
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 1 

 

วนัท่ี 8 มีนาคม 2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

 1. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 

2. QR Code ส าหรบัดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

3. QR Code ส าหรบัดาวน์โหลดรายงาน One Report และงบการเงินประจ าปี 2564 

4. หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการ 

5. ประวติัย่อและขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออก

จากต าแหน่งตามวาระ 

6. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ 

7. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

8. ขอ้บงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

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

10. ค าช้ีแจงเร่ืองเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ และ  หลกัเกณฑก์าร

ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

11. แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยระบบ Blockchain 

AGM 

12. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (PDPA) 

13. แผนท่ีส าหรบัการจดัส่งเอกสารหนังสือมอบฉนัทะ  

 

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

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่าน้ัน ซ่ึง

บริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม  ZOOM จากหอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 189 อาคาร เจมารท์ 

ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 ของบริษัท ไดถู้กจดัขึ้ นเมื่อวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 โดย

บริษัทไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") และได้

เ ปิดเผยรายงานการประ ชุมดังกล่าวให้แก่ผู ้ ถื อหุ ้นและนักลงทุนทั ่ว ไป ผ่านทาง เว็บไซต์ของบ ริษัท

(https://www.jaymart.co.th) แลว้  

  

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

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 1/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 

การลงมติ   

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  2. พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล    

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

                             (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยห์มุนเวียน 17,974.0 4,466.7 

สินทรพัยร์วม 45,278.3 22,611.5 

หน้ีสินหมุนเวียน 8,089.1 1,787.0 

หน้ีสินรวม 18,455.6 5,347.0 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 26,822.6 17,264.5 

รายไดร้วม 11,792.8 77.4 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 2,467.6 2,467.6 

บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอรายงานประจ าปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผล 

การด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564  

 

การลงมติ  

วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล   

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้ง

จดัใหม้ีการจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัทและ
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ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนน้ันก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุม

สามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติัคณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการท างบการเงิน ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 ก าหนด  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ และแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี

ของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม 

 

การลงมติ  

 วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่  4. รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 และพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรผล

ก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

เน่ืองจากบริษัทมีผลการด าเนินการท่ีดีในปี 2564 จากตวัเลขในงบการเงินส าหรบัปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้ บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม ปี 2564 เป็นจ านวน

เท่ากบั 2,467,594,907 บาท 

ทั้งน้ี บริษัทไดม้ีการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ตามขอ้บงัคบั

ของบริษัทแลว้ ดงัน้ัน จึงไม่ตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส ารองตาม

กฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณา ยกเวน้

ไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวไดเ้ป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี

การด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทยอ่ย เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารอง

ส าหรบัการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทหรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึง

อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยในอนาคต และตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 46 ก าหนดใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่าน้ัน 

และหา้มจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล  

บริษัทจดัสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสด จากผลก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของ

บริษัท ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ภายหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายแลว้ คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน

ไม่เกิน 2,208,497,442 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 1.61 บาท/หุน้ โดยมีรายละเอียดการ

จ่ายเงินปันผล ดงัน้ี  
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รายละเอียดเงินปันผลที่น 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 บาทต่อหุน้) 1.78 บาทต่อหุน้  

จ่ายเงินปันผลเป็น 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 

บริษัทไดจ้่ายปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 1/2564 0.15 บาทต่อหุน้ 

บริษัทไดจ้่ายปันผลระหวา่งกาล คร่ึงปีแรก 0.40 บาทต่อหุน้ 

คงเหลือจ่ายปันผลในรอบน้ี 1.06  บาทตอ่หุน้ 

 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงิน

ปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 อยา่งไรก็ดี การก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผลและก าหนดการจ่ายปันผล

ของบริษัท ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ     

เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดขา้งตน้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามบทบญัญติัของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั ขอ้บงัคบัของบริษัท 

ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งไดค้ านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายแลว้ เห็นว่า ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน 2,467,594,907 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามท่ีบริษัทมี

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมายโดย

พิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณายกเวน้ไม่ด าเนินการ

ตามนโยบายดงักล่าวหรือเปล่ียนแปลงนโยบายดงักล่าวไดเ้ป็นครั้งคราว ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลครั้งน้ีสอดคลอ้งกบั

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจึงเห็นควรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จากก าไรสะสมส าหรับรอบผลการ

ด า เนินงานวัน ท่ี  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 (งบการเ งินรวม)  จ่ ายเ งินปันผลจ านวนเ งิน

2,208,497,442 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 1.61 บาท ทั้งน้ี บริษัทไดป้ระกาศ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัรา 0.55 บาท/หุน้ (จากผลประกอบการคร่ึงแรกของปี 2564) ณ 31 

ธนัวาคม 2564 จึงยงัคงเหลือเงินปันผลจ่ายต่อหุน้อีก 1.06 บาท/หุน้ หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัรารอ้ยละ 

89.5 ซ่ึงมากกว่าอตัราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 และ ปี 2563 ท่ีบริษัทเคยจ่ายท่ีรอ้ยละ 85.0 และ รอ้ยละ 

80.0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัปันผลใน

วนัท่ี 20 เมษายน 2565 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

  



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 5 

 

ทั้งน้ี สิทธิในการรบัเงินปันผลของบริษัท ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท  

 

