
 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 1 

 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี  2/2565  ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

2. QR Code ส าหรบัดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 

3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

4. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมได ้

5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

6. ขอ้บงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

7. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy) 

8. ค าช้ีแจงเร่ืองเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ และ หลกัเกณฑ์

การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

9. แนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยระบบ 

Blockchain AGM 

10. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) 

11. แผนท่ีส าหรบัการจดัส่งเอกสารหนังสือมอบฉนัทะ  

 

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามัญ 

ผูถื้อหุน้ครั้งท่ี  2/2565  ในวนัพฤหสับดีท่ี  2  มิถุนายน  2565 เวลา  14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM)  เท่าน้ัน ซ่ึงบริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม  ZOOM จากหอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ี 189 อาคาร เจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพ่ือ

พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท ไดถู้กจดัขึ้ นเม่ือวนัศุกรท่ี์ 8 เมษายน 2565 โดย

บริษัทไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมดังกล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") 

และไดเ้ปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนักลงทุนทัว่ไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

(https://www.jaymart.co.th) แลว้ และปรากฏวา่ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข   

https://www.jaymart.co.th/


 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 2 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้

ถือหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท ไดถู้กจดัขึ้ นเม่ือวนัศุกรท่ี์ 8 เมษายน 2565 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็น

วา่ไดมี้การบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตาม

ความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่ งท่ีสง่มาดว้ย 1 

 

การลงมติ   

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2 พิจารณาการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ  านวน 161,036 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,558,659,382 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,558,820,418 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ  านวน 161,036 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัท

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

เน่ืองจากบริษัทมีความประสงคท่ี์จะออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ

ภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและ

หน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 และครั้งท่ี 6 ตามล าดบั ("ขอ้ก าหนดสิทธิ") เน่ืองจากบริษัทไดป้รบั

ราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ เพ่ือรกัษาผลตอบแทนของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ JMART-

W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ท่ีต้องปรับสิทธิ

เน่ืองจากบริษัทจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิส่วนท่ี 2 ขอ้ 6.5 เม่ือบริษัทมีการ

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตรารอ้ยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมบริษัท (ท่ีได้มีการ

ตรวจสอบแลว้)  

ดังน้ัน บริษัทจึงตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 161,036 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,558,659,382 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,558,820,418 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 

161,036 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดของวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนปรากฏ

ตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามสิ่ งท่ีส่งมาดว้ย3 และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 

4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัน้ี 

 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 3 

 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน  1,558,820,418 บาท  (หน่ึงพนัหา้รอ้ยหา้สิบแปดลา้นแปดแสน

สองหม่ืนส่ีรอ้ยสิบแปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,558,820,418 หุน้   (หน่ึงพนัหา้รอ้ยหา้สิบแปดลา้นแปดแสน

สองหม่ืนส่ีรอ้ยสิบแปดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,558,820,418 หุน้ (หน่ึงพันหา้รอ้ยหา้สิบแปดล้านแปดแสน

สองหม่ืนส่ีรอ้ยสิบแปดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการลงนามใน

ค าขอหรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท และการยื่น

ขอจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การ

ด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดังกล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกับการจด

ทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ท่ีตอ้งยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินการดังกล่าวตามท่ี

เห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของนายทะเบียนหรือเจา้หน้าท่ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทอีกจ านวน 161,036 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,558,659,382 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

1,558,820,418 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 161,036 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 

บาท และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนของบริษัท และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมติ 

วาระน้ีต้องไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 4 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ  านวนไม่เกิน 161,036 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, 

JMART-W4, JMART-W5 และ JMART-W6 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

สืบเน่ืองจากแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ และตามมติคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือวนัศุกรท่ี์ 22 เมษายน 2565 บริษัท จึงเสนอพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนจ านวนไม่เกิน 161,036 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ย

สิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ 

จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 และครั้งท่ี 6 ตามล าดับ เน่ืองจากบริษัทไดป้รบัสิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม โดยเหตุการณ์

ท่ีตอ้งปรบัสิทธิเน่ืองจากบริษัทจา่ยเงินปันผลเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิส่วนท่ี 2 ขอ้ 6.5 เม่ือ

บริษัทมีการจา่ยเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมบริษัท (ท่ีไดมี้

การตรวจสอบแลว้) โดยจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน แบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี 

1. เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ JMART-W3  จ านวน     7,785 หุน้ และ 

2. เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ JMART-W4  จ านวน   42,413 หุน้ และ 

3. เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ JMART-W5  จ านวน   63,730 หุน้ และ 

4. เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ JMART-W6  จ านวน   47,108 หุน้ 

 รวมจ านวนหุน้จดัสรร   เท่ากบั จ านวน  161,036 หุน้ 

 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจในการก าหนด

และ/หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิตามท่ีเหมาะสม และเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์

หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัออกหุ ้นสามญัเพ่ิมทุน การช าระ

ค่าหุน้ (ไม่วา่เป็นตัวเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืนนอกจากตัวเงิน) และจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรร รวมทั้ง

เง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือการด าเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม

ค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค า

ขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
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สามัญเพ่ิมทุน ตลอดจนการน าหุน้สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมี

ความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของบริษัท จ านวนไม่เกิน 161,036 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4, JMART-W5 และ JMART-W6 ตาม

ขอ้ก าหนดสิทธิ และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมติ   

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

EGM) ตามวนั และเวลา ท่ีระบุไวข้า้งตน้ และบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมและออก

เสียงลงคะแนนแทนท่านได ้กรุณากรอกขอ้ความในหนังสือมอบฉันทะฉบบัหน่ึงฉบบัใด ปรากฏตามสิ่ งท่ีส่ง

มาดว้ย 7 ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ โดยใหท่้านเลือกใชเ้พียงฉบบัเดียวเท่าน้ัน และ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

โดยจะตอ้งยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิเขา้ร่วมประชุมตามท่ีไดร้ะบุไวร้ายละเอียดแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ปรากฏตามสิ่ งท่ีสง่มาดว้ย 9 

อน่ึง บริษัทไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 (Record Date) ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

                               

 

 (นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา) 

 ประธานกรรมการ  



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 6 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 

 

   รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 

บริษทั เจ มารท์ จ  ากดั (มหาชน) 

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

ประชุมเม่ือวนัศุกรท่ี์ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ซ่ึงถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 189 อาคารเจมาร์ท ถนน

รามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

โดยในการประชุมผูถื้อหุน้ในวนัน้ี กรรมการไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวม

จ านวนทั้งส้ิน 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน  

กรรมการบริษัทเขา้รว่มประชุม มีดงัน้ี 

1. นายพิศณุ      พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ 

2. นายอดิศกัด์ิ   สุขุมวทิยา  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / กรรมการ 

3. นางสาวยุวดี   พงษ์อชัฌา กรรมการ 

4. นางมณี         สุนทรวาทิน กรรมการ 

5. นายพิศิษฐ ์    ดชัณาภิรมย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายสุวทิย ์    ก่ิงแกว้ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. นายสมสกั     นนทกนก กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นางจิตเกษม  หมู่ม่ิง กรรมการ 

 

กรรมการเขา้รว่มประชุมคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 

ผูบ้ริหารเขา้รว่มการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) มีดงัน้ี 

นางสาวลดัดา วรุณธารากุล    ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท 

 

ผูร้บัเชิญเขา้รว่มการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) มีดงัน้ี 

นางสาวรสพร เดชอาคม        ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

นายสมชาย ชินรกัษา       ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จ ากดั 

 

โดยมีนายสมชาย ชินรกัษา  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากดั ท าหน้าท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้

เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท และเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุม

วนัน้ี 

 

ก่อนเริ่มประชุม  
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นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวสวสัดีทุกท่านพรอ้มกล่าวก่อนเร่ิมการประชุมเพ่ือแนะน า

และแจง้ใหทุ้กท่านทราบวา่การประชุมในครั้งน้ี มีคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษากฎหมาย รวมถึงผูส้อบบญัชีของ

