
 
 

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

 

 

วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2565 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบฟอรม์ลงทะเบียน  

2. ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 

3. QR Code ส าหรบัดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 

4. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

5. รายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

6. ขอ้บงัคบัของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

7. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. 

8. ค าช้ีแจงเร่ืองเอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ และ 

 หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

9. แนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ย

ระบบ Blockchain AGM 

10. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (PDPA) 

11. แผนท่ีส าหรบัการจดัส่งเอกสารหนังสือมอบฉนัทะ (Proxy) 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญั 

ผู ้ถือหุ ้นครั้งท่ี 1/2565 ในวันจันทร์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน ซ่ึงบริษัทจะถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั 

(มหาชน) เลขท่ี189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที่ 2/2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 ของบริษัทไดถู้กจดัขึ้ นเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 

โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ภายในระยะเวลา 14 วนั นับแต่วนัประชุมผูถื้อหุน้ และไดเ้ปิดเผยรายงาน

การประ ชุมดั ง กล่ า ว ให้แก่ ผู ้ ถื อ หุ ้นและ นักลง ทุนทั ่ว ไ ป ผ่ านทาง เ ว็ บ ไซต์ข องบ ริ ษั ท 

(https://www.jaymart.co.th) และปรากฏวา่ไมม่ีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ข   
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 1/2565 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญั 

ผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้

มีการบันทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้ง

ตามความเป็นจริง ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 

ของบริษทัเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

เน่ืองจากบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิ

และหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ 

จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 5 ตามล าดบั ("ขอ้กาํหนดสิทธิ") เน่ืองจากบริษัท

ไดป้รบัราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิ เพ่ือรกัษาผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ท่ีตอ้งปรับ

สิทธิเน่ืองจากบริษัทมีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีมี

ราคาต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท โดยค านวณจากวนัแรกท่ีมี

การเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 6.2 และ 6.3 

ดังน้ัน บริษัทจึงตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 14,794,842 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 1,543,864,540 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุน้

สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 14,794,842 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ทั้งน้ี รายละเอียดของ

วตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 

และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัน้ี 

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

หา้หมื่นเกา้พนัสามรอ้ยแปดสิบสองบาท) 
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 แบ่งออกเป็น 1,558,659,382 หุน้   (หน่ึงพนัหา้รอ้ยหา้สิบแปดลา้นหกแสน

หา้หมื่นเกา้พนัสามรอ้ยแปดสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,558,659,382 หุน้ (หน่ึงพันหา้รอ้ยหา้สิบแปดลา้นหกแสน

หา้หมื่นเกา้พนัสามรอ้ยแปดสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการลง

นามในค าขอหรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสาร

ดังกล่าวท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ท่ีตอ้งยื่นต่อกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของ

นายทะเบียนหรือเจา้หนา้ท่ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุน 

จดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 14,794,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,543,864,540 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 

14,794,842 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 

4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอ านาจ

ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท จาํนวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูล

ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ 

JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล  

สืบเน่ืองจากแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 2 ขา้งตน้ และตามมติคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 17 มกราคม 2565 บริษัทฯ จึงเสนอพิจารณาอนุมติัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือ

รองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ 

JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 5 

ตามล าดับ เน่ืองจากบริษัทไดป้รับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณท่ี์ตอ้งปรบัสิทธิเน่ืองจากบริษัทมีการเสนอ

ขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีมีราคาต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคา

ตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท โดยค านวณจากวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพยใ์หก้ับ

บุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 6.2 และ 6.3 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจใน

การก าหนดและ/หรือแกไ้ข เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร

หุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีเหมาะสม และเท่าท่ีไม่ขดั

หรือแยง้กับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงการก าหนดและแก้ไข

เปล่ียนแปลงวันออกหุน้สามัญเพ่ิมทุน การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน

นอกจากตัวเงิน) และจ านวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีจัดสรร รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ี

เก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณห์

สนธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือการด าเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ

นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ

และการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน ตลอดจนการน าหุน้สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวเขา้จด

ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิประสบ
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ผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจ

ช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, 

JMART-W4 และ JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

การลงมต ิ  

วาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี)  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM) ตามวนั และเวลา ท่ีระบุไวข้า้งตน้ และบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2565 ถึงวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2565 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได ้กรุณากรอกขอ้ความในหนังสือมอบฉนัทะฉบบัหน่ึงฉบบัใด ปรากฏตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 7 ใหค้รบถว้นสมบูรณ ์โดยใหท่้านเลือกใชเ้พียงฉบบัเดียวเท่าน้ัน และ ติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

โดยจะตอ้งยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้

ร่วมประชุมตามท่ีไดร้ะบุไวร้ายละเอียดแนวปฏิบติัในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

อน่ึง บริษัทไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) 

ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

                               

 

 (นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา) 

 ประธานกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 

บรษิทั เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) 

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

ประชุมเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ 

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

10240 

โดยในการประชุมวนัน้ี มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งจากสถานท่ีถ่ายทอดสด และเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ 

อิเล็กทรอนิกสร์วมจ านวนทั้งส้ิน 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมด ดงัน้ี 

กรรมการบริษัทเขา้รว่มประชุม มีดงัน้ี 

1. นายพิศณุ     พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ 

2. นายอดิศกัด์ิ   สุขุมวทิยา  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / กรรมการ 

3. นางสาวยุวดี   พงษ์อชัฌา กรรมการ 

4. นางมณี         สุนทรวาทิน กรรมการ 

5. นายพิศิษฐ ์    ดชัณาภิรมย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายสุวทิย ์     ก่ิงแกว้ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. นายสมสกั      นนทกนก กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 ผูบ้ริหารเขา้รว่มประชุม มีดงัน้ี 

1.   นายกิติพฒัน์ ชลวุฒิ        รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2.   นางสาวลดัดา  วรุณธารากุล       ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 

 ผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชุม  มีดงัน้ี 

1. นายสมชาย ชินรกัษา ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จ ากดั 

2. นางสาวฐานะนันต ์สงัขน์วล ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จ ากดั 

3. นางสาวณัฐหทยั อิศรางกูร ณ อยุธยา ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จ ากดั 

4. นายกฤติชยั ส าราญบ ารุง ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซ่ี จ ากดั 

5. นางรชัดา เกลียวปฎินนท ์ ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

6. นายชยพร เอ้ือโกวทิธุช์ยั ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

7. นางสาวชนนิกานต ์อรญัรตัน์ ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) 
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จ ากดั (มหาชน) 

8. นางสาวเสาวลกัษณ์ จงเลิศธรรม ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 

ก่อนเริ่มประชุม 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการและผูเ้ขา้ร่วมในการประชุม พรอ้ม

ทั้งไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ในวนัน้ี บริษัทไดป้ฏิบัติตามค าแนะน าและ

มาตรการของหน่วยงานภาครฐั เพ่ือลดการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได ้

ก าหนดใหมี้การจดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM โดยมีการแจง้ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือใหมี้การ

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชุมล่วงหน้า 

ผูด้ าเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้มี 

คะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมต่อไปวา่ส าหรบัคะแนนเสียงท่ีจะถือวา่ท่ีประชุมมีมติอนุมติั จะเป็นดงัน้ี 

- วาระท่ี 1 และ วาระท่ี 5-7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

- วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 4 ตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  

การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติส าหรบัวาระน้ัน ๆ  

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือค าถามท่ีไม่ตรงกบัระเบียบวาระน้ัน ๆ ประธานในท่ีประชุมจะขอใหเ้สนอหรือ

สอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ัน ๆ หรือวาระท่ี 8 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอ่ืน ๆ 

 และเพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย  ผูถื้อหุน้จาก

อาสาพิทกัษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพ่ือตรวจสอบและรว่มเป็นผูส้งัเกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผู้

ถือหุน้ 

ต่อจากน้ันไดเ้รียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิด 

การประชุม และด าเนินการประชุมต่อไป 

นายพิศณุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ ผูท้ าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวสวสัดีและขอบคุณผูถื้อหุน้

ทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ของ บริษัท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) ณ วนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ลงทะเบียนออนไลน์) ขณะน้ี เวลา 14.10 น.มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย 

ตนเอง 52 ราย นับจ านวนหุน้ได ้39,849,877 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 3.86% ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

มีผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 363 ราย นับจ านวนหุน้ได ้566,117,712 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 54.83 ของจ านวน

หุน้ท่ีจ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด รวมมีผู้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 415 ราย นับจ านวนหุน้ได ้
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605,967,589 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.68 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี

สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 (Record Date) (วนัท่ี 10 กนัยายน 2564) จ านวน 