 ขอ้มูลการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2562 ถึงปี 2564 

รายการ 2562 2563 2564 

1. ก าไรสุทธิ (บาท) 533,848,956 797,871,159 2,467,594,907 

2. ตั้งส ารองตามกฎหมาย 10% - - - 

3. จ านวนหุน้ช าระแลว้ (หุน้) * 906,608,710 921,433,589 1,382,213,768 

4. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.5008224 0.69 1.61 

- เงนิปันผลระหวา่งกาล งวด 6 เดอืนแรก (บาท/หุน้) 0.2608224 0.45 0.55 

- เงนิปันผลงวด 6 เดอืนหลงั (บาท/หุน้) 0.24 0.24 1.06 

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 454,049,950 638,296,927 2,208,497,442 

6. อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (รอ้ยละ) 85.05 79.3 89.5 

หมายเหตุ: *จ านวนหุน้ท่ีแสดงในตารางเป็นจ านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีปรากฎในงบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบปีน้ันๆ ส าหรบัรอบ

ระยะเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2564  

 

การลงมติ   

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่าใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง จะตอ้งมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม 

(1/3) โดยอตัราถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึง

ในสาม (1/3) กรรมการท่ีออกตามวรรคหน่ึง ชอบท่ีจะไดร้บัการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้ีกหากท่ี

ประชุมไดเ้ลือกเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครั้ง ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการบริษัท ท่ี

ครบวาระตอ้งออกต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ 

 

รายช่ือกรรมการ    ประเภทของกรรมการ 

(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา  กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

(2) นายพิศิษฐ ์  ดชัณาภิรมย ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 6 

 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระน้ีไดผ่้านกระบวนการกลัน่กรองหรือการพิจารณาอย่าง

รอบคอบ ระมดัระวงัจากทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู ้

ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเช่ียวชาญ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน จึงไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่านท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

ต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ป็น

กรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท  และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง  ดงัรายละเอียดประวติัของทั้ง 2 ท่าน ท่ีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5. ดงัน้ันคณะกรรมการ

จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จ านวน 2 ท่าน คือ 

 

  รายช่ือกรรมการ    ประเภทของกรรมการ 

(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา  กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

(2) นายพิศิษฐ ์  ดชัณาภิรมย ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

   ขอ้มลูการถือหุน้ของกรรมการท่ีเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ในครั้งน้ี 

รายช่ือผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 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 (ขอ้มลูปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2565) 

 

กรรมการท่ีเสนอช่ือใหก้ลับมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นผู ้บริหารในบริษัทอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

 

ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ ้ถือหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 น้ี 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จ านวน 2 คน ไดแ้ก ่

 

  รายช่ือกรรมการ    ประเภทของกรรมการ 

(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา  กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

(2) นายพิศิษฐ ์  ดชัณาภิรมย ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 7 

 

การลงมติ  

วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

(ลงคะแนนเป็นรายบุคคล) 

 

วาระที่ 6. พิจารณา และอนุมตัิการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 33 ก าหนดให้

กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์

ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 

หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้

และนอกจากน้ันใหไ้ดร้บัเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

  

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ส าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 ท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั โดย

จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนประจ าเดือน ซ่ึงในปี 2565 น้ี ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้มี

การเสนอขอปรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้ นจากปีก่อน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการ

ปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกบัการเก็บขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแลว้

พบว่าทางบริษัทไม่ไดม้ีการเสนอปรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทมาตั้งแต่ ปี 2558 – ปี 2564 นอกจาก

เหตุผลดงักล่าวน้ีแลว้ บริษัทยงัมีผลประกอบการท่ีดีท าก าไรสูงท่ีสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั และ 

บริษัทยงัไดท้ าขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษัทอื่นท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ี

ใกลเ้คียงกนั รวมทั้งไดส้อบถามค่าตอบแทนกรรมการกบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) 

แลว้พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทก าหนดน้ันอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2565 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยใหจ้่ายในรูปแบบค่าตอบแทน

ประจ าเดือน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

คณะกรรมการ 2563 2564 2565 (ปีที่เสนอ) 

  ค่าตอบแทน/คน/เดือน ค่าตอบแทน/คน/เดือน ค่าตอบแทน/คน/เดือน 

คณะกรรมการบรษิทั         

ประธานกรรมการบริษัท 45,000 45,000 50,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 40,000 40,000 40,000 

กรรมการ 25,000 25,000 30,000 
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คณะกรรมการ 2563 2564 2565 (ปีที่เสนอ) 

  ค่าตอบแทน/คน/เดือน ค่าตอบแทน/คน/เดือน ค่าตอบแทน/คน/เดือน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

    

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 45,000 50,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 30,000 

คณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

โดยคณะกรรมการและคณะกรรมชุดย่อยไม่ไดร้บัผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียดท่ีก าหนดไวข้า้งตน้  

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษัท ปรากฏ

ตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เร่ืองการจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ  

 

การลงมติ  

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

วาระที่ 7. พิจารณา และอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ  าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่าใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดัใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หาก

ผูส้อบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแลว้ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียน ไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษัท

ผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชีน้ันแทนผูส้อบบญัชี

รายเดิมได ้อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏบิติัหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี

ไดเ้มือ่พน้ระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนับแต่วนัท่ีพน้จากการปฏบิติัหน้าท่ี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ส าหรบัปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อี

วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 

2565 โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงาน

ตรวจสอบบญัชีน้ัน รวมถึงประสบการณข์องบุคลากรท่ีไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 
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ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อ

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และบริษัท

ยอ่ย ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย สงักดัส านักงานสอบบญัชีเดียวกนั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคน

ใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ท าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดงัน้ี 

1. นางสาวรตันา จาละ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3734 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 

(ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 

2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4521 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 6 ปี ตั้งแต่

ปี 2559 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 

3. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5315 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 4 ปี ตั้งแต่