บริษัท ซ่ึงทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ (E-AGM) ขอตอ้นรบัทุกท่าน เขา้สู่การประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของ บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน)  

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี บริษัทไดป้ฏิบติัตามค าแนะน า และมาตรการของหน่วยงานภาครฐั 

เพ่ือลดการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม่ 2019 หรือ โควดิ 19 จึงไดป้รบัเปล่ียนรูปแบบการประชุมเป็น

การเขา้รว่มประชุมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ (E-AGM) โดยบริษัทไดมี้การแจง้ใหก้บัทางผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน

ทราบผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนใหก้บัผูท่ี้เขา้รว่มประชุมล่วงหน้าแลว้น้ัน 

ผูด้ าเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ 

1. การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อ

หน่ึงเสียง 

2. ขั้นตอนและวธีิการปฎิบติัในการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1. การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเม่ือมีการน าเสนอใน

แต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม  

2. ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ี

บริษัทไดส้่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน เพ่ือรบัชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ 

ในระหวา่งการประชุมท่านท่ีมีค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

3. หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain 

AGM โดยจะตอ้งกด Pin เพ่ือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนน

เสียง  

4. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง 

โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการ

ลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อๆ ไป  

5. ส าหรบัคะแนนเสียงท่ีจะถือวา่ท่ีประชุมมีมติอนุมติั จะเป็นดงัน้ี 

- ในการนับคะแนนเสียงยกเวน้วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน  

- วาระท่ี 1,3,4 และวาระท่ี 7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยวาระท่ี 5 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็น

รายบุคคล) 
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- วาระท่ี 6 ตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุม  

 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน  Application Zoom Meeting เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน  

2. กดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand) 

3. เม่ือพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมค์ใหท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และ

เปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความ

กรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถาม

ใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

4. ในการถามค าถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ขอ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้ร่วม

ประชุมแจง้ช่ือ-นามสกุล ทุกครั้งเพ่ือประโยชน์ในการจดบนัทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 

5. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีท่ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม สอบถามเข้ามา

ภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถื้อหุน้มีค าถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพค์ าถามเขา้

มาผ่านช่องทาง Chat เจา้หน้าท่ีจะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลงั 

6. เม่ือสอบถามเสร็จเรียบรอ้ย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพ่ือเป็นการเอามือลง 

 

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือค าถามท่ีไม่ตรงกบัระเบียบวาระน้ันๆ ประธานในท่ีประชุมจะขอใหเ้สนอหรือ

สอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ันๆ หรือวาระท่ี 8 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอ่ืนๆ 

และเพ่ือความโปรง่ใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิ

ผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขา้ร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อ

หุน้ 

ต่อจากน้ันไดเ้รียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการ

ประชุม และด าเนินการประชุมต่อไป 

 

เริ่มการประชุม 

นายพิศณุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวสวสัดีท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม

ผ่านระบบออนไลน์และขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 8 เมษายน 
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2565 ขณะน้ีเวลา 14.05 น. จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 23 ราย นับจ านวนหุน้ได ้

33,361,374 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 2.39 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

มีผูร้บัมอบฉนัทะผ่านระบบออนไลน์ มาประชุม 468 ราย นับจ านวนหุน้ได ้820,649,229 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

58.81 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

รวมองคป์ระชุมมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ จ านวน 491 ราย นับจ านวนหุน้ได ้854,010,603 หุน้ คิดเป็น

รอ้ยละ 61.20 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด ผู้ไม่เขา้ร่วมประชุม 15,409 ราย นับจ านวนหุน้ได ้

541,458,255 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 38.80 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (Record Date) (วนัท่ี 10 มีนาคม 2565) จ านวน 

1,395,468,858 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเปิดการประชุม  

 

เริ่มการประชุม เวลา 14.08 น. 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 

ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 ของบริษัท ไดถู้กจดั

ขึ้ นเม่ือวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") และไดเ้ปิดเผยรายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และนักลงทุนทัว่ไปผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบริษัท (https://www.jaymart.co.th) แลว้  

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผู้ถือหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

2. เม่ือพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และ

เปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 
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เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณารบัรองรายงานการประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเขา้วาระท่ี 1 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยนืยนัตวัตนอีกครั้งก่อน

การลงคะแนนดว้ย (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพ่ือเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM 

Voting ไดเ้ลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้

ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือวา่คะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ย

แลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะ

ท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 825,921,006 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - 

รวม 825,921,006 100.0000 

งดออกเสียง 19,400 - 

 

วาระท่ี 2. พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท  เป็นผูเ้สนอรายละเอียดผล

การด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อท่ีประชุม 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผ่านมา 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทขออธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยในปี 

2564 ท่ีผ่านมา บริษัทมีพฒันาการท่ีส าคญั คือ  
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1. เจ มารท์ รว่มทุนกบับริษัท KB Kookmin Card จากประเทศเกาหลีใต ้ในบริษัท เจ ฟินเทค จ ากดั ปัจจุบนั 

เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท เค บี เจ แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจใหสิ้นเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นธนาคารอนัดับตน้ของประเทศเกาหลีใตท่ี้มาลงทุนในกลุ่มของบริษัท เจ 

มารท์ 

2. TIS Inc ซ่ึงเป็นบริษัท IT Solution อนัดบัตน้ จากประเทศญ่ีปุ่น ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากดั 

ซ่ึงเป็นธุรกิจพฒันา software application และด าเนินการเก่ียวกบัการลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ และเป็นบริษัท

ท่ีออกคริปโต โทเคน ท่ีช่ือวา่ “JFin Coin” 

3. ในปลายปีท่ีผ่านมา บริษัท VGI และ บริษัท U City ไดเ้ขา้ลงทุนแบบ Private Placement ใน JMART เพ่ือ

รว่มกนัขยาย Ecosystem ในการท าธุรกิจ โดยการเพ่ิมทุนดังกล่าวท าใหบ้ริษัทไดเ้งินระดมทุนประมาณ 1 

หม่ืนลา้นบาท 

นอกจากน้ี ยงัมีการรว่มทุนเป็นพนัธมิตรในบริษัทยอ่ย และบริษัทรว่มของบริษัทอีกมากมาย 

 

ในดา้นผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากบั 11,793 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ น รอ้ยละ 5 โดยเป็นผลจากส่วน

งานการจดัจ าหน่ายมือถือและอุปกรณ์เสริม ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท เจมารท์ โมบาย จ ากดั มีการเติบโตของ

ยอดขายอยา่งชดัเจน 

ในดา้นตน้ทุนรวม ในปี 2564 ท่ีผ่านมา เท่ากบั 8,107 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 8 จากการขายสินคา้และ

จดัจ าหน่ายสินคา้ไดม้ากขึ้ น ท าใหก้ าไรขั้นตน้ เท่ากบั 3,686 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปี 2563 ท่ีผ่านมา  

ในดา้นค่าใชจ้่ายขาย และบริหาร ในปี 2564 ท่ีผ่านมา มีมูลค่ารวมเท่ากบั 1,778 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 

17 เม่ือเทียบกับปี 2563 ท่ีผ่านมา เป็นผลจากการท่ีค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง เน่ืองจากบริษัทไม่ไดจ้ดัการงบ

การเงินรวมกบับริษัท เจ ฟินเทค จ ากดั หรือ บริษัท เค บี เจ แคปปิตอล จ ากดั ท าใหไ้ม่มีค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ส ารองหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมขึ้ น  

ในปี 2564 บริษัทก าไรสุทธิ เท่ากับ 2,468 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ น จากปี 2563 รอ้ยละ 209 โดยเป็นผลจาก

การบริหารงานของแต่ละสายงานธุรกิจ ท่ีมีผลประกอบการท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง และบริษัทมีก าไรพิเศษจากการ

เปล่ียนแปลงสดัส่วนในการลงทุนในบริษัทรว่ม อนัเน่ืองจากการเพ่ิมทุนในบริษัท ซิงเกอร ์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

มูลค่า 1,230 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทมีสินทรพัยร์วม เท่ากบั 45,278 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ น จากปี 2563 รอ้ยละ 75 

โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้ นใน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ซ่ึงเป็นเงินได้ท่ีรบั

จากการระดมทุนจากการท า Private Placement เม่ือปลายปี 2563 และการลงทุนในหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเพ่ิมขึ้ น และ

อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ิมการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้ น ในส่วนของบริษัทยอ่ย 

บริษัทมีหน้ีสินรวม เท่ากบั เท่ากบั 18,456 ลา้นบาท ลดลง จากปี 2563 รอ้ยละ 4 โดยเป็นผลจากบริษัทได้

คืนหน้ีใหก้ับสถาบันการเงิน และมีส่วนของผู้ถือหุน้ เท่ากับ 26,823 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้ นจากปี 2563 รอ้ยละ 296 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 12 

 

เน่ืองจาก การเพ่ิมขึ้ นของก าไรสุทธิ และส่วนล ้ามูลค่าหุน้ท่ีเพ่ิมขึ้ น ซ่ึงไดจ้ากการเพ่ิมทุน บริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน

เท่ากบั 0.68 เท่า ลดลงอยา่งมากจากปี 2563 ท่ีเท่ากบั 2.82 เท่า 

ในดา้นพฒันาการทางการ ESG ของบริษัท ปีท่ีผ่านมาบริษัทไดมี้กรอบการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท เจ 

มารท์ จ ากัด (มหาชน) ใหค้วามส าคัญ 3 ดา้น คือ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายการจัดการดา้นความ

ยัง่ยนื เจ มารท์ จึงไดก้ าหนดกรอบการ พฒันาอยา่งยัง่ยนื ภายใตก้รอบความคิด ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ การลงทุน

เพ่ือสรา้งการพฒันาท่ียัง่ยนื การพฒันาทุนมนุษยเ์พ่ือความยัง่ยืน และ การพฒันาทุนมนุษยเ์พ่ือความยัง่ยืน ท่ีเป็นหวัใจ

ส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใหมี้แนวทางในการพฒันาท่ียัง่ยนื และท าใหบ้ริษัทไดร้บัทราบถึงผลกระทบท่ีอาจะ

เกิดขึ้ นจากการประกอบธุรกิจรอบดา้นในทุกมิติ ตลอดจนถึงบริษัทจะมีการประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบในดา้น

ลบท่ีอาจจะเกิดขึ้ นไดอ้ยา่งรอบดา้น ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาธุรกิจไดอ้ยา่งยัง่ยนื นอกจากน้ี ในดา้นการต่อตา้นการทุจริต

คอรปัชัน่ บริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตแลว้ จะอยูร่ะหว่างการเขา้โครงการของ CAC เพ่ือใหร้บัรอง

บริษัท 

บริษัทใหค้วามส าคญัอยา่งมากในการพฒันาทุนทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร เพ่ือใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมี

ความสุข และมีสุขภาพท่ีดี โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของ โควดิ 19 ท่ีผ่านมา 

ในล าดบัผูด้ าเนินการประชุมไดข้อเรียนเชิญ นายอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูก้ล่าวถึง

ทิศทางและนโยบายของธุรกิจปี 2565  

นายอดิศกัด์ิ สุขุมวทิยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดก้ล่าวสวสัดีท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกล่าวต่อท่ีประชุมทราบวา่

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทไดส้รา้งสถิติใหม่ในเร่ืองของผลก าไรท่ีสามารถเติบโตเพ่ิมขึ้ น  55% และ ในปี 2565 น้ี 

ทิศทางของบริษัท เจมารท์ จะเติบโตมากกวา่ 50% ซ่ึงมาจากการท า Synergy รว่มกนั ประกอบกบัการบริหารจดัการท่ีดี

ท าใหมี้การเติบโตของทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ และในปี 2565 โดยลกัษณะธุรกิจของบริษัทเอง คือ เป็นโฮลด้ิงคอมพานี 

ดังน้ัน นโยบายของบริษัทจึงเป็นในลกัษณะของการมองหาโอกาสในดา้นการลงทุน โดยมุ่งเน้นไปในดา้นของการสรา้ง 

Eco System ในส่วนของธุรกิจทางการคา้ และ การเงิน (commerce & finance) โดยใชเ้ทคโนโลยี (Technology) เขา้มา

ขบัเคล่ือน เพราะเทคโนโลยี (Technology) จะเป็นตัวหลกัส าคญัในการท่ีจะท าใหบ้ริษัทสามารถเติบโตไดอ้ยา่งยัง่ยืน

และมัน่คง 

 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และ

เปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน 
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ประธานฯ ไดส้อบถามในท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ปรากฎวา่ไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธาน

ฯ จึงไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมวา่ ท่ีประชุมไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ และในวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2564  ตามท่ีเสนอ 

 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดงบ

การเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ต่อท่ีประชุม 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการ

ตอ้งจดัใหมี้การจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัทและ

ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ันก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญ

ประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหมี้การท างบการเงิน ส าหรบัรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ตามท่ีมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 

 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชี

ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทแลว้ และแสดงอยู่ในรายงาน

ประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม 

โดยรายละเอียดของผลการด าเนินงาน และสรุปฐานะทางการเงินไดร้ายงานไปในวาระก่อนหน้าน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 

 ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

2. เม่ือพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และ

เปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  
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กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท  

ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเขา้วาระน้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ย (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพ่ือเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM 

Voting ไดเ้ลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้

ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือวา่คะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ย

แลว้  

ผูด้ าเนินการประชุมขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชุม

ต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 825,778,388 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย - - 

รวม 825,778,388 100.00000 

งดออกเสียง 19,400 - 

 

วาระท่ี 4.  มีมติรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 และอนุมติัการจดัสรรผล

ก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อ

ท่ีประชุม 
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เน่ืองจากบริษัทมีผลการด าเนินการท่ีดีในปี 2564 จากตัวเลขในงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม ปี 2564 เป็นจ านวน

เท่ากบั 2,467,594,907 บาท 

ทั้งน้ี บริษัทไดมี้การจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ ดงัน้ัน จึงไม่ตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี 

บริษัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจาก

บริษัทไดมี้การจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ และพิจารณาอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด จากผลก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ภายหลังหกัเงินส ารองตามกฎหมายแลว้ คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,208,497,442 บาท หรือคิด

เป็นอตัราการจา่ยเงินปันผล 1.61 บาท/หุน้ โดยมีรายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ดงัน้ี 

รายละเอียดเงินปันผลท่ีน าเสนอ จ  านวนเงิน 

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี งวด 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2564 (งบการเงินรวม) 2,467,594,907 บาท 

คิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุน้ (จ านวนหุน้ 1,382,213,768 หุน้ ท่ีราคาพาร ์1.0 บาทต่อ

หุน้) 
1.78 บาทต่อหุน้  

จา่ยเงินปันผลเป็น เงินสด จากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 รอ้ยละ 

89.5  

คิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลต่อหุน้  

(จ านวนหุน้ 1,382,213,768 หุน้ ท่ีราคาพาร ์1.0 บาทต่อหุน้) 
1.61 บาทต่อหุน้ 

บริษัทไดจ้า่ยปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 1/2564 0.15 บาทต่อหุน้ 

บริษัทไดจ้า่ยปันผลระหวา่งกาล คร่ึงปีแรก 0.40 บาทต่อหุน้ 

คงเหลือจา่ยปันผลในรอบน้ี 1.06 บาทตอ่หุน้ 

 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและส ารองตาม

กฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณา ยกเวน้ไม่

ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีการ

ด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรบั

การช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษัทหรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมี

ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 115 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 46 ก าหนดใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่าน้ัน และหา้ม

จา่ยเงินปันผลในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 
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 ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพ์ขอ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

2. เม่ือพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และ

เปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

จากผลการด าเนินงาน ปี 2564 และอนุมติัการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 ในระบบลงคะแนน ซ่ึง

ในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเขา้วาระน้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ย (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพ่ือเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM 

Voting ไดเ้ลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้

ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือวา่คะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ย

แลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะ

ท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด าเนินงาน ปี 2564 และพิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 825,006,273 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - 