1,032,583,940 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเปิดการประชุม 

เริ่มการประชุม 

วาระท่ี 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2564 

 ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี วนัท่ี 24 มิถุนายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของ

ท่ีประชุม โดยมีส าเนารายงานการประชุม ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระท่ี 1 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้ง

ก่อนการลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลา ผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้

ต่อหน่ึงเสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขั้นตอนและวธีิการปฎิบติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเม่ือมีการน าเสนอ

ในแต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม  
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 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ี

บริษัทไดส้่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  

 เพ่ือรับชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมี

ค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain 

AGM โดยจะตอ้งกด Pin เพ่ือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด

ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการ

พิจารณาวาระต่อๆ ไป 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2564  ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 603,512,635 99.9879 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 

งดออกเสียง 73,000 0.0121 

รวม 603,585,635 100.0000 

วาระท่ี 2. พิจารณารบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการเป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน  2564 ท่ีผ่านมา ตามงบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ซ่ึงผ่านการ

สอบทานจากผูส้อบบญัชีแลว้ บริษัทมีก าไรสุทธิส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทในงวด 6 เดือน  จ านวน 565.7 

ลา้นบาท 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2564 ไดพิ้จารณาการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบั

ก าไรสุทธิหลักหกัภาษีงวด 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 โดยประกาศการจ่ายเงินปันผลระหวา่งการจากก าไร

ของบริษัทในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลจา่ยจ านวน 414,326,324 บาท โดยจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสด

จากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2564 
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 ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นอตัราเดิมท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ โดยก าหนดวนั Record Date เป็นวนัท่ี 24 สิงหาคม 2564 และขึ้ นเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 23 

สิงหาคม 2564 และเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 บริษัทไดด้ าเนินการจา่ยเงินปันผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบ

การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าว 

  จึงขอเรียนใหท่ี้ประชุมรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวจึงขอใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระท่ี 2 เป็นวาระพิจารณารบัทราบ ถา้ไม่มีค าถามขอด าเนินการต่อวาระ

ท่ี 3 ต่อไป  

วาระท่ี 3.   พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัท 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการเป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม  

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ พระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้

การแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 136 ก าหนดใหบ้ริษัทสามารถออกหุน้เพ่ิมทุนไดเ้ม่ือหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บั

ช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ท่ียงัจ าหน่ายไม่ครบเป็นหุน้ท่ีตอ้งออกเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ โดยบริษัทจะตอ้งตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ าหน่ายและไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษัท ก่อนการออกหุน้เพ่ิมทุนดังกล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงจะตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อน 

 ปัจ จุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,159,077,312 บาท แบ่งออกเป็นหุ ้นสามัญจ านวน 

1,159,077,312 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และมีหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีเหลือจากการจดัสรรเพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) ซ่ึงเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) จ านวน 16,369 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาทโดยบริษัท

ยงัคงมีหุน้คงเหลือเพ่ือ (1) รองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 3 

(JMART-W3) จ านวน 20,375,464 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (2) รองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 4 (JMART-W4) จ านวน 47,849,467 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท และ (3) รองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-

W5) จ านวน 50,983,631 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 บริ ษัทจะต้อ งลด ทุนจดทะ เ บียนของบริ ษัทจ านวน  16,369 บาท  จาก ทุนจดทะ เ บียนเ ดิม 

1,159,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,159,060,943 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้ า

ออกจ าหน่ายจ านวน 16,369 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. 

เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดงัน้ี 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 11 

 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,159,060,943 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นหกหม่ืน 

เกา้รอ้ยส่ีสิบสามบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,159,060,943 หุน้   (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นหกหม่ืน

เกา้รอ้ยส่ีสิบสามหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,159,060,943 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นหกหม่ืน

เกา้รอ้ยส่ีสิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

 ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท และการยืน่ขอจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ

ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ การด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือ

ขอ้ความในเอกสารดงักล่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ท่ีตอ้งยื่นต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการ

ดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของนายทะเบียนหรือเจา้หน้าท่ี 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมติัการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทจ านวน 16,369 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,159,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

1,159,060,943 บาท โดยการตัดหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 16,369 หุน้ มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  
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 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึง

ในวาระน้ี จะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระท่ี 3 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้ง

ก่อนการลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้

ต่อหน่ึงเสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ขั้นตอนและวธีิการปฎิบติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเม่ือมีการน าเสนอ

ในแต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ี

บริษัทไดส้่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  

 เพ่ือรับชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมี

ค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain 

AGM โดยจะตอ้งกด Pin เพ่ือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด

ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการ

พิจารณาวาระต่อๆ ไป  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 16,369 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิม 1,159,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,159,060,943 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียน

ท่ียงัไม่ไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 16,369 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัท ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอ

ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 603,627,640 99.9994 

ไม่เห็นดว้ย - 0.0000 
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งดออกเสียง 3,502 0.0006 

รวม 603,631,142 100.0000 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. ของบริษัท 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุม  

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือ 

(1) เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน (2) รองรบัการ

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัท (JMART-W6) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและ

ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และ (3) รองรบัการ

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ JMART-W4 ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าท่ี

ของผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 3 

และครั้งท่ี 4 ตามล าดับ ("ขอ้กาํหนดสิทธิ") เน่ืองจากบริษัทไดป้รบัสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิจากกรณีท่ีบริษัท

จา่ยเงินปันผลเกินกวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ เพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไป

กวา่เดิม 

 ดงัน้ัน บริษัทจึงตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 384,803,597 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 1,159,060,943 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,543,864,540 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนจ านวน 384,803,597 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ือง

ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน  1,543,864,540 บาท  (หน่ึงพนัหา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นแปดแสน

หกหม่ืนส่ีพนัหา้รอ้ยส่ีสิบบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,543,864,540 หุน้   (หน่ึงพนัหา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นแปดแสนหก

หม่ืนส่ีพนัหา้รอ้ยส่ีสิบหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,543,864,540 หุน้ (หน่ึงพนัหา้รอ้ยส่ีสิบสามลา้นแปดแสนหก

หม่ืนส่ีพนัหา้รอ้ยส่ีสิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (-หุน้)” 

 ทั้งน้ี วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัวาระท่ี 4 ดังน้ัน หากวาระท่ี 4 ไม่ไดร้บัอนุมติั

จากท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 
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 ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท และการยืน่ขอจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ

ของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ การด าเนินการแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือ

ขอ้ความในเอกสารดงักล่าว ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ท่ีตอ้งยื่นต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการ

ดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของนายทะเบียนหรือเจา้หน้าท่ี 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 384,803,597 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,159,060,943 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,543,864,540 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 384,803,597 หุน้ มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัการเพ่ิมทุนของบริษัท และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระท่ี 4 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้ง

ก่อนการลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  
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 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้

ต่อหน่ึงเสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ขั้นตอนและวธีิการปฎิบติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเม่ือมีการน าเสนอ

ในแต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ี

บริษัทไดส้่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  

 เพ่ือรับชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมี

ค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain 

AGM โดยจะตอ้งกด Pin เพ่ือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด

ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการ

พิจารณาวาระต่อๆ ไป 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนใหก้บั

บริษัท วจีีไอ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) น้ันไดจ้ดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้รายเดิมหรือไม่ 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินรายการไดต้อบค าถามวา่การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนในครั้งน้ี เป็นการจดัสรร

หุน้เพ่ิมทุนแบบ Private Placement เท่าน้ัน ไม่มีการจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม  

 ผูด้ าเนินรายการไดอ้่านค าถามของ นายสาธิต พละเลิศ สอบถามว่า การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนแบบ Private 

Placement ช าระเงินวนัไหน 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินรายการไดต้อบค าถามวา่การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนแบบ Private Placement 

ก าหนดช าระเงินช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ประมาณวนัท่ี 30 พ.ย. 2564 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ี จะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 384,803,597 

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,159,060,943 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,543,864,540 บาท 

โดยการออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 384,803,597 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และการแกไ้ขหนังสือ
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บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นตาม

รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 558,721,410 92.6343 

ไม่เห็นดว้ย 44,207,435 7.3295 

งดออกเสียง 218,300 0.0362 

รวม 603,147,145 100.0000 

วาระท่ี 5.  พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 6 

(JMART-W6) 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุม  

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 4 

ขา้งตน้ บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกหุน้สามัญเพ่ิมทุนพรอ้มกับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัท (JMART-W6) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงไดแ้ก่ (1) บริษัท วีจีไอ จ ากดั 