ปี 2561 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 

4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5659 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 6 ปี ตั้งแต่ปี 

2559 (ลงนามในรายงานผูส้อบบญัชี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบนั) หรือ 

5. นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5872 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 6 ปี 

ตั้งแต่ปี 2559 (ยงัไม่เคยลงนาม) 

6. นางสาวบงกต เกรียงพนัธุอ์มร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 6777 เสนอรายช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัท 

ในปี 2565 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 

7. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4807 เสนอรายช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัท 

ในปี 2565 (ยงัไม่เคยลงนาม)  

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีไดใ้หบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบ

บญัชีดงักล่าวได ้

 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีจากส านักงาน อีวาย จ ากดั ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบั

บริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผูส้อบบัญชี จากส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดเ้ขา้ตรวจสอบ

บัญชีของบริษัท เป็นปีท่ี 7 และเห็นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จ านวน 

2,025,000 บาท และค่าบริการอื่นตามท่ีจ่ายจริง  

 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีตั้งแต่ปี 2562 จนถึง ปี 2565 (หน่วย: บาท) 

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินบริษทั 2562 2563 2564 2565 

ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)  

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

ค่าบริการอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 

 

การลงมติ  

วาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตาม

วนั และเวลา ท่ีระบุไวข้า้งตน้ และบริษัท จะเปิดใหล้งทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 

30 มีนาคม 2565 ถึงวนัท่ี 7 เมษายน 2565 

 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนท่านได ้กรุณากรอกขอ้ความในหนังสือมอบฉันทะฉบบัหน่ึงฉบบัใด ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ใหค้รบถว้น

สมบูรณ์โดยใหท่้านเลือกใชเ้พียงฉบบัเดียวเท่าน้ัน และ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะตอ้งยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือ

หลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมตามท่ีไดร้ะบุไว ้รายละเอียดแนวทางปฏิบัติในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยระบบ Blockchain AGM ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 

อน่ึง บริษัทไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 10 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยใชสิ้ทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการ

ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษัทเผยแพร่หลกัเกณฑบ์นเว็บไซตข์องบริษัทและแจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ได้

ในช่วงระหว่างวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมแต่อยา่ง

ใด 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

                               

 

 (นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา) 

 ประธานกรรมการ 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 

 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 

บริษทั เจ มารท์ จ  ากดั (มหาชน) 

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

ประชุมเมื่อวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 14:00 น. ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ 

จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

โดยในการประชุมวนัน้ี มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งจากสถานท่ีถ่ายทอดสด และเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

(E-EGM) รวมจ านวนทั้งส้ิน 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด ดงัน้ี 

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

1. นายพิศณุ     พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ 

2. นายอดิศกัด์ิ   สุขมุวิทยา  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / กรรมการ 

3. นางสาวยุวดี  พงษ์อชัฌา กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

4. นางมณี        สุนทรวาทิน กรรมการ 

5. นายพิศิษฐ ์   ดชัณาภิรมย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายสุวิทย ์    กิ่งแกว้ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. 

8. 

นายสมสกั     นนทกนก 

นางจิตเกษม  หมู่มิ่ง 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

 ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

1. นายปิยะ พงษ์อชัฌา     รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานธุรกิจพาณิชยแ์ละการเงิน 

2. นางสาวลดัดา  วรุณธารากุล ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 

 ผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุม  มีดงัน้ี 

1. นายสมชาย ชินรกัษา ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จ ากดั 

ก่อนเริ่มประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการและผูเ้ขา้ร่วมในการประชุม พรอ้มทั้งไดแ้จง้

ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในวนัน้ี บริษัท ไดป้ฏิบติัตามค าแนะน าและมาตรการของหน่วยงาน

ภาครฐั เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได ้ก าหนดใหม้ีการจดัการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ (E-EGM) โดยมีการแจง้ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อใหม้ีการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 

ผูด้ าเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียง 

หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง   
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ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมต่อไปว่าส าหรบัคะแนนเสียงท่ีจะถือว่าท่ีประชุมมีมติอนุมติั จะเป็นดงัน้ี 

- วาระท่ี 1 และ 3 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

- วาระท่ี 2 ตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ  และเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแลว้จึงจะใหม้ีการลงมติส าหรบัวาระน้ัน ๆ  

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือค าถามท่ีไม่ตรงกบัระเบียบวาระน้ัน ๆ ประธานในท่ีประชุมจะขอใหเ้สนอหรือสอบถาม

ใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ัน ๆ หรือวาระท่ี 4 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ 

 และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัท ขอเชิญ นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย ผูถื้อหุน้จากอาสาพิทกัษ์

สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพื่อตรวจสอบและร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ ์นับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ต่อจากน้ันไดเ้รียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิด การประชุม 

และด าเนินการประชุมต่อไป 

นายพิศณุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ ผูท้ าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวสวสัดีและขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีได้

เขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ของ บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์2565 ผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ลงทะเบียนออนไลน์) ขณะน้ี เวลา 14.00 น.มีผู ้ถือหุน้และผู ้รับมอบฉันทะลงทะเบียนประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (ลงทะเบียนออนไลน์) จ านวน 442 ราย นับจ านวนหุน้ได ้964,729,284 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.13 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 

(Record Date) (วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2565) จ านวน 1,395,468,858 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอ

เปิดการประชุม 

 

เริ่มการประชุม 

วาระที่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 

 ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 

1 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม โดยมีส าเนา

รายงานการประชุม ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถ

ท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

 2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิด

ไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน   
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 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี

จะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระท่ี 1 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลา ผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วินาที)  