รวม 825,006,273 100.0000 

งดออกเสียง 19,400 - 

 

วาระท่ี 5.  พิจารณาและอนุมติัการแตง่ตั้งกรรมการ ประจ  าปี 2565 แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดการ

แต่งตั้งกรรมการ ประจ าปี 2565 แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ต่อท่ีประชุม 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง จะตอ้งมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม 

(1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงใน

สาม (1/3) ซ่ึงกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในครั้งน้ี มีรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ี 

  รายช่ือกรรมการ   ประเภทของกรรมการ 

(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา  กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

(2) นายพิศิษฐ ์  ดชัณาภิรมย ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอ้มูลการถือหุน้ของกรรมการท่ีเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งในครั้งน้ี  

รายช่ือผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็น

กรรมการ 

จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ สิทธิในการออกเสียง 

1. นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา *111,194,154 7.97% 7.97% 

2. นายพิศิษฐ ์  ดชัณาภิรมย ์       *225,575   0.02% 0.02% 

หมายเหตุ  จ านวนหุน้ ขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2565 

 

การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระน้ีไดผ่้านกระบวนการกลัน่กรองหรือการพิจารณา

อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัจากทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเช่ียวชาญ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงไดเ้สนอให้

เลือกตั้ งคณะกรรมการทั้ ง 2 ท่านท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึง

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่บุคคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถ

ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ดังรายละเอียด

ประวติัของทั้ง 2 ท่าน ท่ีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ดังน้ันคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้
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ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ

หน่ึง จ านวน 2 ท่าน คือ 

(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา  กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

(2) นายพิศิษฐ ์  ดชัณาภิรมย ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการท่ีเสนอช่ือใหก้ลับมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นผูบ้ริหารในบริษัทอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

ทั้งน้ี บริษัท ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 น้ี 

ดงัน้ัน จึงเห็นควรเสนอใหป้ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งใหก้รรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ไดแ้จง้ใหท่้านประธานและท่ีประชุมทราบวา่ในวาระน้ี

บริษัทจะลงคะแนนแยกวาระกนั เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะแยกเป็นวาระ 5.1 และ วาระ 

5.2 ตามล าดบั 

วาระท่ี 5.1  นางสาวยุวดี พงษอ์ชัฌา  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพ่ือเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM 

Voting ไดเ้ลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้

ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือวา่คะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ย

แลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะ

ท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งกรรมการ ประจ าปี 2565 แทนกรรมการ

ท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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 5.1  นางสาวยุวดี พงษอ์ชัฌา  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 824,315,281 96.6356 

ไม่เห็นดว้ย 28,698,604 3.3644 

รวม 853,013,885 100.0000 

งดออกเสียง - - 

 

วาระท่ี 5.2  นายพิศิษฐ ์ดชัณาภิรมย ์ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมัติ

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพ่ือเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM 

Voting ไดเ้ลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้

ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือวา่คะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ย

แลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะ

ท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งกรรมการ ประจ าปี 2565 แทนกรรมการ

ท่ีตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 5.2  นายพิศิษฐ ์ดชัณาภิรมย ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 817,582,884 95.8508 

ไม่เห็นดว้ย 35,391,448    4.1492 

รวม 852,974,332 100.0000 

งดออกเสียง - - 

 

วาระท่ี 6.   พิจารณาและอนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดการ

แต่งตั้งกรรมการ ประจ าปี 2565 แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ต่อท่ีประชุม 
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ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ก าหนดให้

กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ

แทนในลักษณะอ่ืน ตามขอ้บังคับ หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวาง

เป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และ

นอกจากน้ันใหไ้ดร้บัเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ส าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 ท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

โดยใหจ้่ายในรูปของเบ้ียประชุม ซ่ึงในปี 2565 น้ี ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดมี้การเสนอขอ

ปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัการเก็บขอ้มูลการจา่ยค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแลว้พบวา่ทางบริษัทไม่ไดมี้การ

เสนอปรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 – ปี 2564 นอกจากเหตุผลดังกล่าวน้ีแลว้ บริษัทยงัมีผล

ประกอบการท่ีดีท าก าไรสูงท่ีสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา และบริษัทยงัไดท้ าขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีมีรายได ้

และลักษณะของธุรกิจเดียวกนักับของบริษัท รวมทั้งไดส้อบถามค่าตอบแทนกรรมการกบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว้พบวา่ค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษัท ก าหนดน้ันอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวม

ของตลาด 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2565 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใด โดยใหจ้่ายในรูปแบบค่าตอบแทน

ประจ าเดือน 

 

คณะกรรมการ 2563 2564 2565 (ปีท่ีเสนอ) 

  
ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 

ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 

ค่าตอบแทน/คน/

เดือน 

คณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริษัท 45,000 45,000 50,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 40,000 40,000 40,000 

กรรมการ 25,000 25,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 45,000 50,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 30,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งน้ี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ไดร้ับ

ผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากเบ้ียประชุมตามรายละเอียดท่ีก าหนดขา้งตน้ 
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ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ยอ่ยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใตห้วัขอ้เร่ืองการจดัการและการก ากบัดูแล

กิจการ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 

 ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

2. เม่ือพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และ

เปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการก าหนดเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเขา้วาระน้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ย (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพ่ือเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM 

Voting ไดเ้ลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้

ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือวา่คะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ย

แลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะ

ท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี   

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 848,316,313 99.8894 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 939,400 0.1106 

รวม 849,255,713 100.0000 

 

วาระท่ี 7.  พิจารณา และอนุมติัแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ  าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดการ

แต่งตั้งกรรมการ ประจ าปี 2565 แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ต่อท่ีประชุม 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่าใหท่ี้ประชุมผู้ถือหุน้สามัญ

ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี 

หากผูส้อบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแลว้ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษัท

ผูส้อบบญัชีแหง่ใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชีน้ันแทนผูส้อบบญัชีรายเดิม

ได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรายท่ีพน้จากการปฏิบัติหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีไดเ้ม่ือพน้

ระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนับแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบติัหน้าท่ี 

ส าหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจากบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2565 

โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชีน้ัน 

รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบดงัน้ี 

1. นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3734 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 3 ปี ตั้งแต่ปี 

2562 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 

2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4521 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 6 ปี 

ตั้งแต่ปี 2559 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 

3. นางสาววรรณวไิล เพชรสรา้ง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5315 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 4 ปี 

ตั้งแต่ปี 2561 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 

4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5659 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 6 ปี ตั้งแต่ปี 

2559 (ลงนามในรายงานผูส้อบบญัชี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั) หรือ 
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5. นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5872 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 6 ปี 

ตั้งแต่ปี 2559 (ยงัไม่เคยลงนาม) 

6. นางสาวบงกต เกรียงพนัธุอ์มร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 6777 เสนอรายช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีให้

บริษัท ในปี 2565 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 

7. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4807 เสนอรายช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีให้

บริษัท ในปี 2565 (ยงัไม่เคยลงนาม)  

 

โดยจะท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ใหบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าท่ี

ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

ทั้งน้ี ผูส้อบบัญชีจากส านักงาน อีวาย จ ากดั ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้

เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผูส้อบบญัชี จากส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดเ้ขา้ตรวจสอบบญัชีของ

บริษัท เป็นปีท่ี 7 และเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จ านวน 2,025,000 บาท 

โดยเพ่ิมขึ้ นจากปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 5.46 โดยไม่รวมค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ตามท่ีจา่ยจริง 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีตั้งแต่ปี 2562 จนถึง ปี 2565  (หน่วย: บาท) 

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน

บริษัท 
2562 2563 2564 2565 

ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)  

บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 1,760,000 1,920,000 1,920,000 2,025,000 

ค่าบริการอ่ืนๆ ตามท่ีจา่ยจริง ตามท่ีจา่ยจริง ตามท่ีจา่ยจริง ตามท่ีจา่ยจริง 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 

 ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  
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2. เม่ือพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และ

เปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

และก าหนดค่าสอบบญัชี ปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเขา้วาระน้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ย (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพ่ือเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM 

Voting ไดเ้ลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้

ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือวา่คะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ย

แลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะ

ท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 852,489,099 99.9739 

ไม่เห็นดว้ย 222,501 0.0261 

รวม 852,771,600 100.0000 

งดออกเสียง 19,400 - 
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วาระท่ี 8. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนหรือสอบถามเพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติมอีก

หรือไม่ 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ขอสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ วา่ บริษัทเจ

มารท์มีแผนเพ่ิมทุนในรูปแบบ RO และแจก warrant หรือไม่ 

นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ช้ีแจงวา่ถา้ ณ ขณะน้ี 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) D/E Ratio ลดลง ทางบริษัทยงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพ่ิม

ทุน 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ท่านเดิม ไดส้อบถามในเร่ืองอ่ืนวา่ บริษัทเจมารท์มีการออกหุน้กูท่ี้ไดอ้นุมติั

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2563 วา่บริษัทออกหุน้กูไ้ปแลว้ก่ีลา้นบาท 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ชี้ แจงวา่ ณ ปัจจุบนัตอนน้ีบริษัทก าลงัออกและเสนอขาย

หุน้กูจ้ านวน 1,500 ลา้นบาท ซึ่งเงินจ านวนดงักล่าวจะเพียงพอท่ีจะมาลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2565 ซ่ึงกรอบของการ

ท่ีไดร้ับอนุมัติจากผูถื้อหุน้ในการออกหุน้กูอ้ยู่ท่ี 3,000-4,000 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษัทยงัมีโครงสรา้งเงินทุนท่ี

แข็งแรง ตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ในวาระรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทขา้งตน้ 

 

เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดข้ออนุญาตปิดการ

ประชุม และกล่าวขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเสียสละเวลามารว่มการประชุมในครั้งน้ี  

 

    ปิดประชุมเวลา 15.10 น. 

 

 

   

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม 

( นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา ) 

 ประธานกรรมการ  

   

   

ลงช่ือ  ผูบ้นัทึกการประชุม 

( นางสาวลดัดา  วรุณธารากุล ) 

 เลขานุการบริษัท  
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(F 53-4)  ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 แบบรายงานการเพิ่มทุน  

บริษัท เจ มารท์ จ  ากัด (มหาชน) 

วนัท่ี 22 เมษายน 2565 

 

ขา้พเจา้บริษัท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2565 เม่ือ

วนัท่ี 22 เมษายน 2565 เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี 

 

1. การเพิ่มทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 161,036 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,558,659,382 บาท เป็นทุน

จดทะเบียนใหม่จ านวน 1,558,820,418 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวนเพ่ิมทุนใหม่ 161,036 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 1.00 บาท รวม 161,036 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี  
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จ  านวนหุน้ 

(หุน้) 

มูลค่าท่ีตราไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนด

วตัถุประสงคใ์นการใช้

เงินทุน 

หุน้สามญั 

 

161,036 1.00 

 

161,036 

 

2. การจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน 

จดัสรรใหแ้ก่ จ  านวนหุน้ 

(หุน้) 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา จอง

ซ้ือ และช าระ

เงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

1.เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ภายใตโ้ครงการ JMART-

W3, JMART-W4 JMART-

W5 และ JMART-W6 ท่ีมี

การปรบัสิทธิ ตาม

ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและ

หน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญั

ไม่เกิน 

161,036 

ไม่มี 

(เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิ

ของใบส าคญั

แสดงสิทธิเดิม

ท่ีไดมี้การปรบั

สิทธิ) 

ไม่มี 

(เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิ

ของใบส าคญั

แสดงสิทธิ

เดิมท่ีไดมี้

การปรบั

สิทธิ) 

ไม่มี 

(เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิ

ของใบส าคญั

แสดงสิทธิเดิม

ท่ีไดมี้การปรบั

สิทธิ) 

โปรด

พิจารณา

หมายเหตุ 

ขอ้ (1) 
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จดัสรรใหแ้ก่ จ  านวนหุน้ 

(หุน้) 

อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา จอง

ซ้ือ และช าระ

เงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

แสดงสิทธิและผูถื้อใบ

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัของบริษัท เจ 

มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 

5 และครั้งท่ี 6 ตามล าดับ  

("ขอ้ก าหนดสิทธิ") 

 

 หมายเหตุ: 

(1) อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 เพ่ือพิจารณามีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 161,036 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4, JMART-W5 และ JMART-W6 ตาม

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของ

บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 และครั้งท่ี 6 ตามล าดับ ("ขอ้ก าหนดสิทธิ") 

โดยแบ่งออกเป็น (1) เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ JMART-W3 จ านวน 7,785 หุน้ และ (2) เพ่ือรองรบัการ

แปลงสภาพ JMART-W4 จ านวน 42,413 หุน้ (3) เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ JMART-W5 จ านวน 

63,730 หุน้ และ (4) เพ่ือรองรบัการแปลงสภาพ JMART-W6 จ านวน 47,108 หุน้  เน่ืองจากบริษัทได้

ปรบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม โดย

เหตุการณ์ท่ีตอ้งปรบัสิทธิเน่ืองจากบริษัทมีการ จ่ายเงินปันผลเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิส่วนท่ี 

2 ขอ้ 6.5 เม่ือบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 80 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม

บริษัท (ท่ีไดมี้การตรวจสอบแลว้) 

 

2.2 แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

- ไม่มี –  

 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็น

รูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์E-EGM และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญั

ผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 28 

 

4. การขออนุญาต เพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถา้

มี) 

บริษัทตอ้งยืน่ค าขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนรวมถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 

5. วตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนท่ีเพิ่ม 

เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท เจ มารท์ จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 และครั้งท่ี 6 ตามล าดบั 

 

6. ประโยชนท่ี์ไดบ้ริษัทจะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

การเพ่ิมทุนของบริษัทในครั้งน้ี เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 และครั้งท่ี 6 ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทมี

โครงสรา้งทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมัน่คงมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งบริษัทจะมีความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพ

คล่องทางดา้นการเงิน อนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์และก าไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสรา้งมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ในระยะยาว 

 

7. ประโยชนท่ี์ไดผู้ถื้อหุน้จะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหกัภาษี

และส ารองกฏหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคัญ โดยมติของคณะกรรรมการบริษัทท่ี

อนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผล

ระหวา่งกาล ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้แลว้ใหร้ายการให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชุมคราวต่อไปได ้ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลขึ้ นอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ 

กระแสเงินสดของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจ าเป็น 

ความเหมาะสม และขอ้พิจารณาอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมบริษัทเห็นสมควร 

 

7.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลจากด าเนินงานของบริษัท 

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทจะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินของบริษัท เม่ือไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทและได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัทแลว้ และบริษัทมีการประกาศ

จา่ยเงินปันผล  ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ  าเป็นส าหรบัผูถื้อหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้

เพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบตอ่การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

เน่ืองจากการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี เป็นการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 เน่ืองจากบริษัท

ไดป้รบัสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 

ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W3, JMART-W4, JMART-W5 และ JMART-W6 ครบทั้งจ านวน จึงเป็นไป

ตามท่ีบริษัทไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นตอนท่ีขออนุมติัออกและเสนอขายหลกัทรพัยด์งักล่าว 

 

อยา่งไรก็ดี หากค านวณเฉพาะหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีขออนุมัติในครั้งน้ี จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วน

การถือหุน้ (Control Dilution) ดงัน้ี 

  Control Dilution   =       จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอเพ่ิมเติมในครั้งน้ี      . 