(มหาชน) จ านวน 25,337,882 หน่วย และ (2) บริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) จ านวน 16,723,002 หน่วย โดยมี

อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบั 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ต่อ 1 หุน้สามญั โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-

W6 จะมีวนัครบก าหนดอายุไม่เกิน 3 ปี 9 เดือน นับแต่วนัท่ีออก และมีราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 30.3370 บาทต่อหุน้ 

 ทั้งน้ี ผูล้งทุนดงักล่าวเป็นผูล้งทุนท่ีมีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทไดจ้ริง และไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียว

โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยง

กนัลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลง

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 ทั้งน้ี บริษัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ และการออก

และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ไม่เขา้ขา่ยเป็นการเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ในราคาต า่กวา่รอ้ยละ 90 

ของราคาตลาด โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุน้สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือขออนุมติัให้

บริษัทเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ดังกล่าว โดยหากราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่บุคคลใน

วงจ ากดัต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสัง่รบัหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิ

แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทจะหา้มมิใหบุ้คคลท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ใบส าคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ดังกล่าวน าหุน้ท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 

ทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจาก
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วนัท่ีหุน้ดังกล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ใหบุ้คคลดังกล่าวสามารถ

ทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด

ในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือ

หุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 ทั้งน้ี วาระท่ี 5 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกันและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกันกับวาระท่ี 6.1 และวาระท่ี 6.2 

ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระท่ี

เก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ีไม่ไดอ้นุมติัอีก และจะถือวา่วาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไข

ซ่ึงกนัและกนัท่ีไดร้บัอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

 ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัก าหนดการ

ใชสิ้ทธิครั้งแรกและวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญั รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้

ถือหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือการด าเนินการใดๆ เพ่ือใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ

นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ การลง

นามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการ

ติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิในครั้งน้ี 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมติัการออก

และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี  6 (JMART-W6) จ านวน 42,060,884 หน่วย 

ใหแ้ก่ผู ้ลงทุนท่ีจองซ้ือและได้รับจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ( Private 

Placement) และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 18 

 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 ผูด้ าเนินรายการไดอ้่านค าถามของ นายสาธิต พละเลิศ สอบถามว่า JMART-W6 ไม่ไดเ้ขา้มาเทรดใน

กระดานใช่หรือไม่ 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการไดต้อบค าถามวา่ JMART-W6 ไม่ไดเ้ขา้เทรดในกระดาน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระท่ี 5 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้ง

ก่อนการลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลา ผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้

ต่อหน่ึงเสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขั้นตอนและวธีิการปฎิบติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเม่ือมีการน าเสนอ

ในแต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ี

บริษัทไดส้่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  

 เพ่ือรับชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมี

ค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain 

AGM โดยจะตอ้งกด Pin เพ่ือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด

ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการ

พิจารณาวาระต่อๆ ไป  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ

บริษัท ครั้งท่ี 6 (JMART-W6) จ านวน 42,060,884 หน่วย ใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซื้ อและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ี
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ออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 558,298,952 92.8750 

ไม่เห็นดว้ย 42,472,830 7.0655 

งดออกเสียง 357,500 0.0595 

รวม 601,129,282 100.0000 

วาระท่ี 6.  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการเป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม  

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากแผนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 

4 ขา้งตน้ การเพ่ิมทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทในครั้งน้ี จะช่วยใหบ้ริษัทสามารถระดมทุนไดภ้ายใน

ระยะเวลาอนัสั้นและลดภาระการลงทุนของผูถื้อหุน้เดิมบางส่วนในการเพ่ิมทุน นอกจากน้ี การท่ีบริษัทไดร้บัการตอบ

รบัจากนักลงทุนท่ีมีศกัยภาพ จะเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมถึงความส าเร็จในการเพ่ิมทุน ซ่ึงจะส่งผลให้

บริษัทสามารถเพ่ิมทุนไดต้ามเป้าหมายและเป็นการเสริมสรา้งโอกาสใหบ้ริษัทสามารถท่ีจะขยายการด าเนินงานและ

การประกอบธุรกิจของบริษัทอนัเป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและการพฒันาธุรกิจของบริษัท ใหส้ามารถเติบโต

ไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

วาระท่ี 6.1  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลใน

วงจาํกดั (Private Placement) 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 342,361,387 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชัดเจน ท่ีราคาเสนอขายหุน้ละ 30.3370 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 

10,386,217,397.42 บาท ซึ่งจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(ก) จดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 206,241,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคา

หุ ้นละ 30.3370 บาท ให้แก่  บริษัท วีจี ไอ จ ากัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 

6,256,757,486.60 บาท และ 

(ข) จดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน จ านวน 136,119,587 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในราคา

หุ ้นละ 30.3370 บาท ให้แก่  บริษัท ยู ซิ ต้ี จ ากัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 

4,129,459,910.82 บาท 

 ผูท่ี้จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนด

ราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจนในครั้งน้ี เป็นผูล้งทุนท่ีมีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทไดจ้ริงและไม่เป็นบุคคลท่ี
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เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยง

กนัลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลง

วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 โดยเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 บริษัทไดเ้ขา้ท าสญัญาจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนจ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) 

สญัญาจองซ้ือหุน้สามัญเพ่ิมทุนระหว่างบริษัท และบริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) และ (2) สัญญาจองซ้ือหุน้สามัญ

เพ่ิมทุนระหวา่งบริษัท และ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงสญัญาทั้ง 2 ฉบบัเป็นสญัญาแบบมีเง่ือนไขบงัคบัก่อน 

โดยบริษัทจะมีการท าธุรกรรมดังกล่าวก็ต่อเม่ือเง่ือนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามท่ีระบุในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละฉบับ

ขา้งตน้ส าเร็จครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอ้ตกลงเก่ียวกับเง่ือนไขบังคับก่อนท่ี

ส าคญัภายใตส้ญัญาจองซื้ อหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวโดยสรุปมีดงัน้ี 

(ก) ท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนของบริษัทและการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W6 ใหแ้ก่ บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) 

และ บริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) 

(ข) บริษัทไดย้ืน่ค าขออนุญาตการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนและการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

JMART-W6 และเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลใน

วงจ ากดั 

(ค) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท วีจีไอ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) อนุมัติ

ธุรกรรมการเขา้ลงทุนในบริษัท 

(ง) ไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ หรือเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้ นซ่ึงก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดผลกระทบใน

แง่ลบอยา่งมีนัยส าคญัต่อทรพัยสิ์น หน้ีสิน ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และสถานะ

ทางการเงินของกลุ่มบริษัทนับแต่วนัท่ีลงนามในสญัญาจองซื้ อหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

(จ) บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) ไดร้บัอนุญาต ความยินยอม 

และการยกเวน้ใด ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรบัการลงนาม การเขา้ท าธุรกรรม และการปฏิบติัหน้าท่ีของตน

ตามสญัญาจองซื้ อหุน้ของบริษัท รวมถึงการมีผลผูกพนัและบงัคบัตามกฎหมายของสญัญาดงักล่าว 

(ฉ) เง่ือนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนระหว่างบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ ากัด 

(มหาชน) กับบริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงมีเง่ือนไขในลกัษณะเดียวกบัเง่ือนไขท่ีระบุในขอ้ 

(ก)-(จ) ขา้งตน้ โดยรวมถึงการไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ซิงเกอรป์ระเทศไทย 

จ ากัด (มหาชน) เพ่ือออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนและการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

SINGER-W3 ใหแ้ก่ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน)) ส าเร็จครบถว้น หรือไดร้บัการผ่อนผันจาก

คู่ สัญญา ฝ่ า ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง  ซ่ึ ง ท่ี ป ร ะ ชุ ม วิ ส า มัญ ผู้ ถื อหุ ้น ค รั้ ง ท่ี  1/2564 ข อ งบ ริ ษั ท  
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ซิงเกอรป์ระเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดังกล่าว

แลว้ 

ทั้งน้ี ราคาเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งน้ี ไม่เขา้ข่ายเป็นการ

เสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียน ้าหนักของหุน้บริษัทในตลาดหลกัทรพัยเ์สนอขาย

หุน้ท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะครอบคลุมปริมาณการซ้ือ

ขายและราคาซ้ือขายซ่ึงสะทอ้นราคาตลาดของหุน้ของบริษัท (ระหว่างวนัท่ี 4-25 สิงหาคม 2564 ซ่ึงเท่ากับ 

33.7077 บาทต่อหุน้) โดยราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนหุน้ละ 30.3370 บาท คิดเป็นส่วนลดประมาณ รอ้ยละ 