 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อหน่ึง

เสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขัน้ตอนและวิธีการปฎบิติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการน าเสนอในแต่ละ

วาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหม้ีการซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ีบริษัท ได้

ส่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  

 เพื่อรบัชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมีค าถามสามารถ

ส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย

จะตอ้งกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย 

ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่า

ท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อๆ ไป 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 

1พฤศจิกายน 2564  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 821,451,228 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - 

รวม 821,451,228 100.0000 

งดออกเสียง 142,129,232  

 

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัท เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการเป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม  
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 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า จากท่ีบริษัท ไดน้ าส่งรายละเอียดวตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุนตามแบบ

รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ไปพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้น้ัน บริษัท มีความประสงคท่ี์จะออกหุน้สามญัเพิ่มทุน

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดว่า

ดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 5 ตามล าดบั ("ขอ้ก าหนดสิทธิ") เน่ืองจากบริษัท ไดป้รบัราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใช้

สิทธิ เพื่อรกัษาผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดย

เหตุการณ์ท่ีตอ้งปรบัสิทธิเน่ืองจากบริษัท มีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีมีราคาต า่

กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท โดยค านวณจากวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลใน

วงจ ากดั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 6.2 และ 6.3 

 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาอนุมติั

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 14,794,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,543,864,540 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 14,794,842 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และ

การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น

ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,558,659,382 บาท  (หน่ึงพนัหา้รอ้ยหา้สิบแปดลา้นหกแสนหา้หม่ืนเกา้

พนัสามรอ้ยแปดสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,558,659,382 หุน้   (หน่ึงพนัหา้รอ้ยหา้สิบแปดลา้นหกแสนหา้หม่ืนเกา้

พนัสามรอ้ยแปดสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,558,659,382 หุน้ (หน่ึงพนัหา้รอ้ยหา้สิบแปดลา้นหกแสนหา้หมื่นเกา้

พนัสามรอ้ยแปดสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

 ทั้งน้ีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกบัการเพิ่มทุนขา้งตน้ รวมทั้งมี

อ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของนายทะเบียน

หรือเจา้หน้าท่ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีน าส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถ

ท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ  
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 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

 2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิด

ไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี

จะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระท่ี 2 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วินาที)  

 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อหน่ึง

เสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ขัน้ตอนและวิธีการปฎบิติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการน าเสนอในแต่ละ

วาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหม้ีการซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ีบริษัท ได้

ส่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  

 เพื่อรบัชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมีค าถามสามารถ

ส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย

จะตอ้งกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผู ้ถือหุน้ท่านใดเห็นดว้ย 

ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัท จะถือว่า

ท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อๆ ไป 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 14,794,842 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิม 1,543,864,540 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 

14,794,842 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 959,925,123 99.9975 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 

งดออกเสียง 24,000 0.0025 

รวม 959,949,123 100.0000 

 

วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ  านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ 

JMART-W5 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการเป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม  

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  ในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ 

การเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งน้ี เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท 

เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 5 ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทมีโครงสรา้งทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมัน่คงมาก

ยิง่ขึ้ น รวมทั้งบริษัท จะมีความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงิน อนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์และก าไรต่อ

บริษัท ตลอดจนช่วยสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 บริษัทจึงเสนอพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตาม

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มาร์ท จ ากดั 

(มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 5 ตามล าดบั เน่ืองจากบริษัท ไดป้รบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อรกัษาผลประโยชน์

ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ท่ีตอ้งปรบัสิทธิเน่ืองจากบริษัท มีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บั

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีมีราคาต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท โดยค านวณจาก

วนัแรกท่ีมีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 6.2 และ 6.3 

 ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจในการก าหนดและ/หรือแก้ไข เปล่ียนแปลง

รายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ี

เหมาะสม และเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลง

วนัออกหุน้สามญัเพิ่มทุน การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรัพยสิ์นอื่นนอกจากตัวเงิน) และจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ี

จดัสรร รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือ

บริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่น

จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง 

ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการ

ติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้

สามญัเพิ่มทุน ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และ

ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเกี่ยวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้ับมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการ

ต่างๆ ขา้งตน้  
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 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุน้

สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ

และผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 5 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการ

ออกและจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท ในครั้งน้ีไดทุ้กประการ โดยการ

ด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถ

ท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

 2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิด

ไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี 

จะตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระท่ี 3 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วินาที)  

 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อหน่ึง

เสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขัน้ตอนและวิธีการปฎบิติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการน าเสนอในแต่ละ

วาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหม้ีการซกัถาม  
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 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ีบริษัท ได้

ส่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  

 เพื่อรบัชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมีค าถามสามารถ

ส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย

จะตอ้งกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย 

ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่า

ท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อ ๆ ไป 

 

 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ 

JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท 

เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 5 และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของ

บริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจในการ

ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ของบริษัทในครั้งน้ีไดทุ้กประการ โดยการด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง เป็นตาม

รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 963,204,488 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย* *200 0.0000 

รวม 963,204,688 100.0000 

งดออกเสียง 19,400  

                 หมายเหตุ :   * จ านวนหุน้ 200 หุน้ ไม่สามารถค านวณไดด้ว้ยจุดทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

 

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถาม 

  เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอเร่ืองอื่นใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ ไดข้อเรียนเชิญ คุณอดิศักด์ิ 

สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดก้ล่าวก่อนปิดการประชุมในครั้งน้ี คุณอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุก

ท่านท่ีไดอ้นุมติัวาระท่ีเกี่ยวกบัการเพิ่มทุน พรอ้มทั้งกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้แทนผูบ้ริหารของบริษัท ประธานฯ ไดก้ล่าว

ขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ กรรมการ และทีมงานทุกท่าน ส าหรบัวนัน้ี ขอปิดประชุม

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในวนัน้ี และพบกนัใหม่ในการประชุมครั้งหน้า 
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 ปิดประชุมเวลา 14.28 น. 