                            (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอเพ่ิมเติมในครั้งน้ี) 

 

 

                         =               161,036         .                 =   0.01  % 

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

 

8.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

เน่ืองจากการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี เป็นการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4  JMART-W5 และJMART-W6 เน่ืองจาก

บริษัทไดป้รบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไป

กวา่เดิม ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 จึงเป็นไปตามท่ีบริษัท

ไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นตอนท่ีขออนุมติัออกและเสนอขายหลกัทรพัยด์งักล่าว 

 

9. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท

ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี และหากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีดังกล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อ
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หุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีน้ันเป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

ไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการน้ันแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 

89/18 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

 

ล าดบั ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2565 22 เมษายน 2565 

2. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญั

ผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 (Record Date) 

6 พฤษภาคม 2565 

 

3. ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 2 มิถุนายน 2565 

4. จดทะเบียนเพ่ิมทุน และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 

ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นับแต่วนัท่ี 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติ

อนุมติั 

 

บริษัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

  

 

 

 

 

 

  

   

(นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา)  (นางมณี สุนทรวาทิน) 

กรรมการ  กรรมการ 

(กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทพรอ้มประทับตราของบริษัท) 
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                                                                                                                             ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้

 

ช่ือ-นามสกุล : นายสมสกั   นนทกนก 

อายุ :  61 ปี   สญัชาติ : ไทย 

เลขท่ีบตัรประชาชน : 3100202808860 

ท่ีอยู ่: 89/1 ซอยราชวถีิ 2 ถนนราชวถีิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

การด ารงต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา  

   2521 บญัชีบณัฑิต     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2524 ประกาศนียบตัรขั้นสูงทางการสอบบญัชี   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2530 บญัชีมหาบณัฑิต    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2542 MBA (Finance)    Manchestor University, UK 

2551 CAIA      Chartered Alternative Investment Analyst 

2553 FRM      Global Association of Risk Professional 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  

2558 CGI รุน่ 5/2015 Corporate Governance for  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  Capital Market Intermediaries    

2542 Company Director Course    Singapore Institute of Directors 

ประสบการณก์ารท างาน (ในช่วง 5 ปี) :  

2553 – 2556  อาจารยพิ์เศษ    มหาวทิยาลยัมหิดล 

2556 – ปัจจุบนั  อาจารยพิ์เศษ    มหาวทิยาลยัสยาม 

2556 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท หลกัทรพัย ์แอพเพิล เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม:  -ไม่มี- 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม  :  -ไม่มี- 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท : -ไม่มี- 

สดัส่วนการถือหุน้บริษัทในเครือ : -ไม่มี- 
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ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ ่: -ไม่มี- 

ความสัมพนัธก์ับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี         

ท่ีผ่านมา : -ไม่มี- 

กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ  า  : -ไม่มี- 

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย  : -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ : -ไม่มี- 

การมีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกตา่งจากกรรมการท่านอ่ืน : -ไม่มี-  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้

 

นายสุวิทย ์ ก่ิงแกว้ 

อายุ 71 ปี 

หมายเลขบตัรประชาชน :  5100200026607 

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

 

ต าแหน่งในบริษัท  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

   กรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 

2513    ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบ์ณัฑิต  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

2533    ปริญญาโทบริหารธุรกิจ           มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2553    วุฒิบตัรการบริหารงานยุติธรรมระดบัสูง วทิยาลยัการยุติธรรม ศาลยุติธรรม 

 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ 

2549 Director Certification Program   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณ ์(ในช่วง 5 ปี) : 

2517 – 2523 เจา้หน้าท่ีวเิคราะหน์โยบายและแผน   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจฯ 

2523 – 2527 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย    บริษัท เจริญโภคภณัฑเ์กษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 

2527 – 2535 ผูจ้ดัการทัว่ไป    บริษัท เจริญโภคภณัฑว์ศิวกรรม จ ากดั 

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

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

2563- ปัจจุบนั      กรรมการ                                        บริษัท แวลู ครีเอชัน่ คอนซลัต้ิง จ ากดั 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม: -ไม่มี- 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม  :  -ไม่มี- 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท :   จ านวน 769,440  หุน้  (คิดเป็นรอ้ยละ 0.06)  
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สดัส่วนการถือหุน้บริษัทในเครือ :   

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส จ ากดั (มหาชน) จ านวน 79,474  หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.01) 

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ ากดั (มหาชน)  จ านวน 84,473  หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.01) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ ่: -ไม่มี- 

ความสมัพนัธก์บับริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทรว่ม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปี   

ท่ีผ่านมา : -ไม่มี- 

กรรมการท่ีมีส่วนรว่มในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ  า  : -ไม่มี- 

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย  : -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ : -ไม่มี- 

การมีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน : -ไม่มี-  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ไดนิ้ยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการท่ีไม่ท าหน้าท่ี

จดัการของบริษัท เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุม และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

คุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือ

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหนั้บรวมหุน้การถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดว้ย (ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง หมายถึง 

บุคคลตามมาตรา 258 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ ผู้

มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถือหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุม

ของบริษัทเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ีลักษณะตอ้งหา้มดังกล่าวไม่รวมถึง

กรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม

บริษัท (บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หมายถึง บริษัทยอ่ยท่ีมีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกนั) 

3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานในบริษัท 

บริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ บริษัทรว่ม หรือบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส้่วนเสียในลกัษณะ

ดงักล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ี

จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตั้งขึ้ นเป็นตัวแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้

ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผูท่ี้

เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

7. หากด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอ่ืนในกลุ่มด้วยจะต้องเปิดเผยข้อมู ลดังกล่าวและ

ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากบริษัทน้ันดว้ย 

8. ไม่เป็นกรรมการใดๆ ในบริษัทอ่ืนในกลุ่มท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนทั้งน้ีคณะกรรมการอิสระตอ้งเป็นผูท่ี้ผ่าน

กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ขา้งตน้ มีความเขม้ขน้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต า่

ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เช่น ขอ้หา้มท่ี

ปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจ า เป็นกรรมการอิสระของบริษัทรวมถึงก าหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็น

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนด ารงต าแหน่ง เป็นตน้   
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

 

ขอ้บงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

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

หมวดท่ี 5 การประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่ "การประชุมวสิามญั" 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้

คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่รอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือ

กนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ

เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ

ประชุมผูถื้อหุน้ภายในสิบหา้วนันับแต่วนัไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ

กนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่

วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุมโดยบริษัท ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านายความสะดวก

ตามสมควร 

ในกรณีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครั้งใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ใหจ้ดัขึ้ น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือท่ี

อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท อาจจะจดัใหมี้การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก็์ได ้โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะ

เสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว 

และจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่สามวนั 
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ขอ้ 37. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนังสือ

ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผู้ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ 

สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ยี่สิบหา้คน หรือไม่

น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้ง ขอ การ

ประชุมน้ันเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชุม

ใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไม่

บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานัดไปแลว้

คร่ึงชัว่โมง ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบับริษัท 

(จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้กู ้

(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท  

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัท ได้

จดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
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(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ  
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 

 

 

 

 

 

 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข 

 ส  าหรบับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

 

»  กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. และแนบส าเนาบตัรประชาชน 

»  กรุณาแนบเอกสารการมอบฉนัทะชุดน้ีทั้งชุดพรอ้มทั้งบารโ์คด้มาดว้ยและส่งคืนบริษัท ทั้งฉบบั  

»  ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงแทนท่าน ตามท่ีผูร้บัมอบฉนัทะเห็นสมควรในวาระการ 

     ประชุมใดๆ โปรดกาเคร่ืองหมาย  ×  หน้าขอ้  (ก) ของวาระการประชุมดงักล่าว  

»  ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงคข์องท่านในวาระการประชุมใดๆ      

     โปรดกาเคร่ืองหมาย   ×  หน้าขอ้ (ข)  ของวาระการประชุมดงักล่าว 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  

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

เขยีนท่ี                              

วนัท่ี       เดือน                         พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ                                 

อยูบ่า้นเลขท่ี      ถนน                     ต าบล/แขวง                   

อ าเภอ/เขต                                     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์                  

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)       อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(2)       อายุ    ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามัญ 

ผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ันใหถื้อ

เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้  
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  

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

เขยีนท่ี        

วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

 

(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ   บ้านเลขท่ี 

     ถนน      ต าบล/แขวง     อ า เ ภ อ /

เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)           อายุ           ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      อ า เ ภ อ /

เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรือ 

(2)           อายุ           ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      อ า เ ภ อ /

เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรือ 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญั 

ผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี  1  เร่ือง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