9.9 จากราคาดงักล่าว 

หากราคาเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครั้งน้ีเขา้ข่ายเป็นการเสนอ

ขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสัง่รบัหุน้ในส่วนเพ่ิมทุนเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมีหน้าท่ีหา้มไม่ใหบุ้คคลท่ีไดร้บัหุน้จากการเสนอขายหุน้ต่อบุคคลในวงจ ากดัดังกล่าวน า

หุน้ท่ีไดร้บัจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนัท่ีหุน้เร่ิมท าการซ้ือขายในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 

ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถทยอยขายหุน้ท่ีถูกสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถูกสัง่หา้มขาย 

ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ

พิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพ่ิมทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 

พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทของผูล้งทุนแต่ละรายภายหลงัจากการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ

บริษัทใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะตอ้งไม่เป็นผลใหบุ้คคลดังกล่าวตอ้งมีหน้าท่ีท าค าเสนอซ้ือ

หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไขและวธีิการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ากิจการ ลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข

เพ่ิมเติม) รวมถึงกฎเกณฑแ์ละประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของบุคคลผูไ้ม่มี

สญัชาติไทยตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บังคับของบริษัทซ่ึงปัจจุบันอนุญาตใหบุ้คคลผูไ้ม่มีสญัชาติไทยถือหุน้อยูใ่นบริษัทไดไ้ม่

เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมดของบริษัท 

ทั้งน้ี วาระท่ี 6.1 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6.2 

ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระท่ี

เก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ีไม่ไดอ้นุมติัอีก และจะถือวา่วาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไข

ซ่ึงกนัและกนัท่ีไดร้บัอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจในการก าหนดและ/หรือแกไ้ข 

เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจัดสรรใหแ้ก่

บุคคลในวงจ ากดัตามท่ีเหมาะสม และเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง

การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัจองซ้ือและวนัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน การช าระค่าหุน้ (ไม่วา่เป็นตัวเงินหรือ
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ทรพัยสิ์นอ่ืนนอกจากตัวเงิน) และจ านวนหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจดัสรร รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง การ

แกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/

หรือการด าเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ี

จ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต

เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ตลอดจน

การน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดังกล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ 

ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดประสบผลส าเร็จ รวมถึงการ

แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ โดยการ

ด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดย

ก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง มีขอ้สอบถามดงัน้ี 

1. การจดัสรรหุน้ในวงจ ากดัท าใหร้าคาหุน้ในกระดานเพ่ิมขึ้ นหรือลดลงอยา่งไรบา้ง 

2. และจะเขา้เทรดในกระดานของตลาดหลกัทรพัยช์่วงวนัไหน 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ ไดต้อบค าถามขอ้ท่ี 1. ส าหรบัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนในวงจ ากดัใน

ครั้งน้ีเป็นราคาเสนอขายท่ีมีส่วนลดไม่เกิน 10% โดยค านวณตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย ์ไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 90 

ของราคาตลาด ราคาตามท่ีปรากฎในส่ิงท่ีจะขออนุมติัต่อผูถื้อหุน้ 
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 ค าถามขอ้ท่ี 2 กระบวนการน้ีจะเสร็จส้ินภายในปี 2564 เขา้เทรดไดภ้ายในส้ินปีและจะแจง้วนัท่ีแน่นอน

ใหก้บัทางผูถื้อหุน้ทราบ 

 พิธีกรไดอ้่านค าถามผ่านช่องทาง chat มีขอ้สอบถามดงัน้ี 

 1. การเสนอขายครั้งน้ี จ านวน 384,803,597 หุน้ กรุณาอธิบายถึงผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิมวา่จะมี 

Dilution Effect ก่ีเปอรเ์ซนต ์

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ ไดข้อเรียนเชิญใหท้างท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูต้อบค าถาม 

 นายชยพร เอ้ือโกวิทธุ์ชัย ท่ีปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) ช้ีแจงวา่ในส่วนของ Dilution ของ Private Placement พรอ้มทั้งการออก Warrant ทั้งจ านวนจะมี Dilution 

2.71%, EPS และ Collaboration 27.13% 

2. การใชเ้กณฑ ์Silent Period ปกติตอ้งถือไว ้1 ปี แต่สามารถขายได ้25% หลงัถือครบ 6 เดือน อยากให ้

บริษัท วจีีไอ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ย ูซิต้ี จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้นานกวา่เกณฑป์กติไดห้รือไม่ 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ ไดต้อบค าถามวา่ ตามหลกัเกณฑห์ลงัจากวนัท่ีไดมี้การจดัสรรแลว้

ปรากฎวา่ราคาหุน้ต า่กวา่ 10% ตอ้งปิด Silent Period ตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอความอนุเคราะห์ ให้

คณะกรรมการ บริษัทฯ ช่วยใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนดว้ยวา่ การเสนอขายในราคาพิเศษน้ี บริษัท ฯ จะไดร้บัประโยชน์ท่ีเป็น

รูปธรรมจากบริษัททั้ง 2 น้ี ในดา้นใดบา้ง จะมีเป็นผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคตอยา่งไร 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ ไดข้อเรียนเชิญ นายอดิศกัด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

เป็นผูใ้หข้อ้มูลกบัท่านผูถื้อหุน้ 

นายอดิศกัด์ิ สุขุมวทิยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นไปท่ีคา้ปลีก 

(Retail) ธุรกิจดา้นการเงิน จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีฐานเงินทุนท่ีแข็งแรง และ บริษัท วีจีไอ จ ากัด (มหาชน) และ 

บริษัท ยู ซิต้ี จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีท าธุรกิจ Mass Transit ส่ิงท่ีบริษัทจะไดร้บัคือฐานลูกคา้จ านวนมาก และ

ประกอบกบัทางบริษัท วจีีไอ จ ากดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษัท เคอร่ี เอ็กซเ์พรส (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึง

เป็นโลจิสติกสท่ี์แข็งแรงท่ีสุดในประเทศไทย และเคอร่ีเป็นท่ีนิยมใชบ้ริการของลูกคา้ในกลุ่ม SME และผูบ้ริโภคทัว่ไป 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งได้รับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเขา้วาระท่ี 6.1 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้ง

ก่อนการลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลา ผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้

ต่อหน่ึงเสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขั้นตอนและวธีิการปฎิบติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 
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 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเม่ือมีการน าเสนอ

ในแต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ี

บริษัทไดส้่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  

 เพ่ือรับชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมี

ค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain 

AGM โดยจะตอ้งกด Pin เพ่ือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด

ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการ

พิจารณาวาระต่อๆ ไป  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 342,361,387 หุน้ มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนด

ราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน ท่ีราคาเสนอขายหุน้ละ 30.3370 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกวา่ 10,386,217,397.42 

บาท เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 558,971,702 92.6369 

ไม่เห็นดว้ย 44,210,435 7.3269 

งดออกเสียง 218,300 0.0362 

รวม 603,400,437 100.0000 

วาระท่ี 6.2  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท (JMART-W6) ซ่ึงออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บั

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 42,060,884 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท 

(JMART-W6) ซ่ึงออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่

บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน 

 ทั้งน้ี วาระท่ี 6.2 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองกันและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกันและกนักับวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6.1 

ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระท่ี
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เก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไขซ่ึงกนัและกนักบัวาระท่ีไม่ไดอ้นุมติัอีก และจะถือวา่วาระท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและเป็นเง่ือนไข

ซ่ึงกนัและกนัท่ีไดร้บัอนุมติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

 ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจในการก าหนดและ/หรือแกไ้ข 

เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีเหมาะสม และเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

รวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน การช าระค่าหุน้ (ไม่วา่เป็นตัวเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืน

นอกจากตัวเงิน) และจ านวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีจดัสรร รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า 

หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือการ

ด าเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยืน่จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่น

ค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดังกล่าวเขา้จดทะเบียน

เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารออกและ

จัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและ

มอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (JMART-

W6) ซ่ึ งออกและจัดสรรให้แก่ ผู ้ล ง ทุน ท่ีจอง ซ้ื อและได้รับจัดสรรหุ ้นสามัญเ พ่ิ ม ทุน ท่ีออกและ 

เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  
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 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

พิธีกรไดอ้่านค าถามผ่านช่องทาง chat มีขอ้สอบถามดงัน้ี  

1. ขอสอบถามเก่ียวกับการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บริษัทในเครือ BTS ว่าบริษัทเจมารท์ ไดร้ับผลประโยชน์

อยา่งไรบา้ง 

นายอดิศกัด์ิ สุขุมวทิยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดช้ี้แจงวา่ค าถามน้ีเป็นค าถามเก่ียวเน่ืองกนัจากค าถาม