 

 

      ลงช่ือ     ประธานท่ีประชุม 

            (นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา) 

 

 

      ลงช่ือ     ผูบ้นัทึกการประชุม 

       (นางสาวลดัดา วรุณธารากุล) 
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                                                                                                                                    สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  4 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 

 

กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 2 ทา่น 

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ไดพ้ิจารณาตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 18  ซ่ึง

ไดก้ าหนดไวว้่า 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งอย่างน้อยหน่ึงในสามเป็นอตัราถา้จ านวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัหน่ึงในสาม 

 อน่ึง กรรมการท่ีออกตามวรรคหน่ึง ชอบท่ีจะไดร้บัการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการไดอ้ีกหากท่ีประชุมไดเ้ลือกเขา้

ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากกนั

ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

ในปีน้ีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 2 ทา่น มีดงัน้ี 

รายช่ือ จ  านวนหุน้ท่ีถือ  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) 

ในส่วนของการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามความเห็นของกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระไดง้ดออกเสียงในวาระน้ี ซ่ึงกรรมการท่ีเหลือไดท้ าการพิจารณาถึง

ทั้งดา้นความเหมาะสม ประกอบกบัผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทแลว้เห็นว่ากรรมการทั้งสองท่าน เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ 

มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท สามารถท่ีจะช่วยบริหารกิจการของบริษัทใหเ้จริญกา้วหน้าไดแ้ละตลอดระยะเวลาท่ีไดด้ ารง

ต าแหน่งและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการก็สามารถน าพาบริษัทเจริญรุ่งเรืองตลอดมา ทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2554) คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือ

ใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอให้

กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 2 ท่านไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง  

สรุปรายช่ือกรรมการที่ครบวาระและไดร้บัการเสนอกลบัด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั 

รายช่ือ จ  านวนหุน้ท่ีถือ  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) 

  



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 21 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  5 

ประวตัิยอ่และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล : นางสาวยุวดี  พงษอ์ชัฌา  

อาย ุ : 66 ปี       สญัชาติ : ไทย 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั  : กรรมการบริษัท 

   รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารปฏบิติัการ 

   กรรมการบริหาร 

   กรรมการสรรหาและก าหนดผลตอบแทน 

 

การศึกษา 2521  ปริญญาตรี  รฐัศาสตรม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 2523  ปริญญาโทบริหารธุรกจิ  Bridgeport University ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ   

2551  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 69/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2561  Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

 

ประสบการณก์ารท างาน : 

2535 - ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. เจ มารท์ จ ากดั  

2537 –ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรว์สิเซ็ส 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร   บมจ. เจ มารท์ จ ากดั 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ   บจก. ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท 

2555 –ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท  

2556 –ปัจจุบนั กรรมการ   บจก. บริหารสินทรพัยเ์จ 

2559 –ปัจจุบนั กรรมการ   บจก. เจมารท์ โมบาย 

2560 –ปัจจุบนั กรรมการ   บจก. เจ เวนเจอรส์ 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทั  : รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั :   29 ปี  (9 วาระ) 

หากท่านไดร้บัการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งในครั้งน้ี ท่านจะด ารงต าแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 32 ปี  



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 22 

 

การถือหุน้ในบริษทั      : 111,194,154 หุน้         (คดิเป็นรอ้ยละ 7.97) 

 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2564 

- คณะกรรมการบริษัท    :     10/11  ครั้ง (คิดเป็นรอ้ยละ 90.90) 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  :        6/6 ครั้ง (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการบริหาร    :      12/12  ครั้ง (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน   

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน:    

กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เจเอ็มที เน็ทเวอรค์ เซอรว์ิสเซ็ส (ประเภทธุรกิจติดตามหน้ี 

    บริหารหน้ีดอ้ยคุณภาพ ใหบ้ริการสินเช่ือลิสซ่ิงและสินเช่ือรายยอ่ย) 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ประเภทธุรกิจบริหารพื้ นท่ีและพฒันา 

     อสงัหาริมทรพัย)์ 

  

กิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน:    

กรรมการ    บจก. บริหารสินทรพัยเ์จ (ประเภทธุรกิจรบัซื้ อหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีมีภาระผูกพนัตามกฎหมาย) 

กรรมการ    บจก. เจ เวนเจอรส์  (ประเภทธุรกิจพฒันาซอฟทแ์วรแ์ละลงทุนในกิจการอื่น) 

กรรมการ    บจก. เจมารท์ โมบาย (ประเภทธุรกิจจดัจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอุปกรณท่ี์เกี่ยวขอ้งทั้งคา้ปลีกและคา้ส่ง) 

กรรมการ    บจก. ที.เอ.เอส.แอสเซ็ท (ประเภทธุรกิจโรงแรม) 

  

การมีสว่นรว่มไดเ้สียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งน้ี  

-ไม่มี- 

การมีสว่นรว่มไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัใหญ่/บรษิทัรว่ม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขดัแยง้กนั (ในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา) ดงัน้ี 

    - กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า 

    - ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ 

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 

    - ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรพัยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 

    - ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 

 

ประวตัิยอ่และขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

ช่ือ-นามสกุล : นายพิศิษฐ ์  ดชัณาภริมย ์

อาย ุ:  80 ปี   สญัชาติ : ไทย  

 