     วาระท่ี 2  เร่ือง  พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 161,036 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,558,659,382 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,558,820,418 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน

จ านวน 161,036 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 

ขอ้ 4. ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระท่ี  3  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 161,036 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ   

JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

                     วาระท่ี  4  เร่ือง  พิจารณาวาระอื่นๆ (ถา้มี)  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่า

การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว ้ขา้งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี

เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดยเป็นการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

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

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 

 

 

 

 

 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ค   

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  

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

เขยีนท่ี         

วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้             

ส านักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ใหก้บั        

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั              เสียงดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)                      อายุ            ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรือ 

(2)                       อายุ           ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            หรือ 

 

(3)                       อายุ           ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์           

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญั 

ผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุน้สามญั     หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้        เสียง 

    หุน้บุริมสิทธิ     หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้        เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด      เสียง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี  1  เร่ือง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

     วาระท่ี 2  เร่ือง  พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 161,036 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,558,659,382 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,558,820,418 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน

จ านวน 161,036 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 

ขอ้ 4. ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี  3  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 161,036 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ   

JMART-W3, JMART-W4 JMART-W5 และ JMART-W6 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

                     วาระท่ี  4  เร่ือง  พิจารณาวาระอื่นๆ (ถา้มี)  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

     เห็นดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่า

การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือ

ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว ้ขา้งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ี

เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

 

หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สั

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

 (2) หนังสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจ  าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดยเป็นการ

ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอืน่ดว้ย 

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

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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ค าช้ีแจง เรื่อง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมเพ่ือ

ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

เน่ืองดว้ยบริษัทไดจ้ดัใหมี้การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 

เวลา 14:00 น.โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่าน้ัน ซ่ึงบริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม 

ZOOM จากหอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง 

แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

เพ่ือใหก้ารประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น.โดย

เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่าน้ัน ของบริษัทเป็นไปดว้ยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็น

ประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเห็นควรก าหนดใหมี้การตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผูถื้ อหุน้หรือ

ผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ยดึถือปฏิบติัต่อไป บริษัทจึงขอช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีทางราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้

และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

 1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกต้อง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้และผู้

มอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล  

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ข ้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ

แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกขอ้ความถูกต้อง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
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(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี

อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

3. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. 

มาใชบ้ังคับโดยอนุโลมกับผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดมี้สัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก) หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่

หรือโดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือ

ช่ือผูกพนันิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแนบ

มาพรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลน้ันรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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แนวทางปฏิบติัในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยระบบ Blockchain AGM 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้ง

ท่ี 2/2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี 2 มิถุนายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

เท่าน้ัน ซ่ึงบริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากหอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

 

บริษัทใหค้วามส าคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพ่ือลดการแพร่ระบาด และภายใตก้ฎหมายท่ี

อ านวยความสะดวกในการประชุมแบบ e-meeting ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง 

มาตรการการรกัษาความมัน่คงและปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557 

 

ทั้งน้ี เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้เพ่ิมขึ้ น บริษัท จะเปิดใหเ้ริ่มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสผ์่าน

ระบบ Blockchain AGM Voting Application ตั้งแต่วันท่ี 25 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2565 และขอแจง้

หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัส าหรบัการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2565 ในครั้งน้ี ส าหรบักรณีผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดา

และเป็นผูถื้อหุน้สญัชาติไทย ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนั และพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานการยืนยนั

ตวัตนของภาครฐัพรอ้มทั้งติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมแบบ e-meeting และการยืนยนัตัวตนแบบ e-

kyc และการลงคะแนนเสียงดว้ยระบบ Blockchain ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 

1. แอพพลิเคชัน่ท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งด าเนินการติดตั้ง  

 

1.1 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID เพ่ือท าการยืนยนัตัวตนแบบ e-kyc โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นสมาชิกระดับ Gold 

เท่าน้ัน ท่านสามารถไปท าการ Dip Chip เพ่ือเป็นสมาชิกระดับ Gold ไดท้ันทีท่ี Jay Mart Store ทุกสาขา

ใกลบ้า้นท่าน  

1.2 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting เพ่ือด าเนินการลงคะแนนในวนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 

1.3 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ZOOM เพ่ือเขา้รบัชมการถ่ายทอดสดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 

 

ค าอธิบายการติดตั้งและการใชโ้ปรแกรมต่างๆ  

  

1.1 การติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID  

      สามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID บนอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ส่ือสารดว้ยการไปยงั Link หรือสแกน 

      QR Code ตามท่ีแนบมาดว้ยน้ี  
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แอพพลิเคชัน่ JID 

ระบบปฎบิติัการ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.jventures.wallet 

ระบบปฎบิติัการ iOS https://apps.apple.com/th/app/jfin-wallet/id1438971974 

 

1.2 การติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting 

         สามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting บนอปุกรณม์ือถือหรืออุปกรณส่ื์อสารดว้ยการไปยงั Link หรือ 

         สแกน QR Code ตามท่ีแนบมาดว้ยน้ี 

แอพพลิเคชัน่ AGM Voting 

ระบบปฎบิติัการ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=th.co.jventures.agm 

ระบบปฎบิติัการ iOS https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272 

                    

1.3 การติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ZOOM  

      สามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ZOOM บนอุปกรณม์ือถือหรืออุปกรณส่ื์อสารดว้ยการไปยงั Link หรือสแกน      

      QR Code ตามท่ีแนบมาดว้ยน้ี 

ระบบปฎบิติัการ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings 

ระบบปฎบิติัการ iOS https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307  

 

  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://play.google.com/store/apps/details?id%253Dth.co.jventures.wallet%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1589857989626000&sa=D&ust=1589857989653000&usg=AFQjCNGeVJFzLB220UcaW73L0OySgjjNXA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://apps.apple.com/th/app/jfin-wallet/id1438971974%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1589857989627000&sa=D&ust=1589857989653000&usg=AFQjCNG0bKHnCb2YdIG6weq_Wi4glmiifA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://play.google.com/store/apps/details?id%253Dth.co.jventures.agm%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1589857989628000&sa=D&ust=1589857989654000&usg=AFQjCNFDIoHx9zHmjfecgjHcSEPkRLDI4A
https://apps.apple.com/tt/app/agm-voting/id1509242272
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
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2. การลงทะเบียนใชสิ้ทธ์ิบน แอพพลิเคชัน่ AGM Voting   

(เปิดใหล้งทะเบียนระหว่างวนัที่ 25 พฤษภาคม -31 พฤษภาคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  ระบุหมายเลข OTP ท่ีไดร้บัจาก SMS ใหถู้กตอ้ง 
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2.2  ก าหนดรหสัผ่าน 6 หลกั (ระบุ 2 ครั้ง) แนะน าใหใ้ชร้หสัผ่านเดียวกบัใน JID  

                                          

 

2.3  ลงทะเบียนขอใชสิ้ทธ์ิลงความเห็นผ่านทางแอพพลิเคชัน่ โดยเลือกการประชุมท่ีท่าน 

ตอ้งการยนืยนัสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ระบุอีเมลท่ี์ติดต่อได ้บริษัทจะจดัเก็บขอ้มลูของท่าน เพื่อท่ีจะน าส่ง Username และ  

      Password ไปยงัจดหมายอเิล็กทรอนิกสข์องท่านท่ีลงทะเบียนไวก้บัแอพพลิเคชัน่ ส าหรบัการ     

      เขา้ร่วมประชุมดว้ยระบบ e-meeting ผ่านการประชุมดว้ย Zoom Meeting  

      ภายในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 ซ่ึงจะส่งออกจาก IR@jaymart.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:IR@jaymart.co.th
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2.5  ระบุหมายเลข OTP ท่ีไดร้บัจากอีเมลใ์หถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  ยนืยนัตวัตน ตามมาตรฐานดิจทิลัไอดี 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  ระบบจะขอใหย้นืยนัตวัตน ผ่านแอพพลิเคชัน่ JID ตามมาตรฐานความน่าเช่ือถือของส่ิงท่ีใชย้นืยนัตวัตน 

(Authenticator Assurance Level: AAL 2.2) 