ท่ีแลว้ จึงขอช้ีแจงวา่จากน้ีไป eco system ของบริษัทจะแข็งแรงมากขึ้ น และการท่ีบริษัทไดร้บัความไวว้างใจจากบริษัท

ในเครือของ BTS ท่ีสนใจจะเขา้มาร่วมลงทุนในกลุ่มของบริษัทเจมารท์น้ัน จะท าใหฐ้านทุนของบริษัทแข็งแรง และ

เติบโตมากขึ้ น 

2. ท าไมทางกลุ่ม BTS ไม่เขา้ซ้ือหุน้ PP ในครั้งเดียว ท าไมตอ้งแยกซ้ือบางส่วน เป็น JMART-W6 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผู ้ด าเนินรายการ ได้ตอบค าถามว่าบริษัทได้หารือกับทางบริษัท วีจีไอ จ ากัด 

(มหาชน) และ บริษัท ยู ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) ทางผูถื้อหุน้ทั้งสองบริษัทมีความประสงค์จะรกัษาสดัส่วนการถือหุน้ 

โดยการเขา้มาลงทุนครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเขา้มาเป็น Business Partner เลยตอ้งมีการจดัสรร Warrant (JMART-

W6) 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเขา้วาระท่ี 6.2 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้ง

ก่อนการลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลา ผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้

ต่อหน่ึงเสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขั้นตอนและวธีิการปฎิบติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเม่ือมีการน าเสนอ

ในแต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ี

บริษัทไดส้่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  

 เพ่ือรับชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมี

ค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain 

AGM โดยจะตอ้งกด Pin เพ่ือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด
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ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการ

พิจารณาวาระต่อๆ ไป  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวน 42,060,884 หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท (JMART-W6) ซ่ึง

ออกและจัดสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือและไดร้ับจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) โดยก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 558,344,523 92.9302 

ไม่เห็นดว้ย 42,471,430 7.0689 

งดออกเสียง 5,400 0.0009 

รวม 600,821,353 100.0000 

วาระท่ี 6.3  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ JMART-W4 ตามขอ้กาํหนดสิทธิ เน่ืองจากบริษัทไดป้รบัสิทธิ

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า บริษัทจะจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวนรวมไม่เกิน 

381,326 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท แบ่งเป็น (1) จ านวนไม่เกิน 158,732 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ และ (2) 

จ านวนไม่เกิน 222,594 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใต้

โครงการ JMART-W4 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ เน่ืองจากบริษัทไดป้รบัสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือรกัษาผลประโยชน์

ของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม โดยเหตุการณ์ท่ีตอ้งปรบัสิทธิเน่ืองมาจากบริษัทจ่ายเงินปันผลเกิน

กวา่อตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ  

 ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้ับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจในการก าหนดและ/หรือแกไ้ข 

เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีเหมาะสม และเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง

การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัออกหุน้สามัญเพ่ิมทุน การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน

นอกจากตัวเงิน) และจ านวนหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีจดัสรร รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า 

หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือการ

ด าเนินการใด ๆ เพ่ือใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยืน่จดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานท่ีจ าเป็นท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการ

ยืน่ค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทุน ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งเพ่ือใหก้ารจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วง

ในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมัติการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ  JMART-W3 และ 

JMART-W4 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ก่อนเขา้วาระท่ี 6.3 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้ง

ก่อนการลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้

ต่อหน่ึงเสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขั้นตอนและวธีิการปฎิบติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 
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 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเม่ือมีการน าเสนอ

ในแต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ี

บริษัทไดส้่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  

 เพ่ือรับชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมี

ค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain 

AGM โดยจะตอ้งกด Pin เพ่ือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด

ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการ

พิจารณาวาระต่อๆ ไป  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 381,326 หุน้ มูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3 และ JMART-

W4 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 560,999,332 92.9622 

ไม่เห็นดว้ย 42,466,630 7.0371 

งดออกเสียง 4,400 0.0007 

รวม 603,470,362 100.0000 

วาระท่ี 7.  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจาํนวนกรรมการ และการแตง่ตั้งกรรมการใหม่ 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ ในการเพ่ิมจ านวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ใน

ครั้งน้ี เพ่ือรองรบัการขยายตวัของการด าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดเ้ป็นผู้

พิจารณากลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ โดยไดพิ้จารณาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่าง ๆ แลว้ เห็นวา่ 

คุณกิติพฒัน์ ชลวุฒิ มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคับ

บริษัท หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นผู้ท่ีมี

ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีจะใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได ้คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอใหเ้พ่ิมจ านวนกรรมการ จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน โดยเสนอใหคุ้ณกิ

ติพฒัน์ ชลวุฒิ ไดร้บัพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิม

จ านวนกรรมการจากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ คุณกิติพัฒน์     

ชลวุฒิ เพ่ือรองรบัการขยายตวัของการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บังคับบริษัท หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ท่ีจะให้

ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได ้

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1.  ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระท่ี 7 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครั้ง

ก่อนการลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลา ผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วนิาที)  

 การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้

ต่อหน่ึงเสียง 

 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ขั้นตอนและวธีิการปฎิบติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดงัน้ี 

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเม่ือมีการน าเสนอ

ในแต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหมี้การซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ี

บริษัทไดส้่งใหผ่้านทางอีเมลข์องท่าน  
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 เพ่ือรับชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านท่ีมี

ค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

 หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain 

AGM โดยจะตอ้งกด Pin เพ่ือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อ

หุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด

ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการ

พิจารณาวาระต่อๆ ไป  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการ จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน และการ

แต่งตั้งกรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่คุณกิติพฒัน์ ชลวุฒิ เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจาํนวนหุน้ท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 592,188,690 98.1426 

ไม่เห็นดว้ย 11,185,063 1.8537 

งดออกเสียง 22,600 0.0037 

รวม 603,396,353 100.0000 

วาระท่ี 8. พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

    พิธีกรไดอ้่านค าถามผ่านช่องทาง chat มีขอ้สอบถามดงัน้ี 

    ขอสอบถามความคืบหน้าเก่ียวกบั NFT marketplace ท่ีทางบริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากดั เป็นอยา่งไรบา้ง  

    นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินรายการ ไดข้อเรียนเชิญ นายวรพจน์ ธาราศิริสกุล ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหารฝ่ายเทคโนโลย ีบริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากดั เป็นผูต้อบค าถามในประเด็นน้ี 

    นายวรพจน์ ธาราศิริสกุล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท เจ เวนเจอรส์ จ ากดั ไดช้ี้แจงวา่

ส าหรบั NFT marketplace ตอนน้ีอยูร่ะหวา่งการปรบั platform ตามค าแนะน าของทางส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต) โดยคาดวา่ NFT marketplace จะเกิดขึ้ นภายในปี 2564 น้ี และจะประกาศให้

ทราบอีกครั้ง 

 พิธีกรไดอ้่านค าถามผ่านช่องทาง chat มีขอ้สอบถามดงัน้ี  

นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทกัษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดร้บัการตั้งขอ้สงัเกตุจากผูถื้อหุน้

ของบริษัทฯ กรณีระบบการลงทะเบียนประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในครั้งน้ี 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. เป็นระบบท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก ซบัซอ้น และมีการโยงไปเก่ียวขอ้งกบัการสมคัรเป็นสมาชิก ของบริษัท 
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2. มีการตอ้งเดินทางไปยนืยนัตวัตนท่ีสาขาของ JMT ซ่ึงมกัตั้งอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้ ท่ามกลางสถานการณ์โค

วดิ-19 สรา้งความกงัวลใจในความเส่ียง 

  3. มีการก าหนดสเปคของอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการเขา้รว่มประชุม ซ่ึงอาจไม่เอ้ือกบัผูถื้อหุน้รายบุคคล 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินรายการ ได้ช้ีแจงว่าส าหรบัขอ้แนะน าดังกล่าวน้ี ฝ่ายจัดการขอน้อมรับมา

ปฎิบติัและจะท าใหดี้ยิง่ๆ ขึ้ นไปในอนาคต แต่เน่ืองจากระบบการลงทะเบียนประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี มีขอ้จ ากดั 

ส่ิงท่ีกลุ่มบริษัทท าเพ่ือเป็นการสรา้งมาตรฐานของระบบ E-Meeting โดยใชม้าตรฐานการพิสูจน์ตัวตนและการยืนยนั

ตัวตนในระดับสูงสุด โดยการพิสูจน์ตัวตนใชม้าตรฐาน (Authenticator Assurance Level: AAL 2.3) 3 Factor ซ่ึงใน 

Factor สุดทา้ยคือการท่ีท่านผูถื้อหุน้ตอ้งไปท าการ (Dip chip) เพ่ือใหบ้ริษัทมัน่ใจวา่ท่านเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีมี

ความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมจริง   

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดข้อเรียนเชิญคุณอดิ

ศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดก้ล่าวก่อนปิดการประชุมในครั้งน้ี คุณอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ไดก้ล่าว

ขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีได้อนุมติัวาระท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุน พรอ้มทั้งกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้แทนผูบ้ริหารของ

บริษัท ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ กรรมการ และทีมงาน

ทุกท่าน ส าหรบัวนัน้ี ขอปิดประชุมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 2/2564 ในวนัน้ี และพบกนัใหม่ในการประชุม

ครั้งหน้า 

 

    ปิดประชุมเวลา 15.37 น. 