การด ารงต าแหน่งในบรษิทั :  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

การศึกษา  

ปริญญาตรีบญัชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 966 

 การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  

2547 Director Accreditation Program (13/2004)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2548 Audit Committee Program (6/2005)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2550 Director Certification Program (87/2007)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  

ประสบการณก์ารท างาน :  

2506 – 2543 ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี, รองกรรมการผูจ้ดัการ, กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

     บริษัท เบอรล่ี์ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

2556 - 2564 กรรมการ    บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา สหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงาน  บริษัท เบอรล่ี์ ยุคเกอร ์จ ากดั 

2544 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท โปรเฟสชัน่แนลอลัไลแอนซ ์กรุ๊ป จ ากดั 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ, ประธานการตรวจสอบ บริษัท อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตง่ตั้ง :  กรรมการอิสระ  

 

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั :   19 ปี  (6 วาระ) 

หากท่านไดร้บัการเลือกตั้งด ารงต าแหน่งในครั้งน้ี ท่านจะด ารงต าแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 22 ปี 

 

การถือหุน้ในบริษทั    :   225,575  หุน้         (คิดเป็นรอ้ยละ 0.02) 

  



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 24 

 

การเขา้รว่มประชุมในรอบปี 2564 

- คณะกรรมการบริษัท    :         11/11  ครั้ง (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการตรวจสอบ   :     4/4 ครั้ง (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน :       6/6 ครั้ง (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืน   

 - บริษัทจดทะเบียนอื่น :    ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี, รองกรรมการผูจ้ดัการ,  

  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท เบอรล่ี์ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  

  กรรมการอสิระ, ประธานการตรวจสอบ บริษัท อารเ์อส จ ากดั (มหาชน) 

   

กิจการอืน่ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  ท่ีปรึกษา สหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงาน บริษัท เบอรล่ี์ ยุคเกอร ์จ ากดั 

      ประธานกรรมการบริหาร   บริษัท โปรเฟสชัน่แนลอลัไลแอนซ ์กรุ๊ป 

     

การมีสว่นรว่มไดเ้สียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งน้ี  

 -ไม่มี- 

การมีสว่นรว่มไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัใหญ่/บรษิทัรว่ม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขดัแยง้กนั (ในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา) ดงัน้ี 

    -กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน/ลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ าไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ 

    -ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกจิท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งอสิระ 

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม 

    -ไม่มีประวติัการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรพัยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 

    -ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6 

 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้

 

ช่ือ-นามสกุล : นายสมสกั   นนทกนก 

อาย ุ:  61 ปี   สญัชาติ : ไทย 

เลขที่บตัรประชาชน : 3100202808860 

ที่อยู ่: 89/1 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวถีิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

การด ารงต าแหน่งในบรษิทั :  กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ) / กรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา  

   2521 บญัชีบณัฑิต     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2524 ประกาศนียบตัรขัน้สูงทางการสอบบญัชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2530 บญัชีมหาบณัฑิต    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2542 MBA (Finance)    Manchestor University, UK 

2551 CAIA      Chartered Alternative Investment Analyst 

2553 FRM      Global Association of Risk Professional 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  

2558 CGI รุ่น 5/2015 Corporate Governance for  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

  Capital Market Intermediaries    

2542 Company Director Course    Singapore Institute of Directors 

ประสบการณก์ารท างาน (ในช่วง 5 ปี) :  

2553 – 2556  อาจารยพ์ิเศษ    มหาวิทยาลยัมหิดล 

2556 – ปัจจุบนั  อาจารยพ์ิเศษ    มหาวิทยาลยัสยาม 

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

 

สว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม  :  -ไม่มี- 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั : -ไม่มี- 

สดัสว่นการถือหุน้บริษทัในเครือ : -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ : -ไม่มี- 

ความสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :  

-ไม่มี- 

กรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ  า  : -ไม่มี- 



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 26 

 

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย  : -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ : -ไม่มี- 

การมีสว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน : -ไม่มี-  



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 27 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6 

 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้

 

นายสุวิทย ์ ก่ิงแกว้ 

อาย ุ71 ปี 

หมายเลขบตัรประชาชน :  5100200026607 

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

 

ต าแหน่งในบริษทั  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

   กรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 

2513    ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

2533    ปริญญาโทบริหารธุรกิจ           มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2553    วุฒิบตัรการบริหารงานยุติธรรมระดบัสูง วิทยาลยัการยุติธรรม ศาลยุติธรรม 

 

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ 

2549 Director Certification Program   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณ ์(ในช่วง 5 ปี) : 

2517 – 2523 เจา้หน้าท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน   ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจฯ 

2523 – 2527 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย   บริษัท เจริญโภคภณัฑเ์กษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 

2527 – 2535 ผูจ้ดัการทัว่ไป   บริษัท เจริญโภคภณัฑว์ิศวกรรม จ ากดั 

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

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

2563- ปัจจุบนั        กรรมการ                                        บริษัท แวลู ครีเอชัน่ คอนซลัต้ิง จ ากดั 

 

สว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุม: วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

คณุสมบตัิตอ้งหา้ม  :  -ไม่มี- 

สดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั :   จ านวน 769,440  หุน้  (คิดเป็นรอ้ยละ 0.06)  

สดัสว่นการถือหุน้บริษทัในเครือ :   

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 หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ : -ไม่มี- 



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 28 

 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : 

-ไม่มี- 

กรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ  า  : -ไม่มี- 

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย  : -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอิสระ : -ไม่มี- 

การมีสว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน : -ไม่มี-  



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 29 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

บริษัท  เจ มารท์  จ ากดั (มหาชน)  ไดนิ้ยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการท่ีไม่ท าหน้าท่ีจดัการ