 

2.8 ยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใหบ้ริการ 
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2.9 ระบุรหสัผ่านของ JID ใหถู้กตอ้ง 

 

 
 

2.10 พิสูจน์ตวัตน ดว้ยการเอียงหน้าตามตวัอยา่ง ทั้งหมด 2 ครั้ง 

 

2.11  กลบัสู่แอพพลิเคชัน่ AGM Voting 
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2.12  เสร็จส้ินกระบวนการลงทะเบียนขอใชสิ้ทธ์ิลงความเห็นผ่านทางแอพพลิเคชัน่ 

 

3. วนัท่ี 2 มิถนุายน  2565 เขา้สูร่ะบบ AGM Voting 

โดยบริษัท แนะน าใหท่้านเตรียมอุปกรณ ์2 อุปกรณไ์วก้บัตวัท่าน (1) เพื่อการโหวตตามวาระ และ (2) เพื่อ 

การเขา้ร่วมประชุมผ่าน e-meeting ดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน Meeting Id และ 

Password ในการเขา้ระบบประชุม e-meeting ตามท่ีบริษัท ไดจ้ดัส่งใหท่้านตาม email ท่ีท่านแจง้มา 

3.1 เขา้สู่แอพพลิเคชัน่ AGM Voting และเลือกการประชุมท่ีท่านตอ้งการเขา้ร่วม 

 

 

3.2 กดปุ่ม Next เพื่อเร่ิมการประชุม 
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3.3 ระบบจะขอใหย้นืยนัตวัตน ผ่านแอพพลิเคชัน่ JID ตามมาตรฐานความน่าเช่ือถือของส่ิงท่ีใชย้นืยนัตวัตน 

(Authenticator Assurance Level: AAL 2.2) 

 

3.4 ยอมรบัขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการใหบ้ริการ 

 

 
 

 

3.5 ระบุรหสัผ่านของ JID ใหถู้กตอ้ง 
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3.6 พิสูจน์ตวัตน ดว้ยการเอียงหน้าตามตวัอยา่ง ทั้งหมด 2 ครั้ง 

 

 

3.7  กลบัสู่แอพพลิเคชัน่ AGM Voting และชมการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting โดยร่วมประชุมผ่าน e-

meeting ดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน Meeting Id และ Password ในการเขา้ระบบ

ประชุม  e-meeting  ตามท่ีบริษัท ไดจ้ดัส่งใหท่้านตาม email  โดยระหว่างการประชุมท่านท่ีมีค าถาม

สามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   
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3.8 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิดใหล้งความเห็นจากเจา้หน้าท่ีผูคุ้มการประชุม โดยประธานในท่ีประชุม

จะเป็นผูป้ระกาศในช่วงลงคะแนนเสียง 

 

                                          
 

 

3.9 เมื่อประธานเปิดใหล้งความเห็นแลว้ ระบบจะขอใหร้ะบุรหสัผ่านใหถู้กตอ้ง (ตอ้งระบุทุกครั้งก่อนลงความเห็น) 

ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งกด เพื่อแสดงตวัตนวา่ท่านอยูใ่นวาระดงักล่าว เพื่อท่ีจะนับเป็นฐานเสียง 
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3.10 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงและใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนน

เสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 ท าขัน้ตอนท่ี 3.8 – 3.10 ซ ้า จนกว่าจะครบทุกวาระ เมื่อครบทุกวาระแลว้ โดยผูถื้อหุน้ท่ี 

  โหวตผ่านระบบ Blockchain AGM จะเห็นผลโหวตแต่ละวาระในท่ีประชุม e-meeting  

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

       

          ขอแสดงความนับถือ 

 

 

               (นางสาวลดัดา วรุณธารากุล) 

                                                                                  เลขานุการบริษัท 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 

 

ค าบอกกลา่วการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) 

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามส าคัญในการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลและการ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจง้ขอ้มูลใหท่้านทราบเพ่ือเป็นการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดงัต่อไปน้ี  

 

นิยาม 

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

“ท่าน”    หมายถึง   เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ผูถื้อหุน้ และ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

“กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และใหห้มายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต  

“ขอ้มูลส่วนบุคคล”  หมายถึง  ขอ้มูลเก่ียวกับบุคคลธรรมดาซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไ้ม่วา่ทางตรงหรือ

ทางออ้มแต่ไม่รวมถึงขอ้มูลของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

  

วตัถุประสงค ์ความจ  าเป็น และขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีจะเก็บรวบรวม 

บริษัทจ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีท่านแจง้ไวแ้ก่บริษัท ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์

โทรศพัท ์และ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ขอ้มูลจราจรอิเล็กทรอนิกส ์และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมวิสามญั

ผูถื้อหุน้ของท่านเพ่ือน าไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  

- เพ่ือเรียกประชุมและจดัประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ภายใตก้ฎหมาย

ก าหนด  

- เพ่ือจดัส่งหนังสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 พรอ้มเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

 

แหล่งท่ีมาขอ้มูลส่วนบุคคล 

- ไดร้บัขอ้มูลจากท่านโดยตรงท่ีท่านผ่านช่องทางท่ีบริษัท ก าหนดไวเ้พ่ือยนืยนัตวัตนเขา้รว่มประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้ง

ท่ี 2/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

- ไดร้บัขอ้มูลจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรพัยข์อง

บริษัท ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ล่าสุด  

- ไดร้บัขอ้มูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM) 

  

การประมวลผลขอ้มูล 

บริษัทใชข้อ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุม E-EGM เพ่ือเรียกประชุม ยืนยนัตัวตนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม นับองค์

ประชุม นับคะแนนเสียง หรือด าเนินการตามสิทธิอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 และมี
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การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูใ้หบ้ริการจดัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM 

Service Provider) เพ่ือการประมวลดงักล่าวขา้งตน้ 

  

ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะด าเนินการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบับน้ีตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งใช้

ขอ้มูลและตามกฎหมายก าหนดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์การจดัประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ดงักล่าว  

 

ส าหรับผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะท่ีสอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ บริษัทอาจมีการบันทึกช่ือและ

นามสกุลของท่านในรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์

ของบริษัทพรอ้มน าส่งไปยังตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ

หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายก าหนด 

  

สิทธิของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

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

ซ่ึงรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรับขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วน

บุคคลใหถู้กตอ้ง สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิใน

การขอใหโ้อนขอ้มูลส่วนบุคคลตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด สิทธิรอ้งเรียน และ สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวมใช้

หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตนในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้โปรดติดต่อ  

1) ทางไปรษณีย:์ “ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ ชั้น 7” บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 187,189 อาคารเจมารท์ 

ถนนรามค าแหง แขวงราษฏรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240   

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

 

มาตรการรกัษาความปลอดภยั 

บริษัทไดจ้ดัใหมี้ระบบการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเขา้ถึง

การเปล่ียนแปลง และการท าลาย โดยไม่ไดร้ับอนุญาตโดยบริษัท ใชร้ะบบรักษาความปลอดภัยท่ีไดม้าตรฐาน เพ่ือ

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 

บริษัทตกลงด าเนินการตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีพึงมีหรือพึงปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  

 

หมายเหตุ เอกสารยนืยนัตวับุคคลท่ีท่านส่งใหบ้ริษัท เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารราชการอ่ืนๆ ท่าน

สามารถปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารใหแ้ก่บริษัท ได ้เช่นขอ้มูล เช้ือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่

จ าเป็นต่อการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หากท่านไม่ไดป้กปิดขอ้ความ

ดงักล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดขอ้มูลดงักล่าวบนเอกสารท่ีไดร้บัโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่อนไหว

ของท่าน 

  

mailto:DPO_Jaymart@jaymart.co.th
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 11 

แผนที่ส  าหรบัการจดัสง่เอกสารหนงัสือมอบฉนัทะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ จดัส่งเอกสารหนังสือการมอบฉนัทะ (Proxy) การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2565 (E-EGM) ไดท่ี้

แผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์ชั้น 7 ส านักงานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 187,189  อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง 

แขวงราษฏรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240   

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

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