 

      ลงช่ือ     ประธานท่ีประชุม 

            (นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา) 

 

 

      ลงช่ือ     ผูบ้นัทึกการประชุม 

       (นางสาวลดัดา วรุณธารากุล) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 33 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 4 
(F 53-4)   

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษทั เจ มารท์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที่  17 มกราคม 2565 

 

ขา้พเจา้ บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวนัจนัทร์

ท่ี 17 มกราคม 2565 เกี่ยวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัต่อไปน้ี 

1. การเพิ่มทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจ านวน 14,794,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,543,864,540 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่จ านวน 1,558,659,382 บาท โดยออกหุน้สามญัจ านวนเพิ่มทุนใหม่ 14,794,842 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท รวม 14,794,842 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี  

การเพิ่มทุน ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 

มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค ์  

      ในการใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 

 

14,794,842 

 

1.00 

 

14,794,842 

 

 

2. การจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

2.1 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทุน 

จดัสรรใหแ้ก่ จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 

อตัราสว่น 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา จอง

ซ้ือ และชาํระ

เงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

1.เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใต้

โครงการ JMART-W3, 

JMART-W4 และ JMART-W5 

ท่ีมีการปรบัสิทธิ ตาม

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและ

หน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญั

แสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ

บริษัท เจ มารท์ จ ากดั 

ไม่เกิน 

14,794,842 

ไม่มี 

(เพื่อรองรบั

การใชสิ้ทธิ

ของใบส าคญั

แสดงสิทธิเดิม

ท่ีไดม้ีการปรบั

สิทธิ) 

ไม่มี 

(เพื่อรองรบั

การใชสิ้ทธิ

ของใบส าคญั

แสดงสิทธิเดิม

ท่ีไดม้ีการปรบั

สิทธิ) 

ไม่มี 

(เพื่อรองรบัการ

ใชสิ้ทธิของ

ใบส าคญัแสดง

สิทธิเดิมท่ีไดม้ี

การปรบัสิทธิ) 

โปรด

พิจารณา

หมายเหตุ 

ขอ้ (1) 
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จดัสรรใหแ้ก่ จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 

อตัราสว่น 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา จอง

ซ้ือ และชาํระ

เงินค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

(มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 

และครั้งท่ี 5 ตามล าดบั  

("ขอ้ก าหนดสิทธิ") 

 

 หมายเหตุ: 

(1) อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 เพื่อพิจารณามีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษัท จ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผู ้

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้ง

ท่ี 4 และ ครั้งท่ี 5 ตามล าดบั ("ขอ้ก าหนดสิทธิ") โดยแบ่งออกเป็น (1) เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ JMART-W3 

จ านวน 2,540,387 หุน้ และ (2) เพื่อรองรับการแปลงสภาพ JMART-W4 จ านวน 5,947,270 หุน้ และ (3) 

เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ JMART-W5 จ านวน 6,307,185 หุน้ เน่ืองจากบริษัทไดป้รบัสิทธิของใบส าคญัแสดง

สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู ้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ใหด้้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ท่ีต้องปรับสิทธิ

เน่ืองจากบริษัทมีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ท่ีมีราคาต า่กว่ารอ้ยละ 90 

ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท โดยค านวณจากวนัแรกท่ีมีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับุคคลใน

วงจ ากดั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 6.2 และ 6.3 

 

2.2 แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

- ไม่มี –  

 

3. กาํหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมตัิการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นรูปแบบ

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (E-EGM)  และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 1/2565 (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2565 

 

4. การขออนุญาต ลดทุน/เพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง และเง่ือนไขการของอนุญาต 

(ถา้มี) 

บริษัทตอ้งยื่นค าขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ รวมถึงการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพิ่มทุน และการใชเ้งินทุนในสว่นที่เพิ่ม 

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิและผู ้ถือใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 และ ครั้งท่ี 5 ตามล าดบั 
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6. ประโยชนท์ี่ไดบ้ริษทัจะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งน้ี เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั

ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3, ครั้งท่ี 4 และ ครั้งท่ี 5 ซ่ึงจะส่งผลใหบ้ริษัทมีโครงสรา้งทางการเงินท่ี

แข็งแกร่งและมัน่คงมากยิ่งขึ้ น รวมทั้งบริษัทจะมีความพรอ้มทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงิน อนัจะ

ก่อใหเ้กิดผลประโยชน์และก าไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 

7. ประโยชนท์ี่ไดผู้ถื้อหุน้จะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและ

ส ารองกฏหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั โดยมติของคณะกรรรมการบริษัทท่ีอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุน้รบัทราบในการประชุมคราวต่อไปได ้ ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลขึ้ นอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด

ของบริษัท และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม 

และขอ้พิจารณาอื่นๆ ท่ีคณะกรรมบริษัทเห็นสมควร 

7.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลจากด าเนินงานของบริษัท 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินของบริษัท เมื่อไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้

สามญัเพิ่มทุนของบริษัทและไดร้บัจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทแลว้ และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงิน

ปันผล  ทั้งน้ี เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมตัิการเพิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

8.1 ผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

เน่ืองจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนในครั้งน้ี เป็นการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 เน่ืองจากบริษัทไดป้รบัสิทธิของใบส าคญั

แสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม ผลกระทบต่อการลดลงของ

สดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-

W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ครบทั้งจ านวน จึงเป็นไปตามท่ีบริษัทไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นตอนท่ีขออนุมติัออก

และเสนอขายหลกัทรพัยด์งักล่าว 

 

อยา่งไรก็ดี หากค านวณเฉพาะหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีขออนุมติัในครั้งน้ี จะมีผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือ

หุน้ (Control Dilution) ดงัน้ี 
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  Control Dilution   =       จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอเพิ่มเติมในครั้งน้ี      . 

                            (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอเพิ่มเติมในครั้งน้ี) 

 

                         =              14,794,842        .                 =   1.05% 

                                (1,395,468,858+14,794,842) 

 

8.2 ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ภายหลงัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิม 

เน่ืองจากการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนในครั้งน้ี เป็นการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 เน่ืองจากบริษัทไดป้รับสิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม ผลกระทบต่อการ

ลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) ในกรณีท่ีมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-

W3, JMART-W4 และ JMART-W5 จึงเป็นไปตามท่ีบริษัทไดเ้คยเปิดเผยไวใ้นตอนท่ีขออนุมติัออกและเสนอ

ขายหลกัทรพัยด์งักล่าว 

 

9. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏบิติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทในเร่ือง

ท่ีเกี่ยวกบัการเพิ่มทุนในครั้งน้ี และหากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถ

ฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหน้าท่ีน้ันเป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ 

ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการน้ันแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

10. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ่มทุน/จดัสรรหุน้เพิ่มทุน 

 

ลาํดบั ขั้นตอนการดาํเนินการ วนั เดือน ปี 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 17 มกราคม 2565 

2. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 1/2565 (Record Date) 

1 กุมภาพนัธ ์2565 

 

3. ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 28 กุมภาพนัธ ์2565 

4. จดทะเบียนเพิ่มทุน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นับแต่วนัท่ีท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 
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บริษัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

  

 

   

(นางสาวยุวดี พงษอ์ชัฌา)  (นายพิศณุ พงษ์อชัฌา) 

กรรมการ  กรรมการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทพรอ้มประทบัตราของบริษัท) 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 

 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้

นายพิศิษฐ ์ดชัฌาภิรมย ์

อาย ุ79 ปี 

หมายเลขบตัรประชาชน :  5120100005519 

ที่อยู ่   : 10 ซอยเรวดี 18 ต. ตลาดขวญั อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี 11000    