ของบริษัท เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุม และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

คณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระของบริษทั 

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0 ของทุนช าระแลว้ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ี

เกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีใหนั้บรวมหุน้การถือหุน้ของผูท่ี้เกี่ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดว้ย (ผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง หมายถึง บุคคลตาม

มาตรา 258 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ  ผูม้ี

อ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถือหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ

เคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมบริษัท  (บริษัทย่อยล าดับ

เดียวกนั หมายถึง บริษัทยอ่ยท่ีมีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกนั) 

3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานในบริษัท  บริษัท

ยอ่ย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา

2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

5. ไม่ไดร้บัการแต่งตั้งขึ้ นเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผู ้

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง

หรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

7. หากด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มดว้ยจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวและผลตอบแทนท่ีไดร้บั

จากบริษัทน้ันดว้ย 

8. ไม่เป็นกรรมการใดๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนทั้งน้ีคณะกรรมการอิสระต้องเป็นผู ้ท่ีผ่าน

กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท 

 

ทั้งน้ี นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ขา้งตน้ มีความเขม้ขน้กว่าขอ้ก าหนดขั้นต า่ของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เช่น ขอ้หา้มท่ีปรึกษาท่ี

ไดร้ับเงินเดือนประจ า เป็นกรรมการอิสระของบริษัทรวมถึงก าหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนด ารงต าแหน่ง เป็นตน้   



 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 30 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 8 

 

ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

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

หมวดที่ 5 การประชุมผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกว่า "การประชุมวิสามญั" 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้คนหน่ึง

หรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียก

ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในสิบหา้วนันับ

แต่วนัไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือ

ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัครบก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัท  ตอ้ง

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านายความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครั้งใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจาก

การจดัใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ใหจ้ดัขึ้ น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือท่ีอื่นใด

ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท อาจจะจดัใหม้ีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุมและ

เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ เพื่อทราบ เพื่อ

อนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวันก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั 

ขอ้ 37. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉนัทะตอ้งท าเป็นหนังสือตามแบบ

ท่ีนายทะเบียนก าหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บั

มอบฉนัทะเขา้ประชุม 
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ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้คน หรือไม่น้อยกว่า

กึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่

ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมน้ันเป็นอนัระงบั

ไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือนัด

ประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานัดไปแลว้คร่ึง

ชัว่โมง ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบับริษัท 

(จ)  การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุน้กู ้

(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท  

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัท ไดจ้ดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ  
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 9 

 

 

 

 

 

 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 ์     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย กิจการใดท่ีผูร้ับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ันใหถื้อเสมือน

ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท 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 เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี  1  เร่ือง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

     วาระท่ี  2  เร่ือง  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 

   (วาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ) 

   วาระท่ี 3  เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี  4  เร่ือง  รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 และ 

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
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 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 5  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ช่ือกรรมการ นางสาวยุวดี  พงษอ์ชัฌา 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ นายพิศิษฐ ์ดชัณาภิรมย ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 6  เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   วาระท่ี 7  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี  

ประจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                     วาระท่ี  8  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 

(  ) 
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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) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 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 9 

 

 

 

 

 

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 เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ

หุน้ ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

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  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

     วาระท่ี  2  เร่ือง  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 

   (วาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ) 

   วาระท่ี 3  เร่ือง  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี  4  เร่ือง  รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 และ 

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 5  เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ช่ือกรรมการ นางสาวยุวดี  พงษอ์ชัฌา 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

ช่ือกรรมการ นายพิศิษฐ ์ดชัณาภิรมย ์

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 6  เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

   วาระท่ี 7  เร่ือง  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี  

ประจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

                     วาระท่ี  8  เร่ือง  พิจารณาวาระอื่นๆ (ถา้มี)  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
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     เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

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) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุม

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

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

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง          

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 10 

 

ค าช้ีแจง เรื่อง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมเพื่อลงทะเบียน

และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

 

  เน่ืองดว้ยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 

14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่าน้ัน ซ่ึงบริษัทจะถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากหอ้ง

ประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขต

สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

  เพื่อใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกร์ท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู ้ถือหุน้ บริษัทจึงเห็นควร

ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถื้อ

หุน้ยดึถือปฏบิติัต่อไป บริษัทจึงขอช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีทางราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงั

ไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี ่หรือหนังสือเดินทาง 

 1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้และผูม้อบ

ฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

 

2. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล  

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 

(ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า

การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 
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3. ผูถื้อหุน้ซ่ึงมิไดม้ีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ ใหน้ าความในขอ้ 1. และขอ้ 2. มาใช้

บังคับโดยอนุโลมกับผู ้ถือหุน้หรือผู ้เขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดม้ีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก) หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่หรือ

โดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเกี่ยวกบัช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนันิติ

บุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแนบมา

พรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลน้ันรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 11 

 

แนวทางปฏิบตัใินการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยระบบ Blockchain AGM 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติใหเ้รียกประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2565 ในวนัศุกรท่ี์ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่าน้ัน ซ่ึงบริษัทจะ

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

ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิติัตามนโยบายของภาครฐัเพื่อลดการแพร่ระบาด และภายใตก้ฎหมายท่ีอ านวยความ

สะดวกในการประชุมแบบ e-meeting ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรการการรกัษา

ความมัน่คงและปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557  

 

 ทั้งน้ี เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้เพิ่มขึ้ น บริษัท จะเปิดใหเ้ริ่มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ 

Blockchain AGM Voting Application ตั้งแตว่นัท่ี 30 มีนาคม -7 เมษายน 2565 และขอแจง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัส าหรบั

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี ส าหรบักรณีผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาและเป็นผูถื้อหุน้สญัชาติไทย ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้ง

ด าเนินการยนืยนั และพิสูจน์ตวัตนตามมาตรฐานการยืนยนัตวัตนของภาครฐั พรอ้มทั้งติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ส าหรบัการเขา้ร่วม

ประชุมแบบ e-meeting และการยนืยนัตวัตนแบบ e-kyc และการลงคะแนนเสียงดว้ยระบบ Blockchain ตามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 

1. แอพพลิเคชัน่ท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งด าเนินการติดตั้ง  

 

1.1 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID เพื่อท าการยนืยนัตวัตนแบบ e-kyc โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นสมาชิกระดบั Gold เท่าน้ัน 

ท่านสามารถไปท าการ Dip Chip เพื่อเป็นสมาชิกระดบั Gold ไดท้นัทีท่ี Jaymart Store ทุกสาขาใกลบ้า้นท่าน  

1.2 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting เพื่อด าเนินการลงคะแนนในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

1.3 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ZOOM เพื่อเขา้รบัชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 

ค าอธิบายการติดตั้งและการใชโ้ปรแกรมต่างๆ  

  

1.1 การติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID  

       สามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID บนอุปกรณม์ือถือหรืออุปกรณส่ื์อสารดว้ยการไปยงั Link หรือสแกน                 

       QR Code ตามท่ีแนบมาดว้ยน้ี  

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 

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
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1.2 การติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting 

      สามารถติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting บนอุปกรณม์ือถือหรืออุปกรณส่ื์อสารดว้ยการไปยงั 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.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 30 มีนาคม -7 เมษายน  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 7 เมษายน 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 8 เมษายน  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 งดออก

เสียง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรือ  งดออก

เสียงและในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบ

ประมวลคะแนนเสียง 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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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 12 

ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (PDPA) 

บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ใหค้วามส าคญัในการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลและการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจง้ขอ้มลูใหท่้านทราบเพื่อเป็นการปฏบิติัตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal 

Data Protection Act : PDPA) ดงัต่อไปน้ี  

นิยาม 

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

“ท่าน”      หมายถึง   เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ผูถื้อหุน้ และ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

“กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้ง และใหห้มายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

“ขอ้มลูส่วนบุคคล”  หมายถึง  ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลน้ันไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มแต่ไม่

รวมถึงขอ้มลูของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

  

วตัถปุระสงค ์ความจ าเป็น และขอ้มูลสว่นบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 

บริษัทจ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีท่านแจง้ไวแ้ก่บริษัท ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์

และ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกส ์และขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของท่าน  

เพื่อน าไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  

- เพื่อเรียกประชุมและจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ภายใตก้ฎหมายก าหนด  

- เพื่อจดัส่งหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พรอ้มเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

 

แหล่งท่ีมาขอ้มูลสว่นบุคคล 

- ไดร้บัขอ้มลูจากท่านโดยตรงท่ีท่านผ่านช่องทางท่ีบริษัท ก าหนดไวเ้พื่อยนืยนัตวัตนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

- ไดร้บัขอ้มลูจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัท      

   ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ล่าสุด  

- ไดร้บัขอ้มลูจากการบนัทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

  

การประมวลผลขอ้มูล 

บริษัทใชข้อ้มลูส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุม นับองคป์ระชุม นับ

คะแนนเสียง หรือด าเนินการตามสิทธิอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผู ้

ใหบ้ริการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลดงักล่าว

ขา้งตน้ 

  

ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคล 

บริษัทจะด าเนินการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลและ

ตามกฎหมายก าหนดเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

AGM) ดงักล่าว  
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ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีสอบถามในระหว่างการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ บริษัทอาจมีการบนัทึกช่ือและนามสกุลของ

ท่านในรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพรอ้มน าส่งไปยงัตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเกี่ยวขอ้งตามกฎหมาย

ก าหนด 

  

สิทธิของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล 

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

รวมถึงสิทธิในการถอนความยนิยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 

สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มูลส่วน

บุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด สิทธิรอ้งเรียน และ สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ี

เกี่ยวกบัตนในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้โปรดติดต่อ  

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

รามค าแหง แขวงราษฏรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240   

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

 

มาตรการรกัษาความปลอดภยั 

บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเขา้ถึงการ

เปล่ียนแปลง และการท าลาย โดยไม่ไดร้ับอนุญาตโดยบริษัท ใชร้ะบบรกัษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงด าเนินการ

ตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีพึงมีหรือพึงปฏบิติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

 

หมายเหตุ เอกสารยนืยนัตวับุคคลท่ีท่านส่งใหบ้ริษัท เช่น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่านสามารถ

ปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารใหแ้ก่บริษัท ได ้เช่นขอ้มูล เช้ือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็นต่อการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หากท่านไม่ไดป้กปิดขอ้ความดงักล่าวบริษัท ขอสงวน

สิทธิในการปกปิดขอ้มลูดงักล่าวบนเอกสารท่ีไดร้บัโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูอ่อนไหวของท่าน 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 13 

แผนที่ส  าหรบัการจดัสง่เอกสารหนงัสือมอบฉนัทะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ จดัส่งเอกสารหนังสือการมอบฉนัทะ (Proxy) การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (E-AGM) ไดท่ี้แผนก

นักลงทุนสมัพนัธ ์ชั้น 7 ส านักงานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 187,189  อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวง

ราษฏรพ์ฒันา 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  