ตาํแหน่งในบริษทั    กรรมการบริษัท (กรรมการอสิระ)  

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 

ปริญญาตรีบญัชี   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 966 

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ 

2547 Director Accreditation Program (13/2004)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2548 Audit Committee Program (6/2005)   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

2550 Director Certification Program (87/2007)  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณ ์

2506–2543 ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี, รองกรรมการผูจ้ดัการ,  

  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เบอรล่ี์ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ สหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงาน  บริษัท เบอรล่ี์ ยุคเกอร ์จ ากดั 

2544-ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร    บริษัท โปรเฟสชัน่แนลอลัไลแอนซ ์กรุ๊ป จ ากดั 

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

2556-ปัจจุบนั กรรมการ    บริษัท ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชุม:   -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่   -ไม่มี- 

ความสมัพนัธก์บับริษทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา   

-ไม่มี- 

กรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือ   -ไม่มี- 

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย  -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ    -ไม่มี- 

การมี/ไม่มี สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี   -ไม่มี- 
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ขอ้มูลของกรรมการอิสระที่บรษิทัเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

แทนผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชุมได ้

 

นายสุวิทย ์ ก่ิงแกว้ 

อาย ุ70 ปี 

หมายเลขบตัรประชาชน :  5100200026607 

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

 

ตาํแหน่งในบริษทั  กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)  

   กรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา 

2513    ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 

2533    ปริญญาโทบริหารธุรกิจ           มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2553    วุฒิบตัรการบริหารงานยุติธรรมระดบัสูง วิทยาลยัการยุติธรรม ศาลยุติธรรม 

 

การอบรมบทบาทหนา้ที่กรรมการ 

2549 Director Certification Program  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ประสบการณ ์

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:   -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่   -ไม่มี- 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั/บริษทัยอ่ย/บริษทัรว่ม หรือนิตบุิคคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

         -ไม่มี- 

กรรมการที่มีสว่นรว่มในการบริหารงาน พนกังาน หรือ ลกูจา้ง   -ไม่มี- 

ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรึกษากฎหมาย  -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํใหไ้ม่สามารถทาํหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอิสระ    -ไม่มี- 

การมี/ไม่มี สว่นไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการทา่นอ่ืน ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี   -ไม่มี- 
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ขอ้บงัคบัของบริษทัที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 

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

หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ือหุน้ 

ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปี

บญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกว่า "การประชุมวิสามญั" 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้คนหน่ึง

หรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท าหนังสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมถือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้

เรียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 

สิบหา้วนั นับแต่วนัไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั

หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัครบ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดย

บริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านายความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครั้งใด จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 38 ผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิด

จากการจดัใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ใหจ้ดัขึ้ น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือท่ีอื่นใด

ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท อาจจะจัดใหม้ีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนด 

ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี  วนั  เวลา ระเบียบวาระการประชุม

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ เพื่อทราบ 

เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และ

นายทะเบียนทราบไมน่้อยกว่าเจ็ดวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพติ์ดต่อกนัสามวนัก่อนวนั

ประชุมไม่น้อยกว่าสามวนั 

ขอ้ 37. ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้แต่การมอบฉนัทะตอ้งท าเป็นหนังสือตาม

แบบท่ีนายทะเบียนก าหนด และมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุม

ก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
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ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้คน หรือไม่น้อย

กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชุมน้ันเป็นอนั

ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้น้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหนั้ดประชุมใหม่ และใหส่้งหนังสือ

นัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั้งหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ถา้ประธานกรรมการไม่มาเขา้ประชุมจนล่วงเวลานัดไปแลว้คร่ึง

ชัว่โมง ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมแทน ถา้ไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเขา้ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติั

หน้าท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้น้ันใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียง

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั 

ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 

(ข) การซ้ือหรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ  

การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ)  การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ)  การควบหรือเลิกบริษัท  

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทไดจ้ดัการไป 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร (ถา้มี) 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ  
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 

 

 

 

 

 

 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข 

 สาํหรบับุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล 

 

»  กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. และแนบส าเนาบตัรประชาชน 

»  กรุณาแนบเอกสารการมอบฉนัทะชุดน้ีทั้งชุดพรอ้มทั้งบารโ์คด้มาดว้ยและส่งคืนบริษัททั้งฉบบั  

»  ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงแทนท่าน ตามท่ีผูร้บัมอบฉนัทะเห็นสมควรในวาระการ 

     ประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย  ×  หน้าขอ้  (ก) ของวาระการประชุมดงักล่าว  

»  ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงคข์องท่านในวาระการประชุมใดๆ      

     โปรดกาเครื่องหมาย   ×  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 ์     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญั  

ผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในวนัจนัทร์ท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ยกิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมน้ัน 

ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ ้น

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  

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

เขียนท่ี        

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 ์          

หรือ 

(3)           อายุ           ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญั 

ผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี  1   เร่ือง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

     วาระท่ี  2   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ 

                               บริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี 3 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                     วาระท่ี  4   เร่ือง  พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี)  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี 

ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่

ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ี

มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้

ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ี

ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็น

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

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

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 

 วาระท่ี    เร่ือง           

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7 

 

 

 

 

 

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ค   

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ 
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แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  

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

เขยีนท่ี         

วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้             

ส านักงานตั้งอยูเ่ลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ใหก้บั        

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั              เสียงดงัน้ี 

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)                       อายุ            

ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          

หรือ 

(2)                        อายุ           

ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            หรือ 

(3)                        อายุ           

ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์           

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญั  

ผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในวนัจนัทร์ท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุน้สามญั     หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้        เสียง 

    หุน้บุริมสิทธิ     หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้        เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด      เสียง 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 

  วาระท่ี  1   เร่ือง  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 2/2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

     วาระท่ี  2   เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ 

                               บริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  วาระท่ี 3 เร่ือง  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน จ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

                     วาระท่ี  4   เร่ือง  พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถา้มี)  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง

หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนังสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
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ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

ลงช่ือ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 

 

 

หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
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ใบประจาํตอ่แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็น

การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่าน้ัน หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

 

 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  
 
 
 
 

 



 
 

หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 52 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 8 

 

คาํช้ีแจง เรื่อง เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมเพ่ือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ือหุน้ 

 

  เน่ืองดว้ยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ใน 

ในวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 14:00 น. ซ่ึงถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั 

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

  เพื่อใหก้ารประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั้งท่ี 1/2565 ในวันจันทร์ท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัทเป็นไปดว้ยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ บริษัทจึงเห็นควร

ก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร และหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ ้

ถือหุน้ยดึถือปฏบิติัต่อไป บริษัทจึงขอช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารท่ีทางราชการออกใหซ่ึ้งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ ้นและ

ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน ใบขบัขี ่หรือหนังสือเดินทาง 

 1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(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 าการแทนนิติ

บุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซ่ึงรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูแ้ทน

นิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท า

การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

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

บังคับโดยอนุโลมกับผูถื้อหุน้หรือผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงมิไดม้ีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทั้งน้ีภายใตบ้งัคบัดงัต่อไปน้ี 

(ก) หนังสือรบัรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่หรือ

โดยเจา้หน้าท่ีของนิติบุคคลน้ันก็ได ้ทั้งน้ี จะตอ้งมีรายละเอียดเกี่ยวกบัช่ือนิติบุคคล ผูม้ีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนั

นิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแนบมา

พรอ้มดว้ย และใหผู้แ้ทนนิติบุคคลน้ันรบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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แนวทางปฏิบตัใินการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยระบบ Blockchain AGM 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท เจ มาร์ท จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 

1/2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์  (E-EGM) เท่าน้ัน 

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

อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

 

บริษัทใหค้วามส าคัญต่อการปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐเพื่อลดการแพร่ระบาด และภายใตก้ฎหมายท่ีอ านวย

ความสะดวกในการประชุมแบบ e-meeting ตาม ประกาศกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง มาตรการการ

รกัษาความมัน่คงและปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2557  

 

 ทั้งน้ี เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้เพิ่มขึ้ น บริษัทฯ จะเปิดใหเ้ริ่มลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบ 

Blockchain AGM Voting Application ตั้งแต่วนัท่ี 21- 25 กุมภาพนัธ ์2565  และขอแจง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัส าหรบั

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี ส าหรับกรณีผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดาและเป็นผูถื้อหุน้สัญชาติไทย ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้

จะตอ้งด าเนินการยนืยนั และพิสูจน์ตวัตนตามมาตรฐานการยนืยนัตวัตนของภาครฐั พรอ้มทั้งติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ส าหรบัการ

เขา้ร่วมประชุมแบบ e-meeting และการยืนยนัตวัตนแบบ e-kyc และการลงคะแนนเสียงดว้ยระบบ Blockchain ตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

 

1. แอพพลิเคชัน่ท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งดาํเนินการติดตั้ง  

 

1.1 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ JID เพื่อท าการยืนยนัตวัตนแบบ e-kyc โดยผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นสมาชิกระดับ Gold 

เท่าน้ัน ท่านสามารถไปท าการ Dip Chip เพื่อเป็นสมาชิกระดบั Gold ไดท้นัทีท่ี Jaymart Store ทุกสาขาใกล้

บา้นท่าน  

1.2 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ AGM Voting เพื่อด าเนินการลงคะแนนในวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

1.3 ติดตั้งแอพพลิเคชัน่ ZOOM เพื่อเขา้รบัชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

 

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 21-25 กุมภาพนัธ ์2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  ระบุหมายเลข OTP ท่ีไดร้บัจาก SMS ใหถู้กตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  ก าหนดรหสัผ่าน 6 หลกั (ระบุ 2 ครั้ง) แนะน าใหใ้ชร้หสัผ่านเดียวกบัใน JID  
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2.3  ลงทะเบียนขอใชสิ้ทธ์ิลงความเห็นผ่านทางแอพพลิเคชัน่ โดยเลือกการประชุมท่ีท่าน 

ตอ้งการยนืยนัสิทธ์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ระบุอีเมลท่ี์ติดต่อได ้บริษัทจะจดัเก็บขอ้มลูของท่าน เพื่อท่ีจะน าส่ง Username และ  

      Password ไปยงัจดหมายอเิล็กทรอนิกสข์องท่านท่ีลงทะเบียนไวก้บัแอพพลิเคชัน่ ส าหรบัการ     

      เขา้ร่วมประชุมดว้ยระบบ e-meeting ผ่านการประชุมดว้ย Zoom Meeting  

      ภายในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์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 ตามมาตรฐานความน่าเช่ือถือของส่ิงท่ีใชย้นืยนั

ตวัตน (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 28 กุมภาพนัธ ์2565 เขา้สูร่ะบบ AGM Voting 

                          โดยบริษัทแนะน าใหเ้ตรียมอุปกรณ ์2 อุปกรณไ์วก้บัตวัท่าน (1) เพื่อการโหวตตามวาระ และ (2) เพื่อ   

                           การเขา้ร่วมประชุมผ่าน e-meeting ดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน Meeting           

                          Id และ Password ในการเขา้ระบบประชุม e-meeting ตามท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งใหท่้านตาม email ท่ี  

                          ท่านแจง้มา   

3.1 เขา้สู่แอพพลิเคชัน่ AGM Voting และเลือกการประชุมท่ีท่านตอ้งการเขา้ร่วม 

 
 

3.2 กดปุ่ม Next เพื่อเร่ิมการประชุม 
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3.3 ระบบจะขอใหย้นืยนัตวัตน ผ่านแอพพลิเคชัน่ JID ตามมาตรฐานความน่าเช่ือถือของส่ิงท่ี ใชย้นืยนั

ตวัตน (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  ตามท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งใหท่้านตาม email  โดยระหว่างการประชุมท่านท่ีมคี าถาม

สามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   
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3.8 เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง รอการเปิดใหล้งความเห็นจากเจา้หน้าท่ีผูคุ้มการประชุม โดยประธานในท่ี

ประชุมจะเป็นผูป้ระกาศในช่วงลงคะแนนเสียง 

 

                                          

 

 

3.9 เมื่อประธานเปิดใหล้งความเห็นแลว้ ระบบจะขอใหร้ะบุรหสัผ่านใหถู้กตอ้ง (ตอ้งระบุทุกครั้งก่อนลง

ความเห็น) ทั้งน้ี ท่านจะตอ้งกด เพื่อแสดงตวัตนว่าท่านอยูใ่นวาระดงักล่าว เพื่อท่ีจะนับเป็นฐานเสียง 
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3.10 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ 

 งดออกเสียง ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็น 

ดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูก

น าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือวา่ท่านเห็น

ดว้ยในแต่ละวาระ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10 

คาํบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA) 

บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ใหค้วามส าคญัในการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลและการคุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจง้ขอ้มูลใหท่้านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

(Personal Data Protection Act : PDPA) ดงัต่อไปน้ี  

นิยาม 

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

“ท่าน”      หมายถึง   เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ผูถื้อหุน้ และ ผูร้บัมอบฉนัทะ  

“กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล”  หมายถึง  พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง และใหห้มายความรวมถึงกฎหมายฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

“ขอ้มลูส่วนบุคคล”  หมายถึง  ขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงท าใหส้ามารถระบุตวับุคคลน้ันไดไ้ม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มแต่

ไม่รวมถึงขอ้มลูของผูถึ้งแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

  

วตัถปุระสงค ์ความจาํเป็น และขอ้มูลสว่นบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 

บริษัทฯ จ าเป็นจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตามท่ีท่านแจง้ไวแ้ก่บริษัทฯ ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ เบอร์

โทรศพัท ์และ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ขอ้มลูจราจรอิเล็กทรอนิกส ์และขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมฯ ของท่าน  

เพื่อน าไปใชภ้ายใตว้ตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

- เพื่อเรียกประชุมและจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ภายใตก้ฎหมายก าหนด  

- เพื่อจดัส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 พรอ้ม เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

 

แหล่งท่ีมาขอ้มูลสว่นบุคคล 

- ไดร้บัขอ้มลูจากท่านโดยตรงท่ีท่านผ่านช่องทางท่ีบริษัทฯ ก าหนดไวเ้พื่อยนืยนัตวัตนเขา้ร่วมประชุมฯ  

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

   ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ล่าสุด  

- ไดร้บัขอ้มลูจากการบนัทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

  

การประมวลผลขอ้มูล 

บริษัทฯ ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุม E-EGM เพื่อเรียกประชุม ยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุม นับองคป์ระชุม 

นับคะแนนเสียง หรือด าเนินการตามสิทธิอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชุมฯ และมีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไปยงัผูใ้หบ้ริการ

จดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM Service Provider) เพื่อการประมวลดงักล่าวขา้งตน้ 

  

ระยะเวลาในการเก็บรกัษาขอ้มูลสว่นบุคคล 

บริษัทฯ จะด าเนินการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลของท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีตลอดระยะเวลาท่ีจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล

และตามกฎหมายก าหนดเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารจดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-EGM) ดงักล่าว  
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ส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีสอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ  อาจมีการบนัทึกช่ือและนามสกุลของท่านใน

รายงานการประชุมฯ โดยรายงานดงักล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซตข์องบริษัทฯ พรอ้มน าส่งไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเกี่ยวขอ้งตามกฎหมายก าหนด 

  

สิทธิของเจา้ของขอ้มูลสว่นบุคคล 

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

รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรับขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้

ถูกตอ้ง สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหร้ะงบัการใชข้อ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหโ้อน

ขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด สิทธิรอ้งเรียน และ สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวมใชห้รือเปิดเผยขอ้มูล

ส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวกบัตนในกรณีท่ีท่านประสงคจ์ะใชสิ้ทธิดงักล่าวขา้งตน้โปรดติดต่อ  

1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 187,189 อาคารเจมาร์ท ถนน

รามค าแหง แขวงราษฏรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240   

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

 

มาตรการรกัษาความปลอดภยั 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเขา้ถึง  

การเปล่ียนแปลง และการท าลาย โดยไม่ไดร้บัอนุญาตโดยบริษัทฯ ใชร้ะบบรกัษาความปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช ้และ/หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลง

ด าเนินการตามสิทธิและหน้าท่ีท่ีพึงมีหรือพึงปฏบิติัตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  

 

หมายเหตุ เอกสารยืนยนัตวับุคคลท่ีท่านส่งใหบ้ริษัทฯ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ท่าน

สามารถปกปิดขอ้มลูอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารใหแ้ก่บริษัทได ้เช่นขอ้มูล เช้ือชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็น

ต่อการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) หากท่านไม่ไดป้กปิดขอ้ความดงักล่าวบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิในการปกปิดขอ้มลูดงักล่าวบนเอกสารท่ีไดร้บัโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูอ่อนไหวของท่าน 
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หนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 67 

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 11 

แผนที่สาํหรบัการจดัส่งเอกสารหนงัสือมอบฉนัทะ(Proxy)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ จดัส่งเอกสารหนังสือการมอบฉนัทะ (Proxy) การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 (E-EGM) ไดท่ี้

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

แขวงราษฏรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240   

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

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

 


