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   รายงานการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2564  

บริษทั เจ มารท์ จ  ากดั (มหาชน) 

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

ประชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 24 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี 

บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ัฒนา เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 10240 

โดยในการประชุมวนัน้ีมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งจากสถานท่ี ถ่ายทอดสด 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 

นางสาวลดัดา  วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 

 ผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชุม  มีดงัน้ี 

นายสมชาย ชินรกัษา     ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จ ากดั 

โดยนายสมชาย ชินรักษา  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากัด ท าหน้าท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้

เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท และเป็นสกัขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุม

วนัน้ี 

ก่อนเริ่มประชุม  

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการและผูเ้ขา้ร่วมในการประชุม พรอ้ม

ทั้งไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ในวนัน้ี บริษัทไดป้ฏิบัติตามค าแนะน า และ

มาตรการของหน่วยงานภาครฐั เพ่ือลดการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้

ปรบัเปล่ียนรูปแบบการประชุมเป็นการเขา้ร่วมประชุมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM โดยมีการแจง้ผ่าน

ช่องทางต่างๆ เพ่ือใหมี้การลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชุมล่วงหน้า 
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ผูด้ าเนินการประชุม ได้แจง้ต่อท่ีประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้มี

คะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง พรอ้มน้ี ทางบริษัทขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขั้นตอน และวิธีปฏิบติัในการออกเสียง

ลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1. เน่ืองจากการประชุมในครั้งน้ีเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บตัรลงคะแนน

ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชุม 

2. ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือท าการลงคะแนนในแต่ละ

วาระภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการลงคะแนน ส าหรบั

วาระแจง้เพ่ือทราบ ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได ้

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการเปล่ียนการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หาก

วาระไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปล่ียนการลงคะแนนได ้

4. ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft 

Team กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting 

5. เม่ือท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลับมายงัหน้าต่าง E – meeting (โปรแกรม 

Microsoft Team) เพ่ือรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ 

6. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท่ี้ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ท่ี

ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

7. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือ

วา่คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมต่อไปวา่ส าหรบัคะแนนเสียงท่ีจะถือวา่ท่ีประชุมมีมติอนุมติั จะเป็นดงัน้ี 

- ในการนับคะแนนเสียงยกเวน้วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน  

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 6 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

- และวาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 ตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 จ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติส าหรบัวาระน้ันๆ  

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน  

2. กดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand) 

3. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณา

พิมพ์ค าถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้ับท่ีประชุมแทน

ท่าน 
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4. ในการถามค าถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ขอ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณให้

ผูเ้ขา้รว่มประชุมแจง้ช่ือ-นามสกุล ทุกครั้งเพ่ือประโยชน์ในการจดบนัทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 

5. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้้เขา้ร่วมประชุมส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีท่ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม สอบถาม

เขา้มาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถื้อหุน้มีค าถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพ์ค าถามเขา้มา

ผ่านช่องทาง Chat เจา้หน้าท่ีจะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลงั 

6. เม่ือสอบถามเสร็จเรียบรอ้ย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพ่ือเป็นการเอามือลง 

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือค าถามท่ีไม่ตรงกับระเบียบวาระน้ันๆ ประธานในท่ีประชุมจะขอใหเ้สนอหรือ

สอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ันๆ หรือวาระท่ี 7 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอ่ืนๆ 

และเพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ คุณสากล สุขวาณิชวิชัย ผูถื้อหุน้จากอาสา

พิทักษ์สิทธ์ิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพ่ือตรวจสอบและร่วมเป็นผูส้ังเกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อ

หุน้ครบั  

ต่อจากน้ันไดเ้รียนเชิญนายพิศณุ  พงษ์อัชฌา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิด

การประชุม และด าเนินการประชุมต่อไป  

  นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ ผูท้ าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวสวสัดีและขอบคุณผูถื้อหุน้

ทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของ บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัน้ี 24 

มิถุนายน 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ลงทะเบียนออนไลน์) ขณะน้ีเวลา 14.05 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง 30 ราย นับจ านวนหุน้ได ้  9,194,609 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 0.90 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

1,024,047,503 หุน้  มีผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม  508 ราย นับจ านวนหุน้ได ้592,823,516 หุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 57.89 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 1,024,047,503 หุน้ 

รวมมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม 538 ราย นับจ านวนหุน้ได ้602,018,125 หุน้ คิดเป็นรอ้ย

ละ 58.79 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 1,024,047,503 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท

แลว้ จึงขอเปิดการประชุม  

เริ่มการประชุม 

วาระท่ี 1.  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2564 

 ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ี

ประชุม โดยมีส าเนารายงานการประชุม ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดังน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  
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 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการ

ลงคะแนน   

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft Team 

กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอใหผู้ด้ าเนิน

รายการไดแ้จง้ผลการลงมติต่อท่ีประชุม 

 เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกลบัมายงัหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุม

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจ  านวนหุน้ท่ีมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 602,018,125 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง - - 

รวม 602,018,125 100.0000 

 

วาระท่ี 2.  พิจารณารบัทราบการจา่ยปันผลระหว่างกาล 

 ประธานฯไดข้อใหน้างสาวลัดดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน รายงานต่อท่ี

ประชุม 

 นางสาวลดัดา วรุณธารากุล  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน รายงานต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
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 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 ไดพิ้จารณาการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ส าหรบั

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี งวด 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยจะประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรของ

บริษัทในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลจา่ยจ านวน 153,607,125 บาท โดยจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดจาก

ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2564 

  ทั้งน้ี อตัราการจา่ยเงินปันผลดงักล่าวเป็นอตัราเดิมท่ีไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุน้ ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ โดยการจ่ายปันผลครั้งน้ี ท่ีอตัรา 0.15 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่าย 153,607,125 บาท 

โดยก าหนดวนั Record Date เป็นวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2564 และขึ้ นเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

และก าหนดจา่ยเงินปันผลวนัท่ี 11 มิถุนายน 2564   

 จึงขอใหท่ี้ประชุมรบัทราบ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ม Enter เพ่ือส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดังน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือข้ึน (Raise Hand)  

 2. เม่ือพิธีกรขานชื่อของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute 

และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระท่ี 2 เป็นวาระพิจารณารบัทราบ ถา้ไม่มีค าถามขอด าเนินการต่อวาระ

ท่ี 3 ต่อไป  

 

วาระท่ี 3.  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ  าหน่าย 

และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุม 

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมว่าปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,470,720,796 หุน้ 

แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 1,470,720,796 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้

จ านวน 1,024,047,503 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 1,024,047,503 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ดังน้ัน บริษัทมีหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายและครบก าหนดระยะเวลาจดัสรรแลว้จ านวน 362,643,484 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีออกตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2563 เพ่ือรองรบัการ
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ออกหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จ านวน 271,982,613 หุน้ และเพ่ือเสนอขายต่อบุคคลใน

วงจ ากดั แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน  90,660,871 หุน้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหท่ี้

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้สามญัท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย

ดังกล่าวก่อนการเพ่ิมทุนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข

เ พ่ิมเ ติม) ดั ง น้ัน บริ ษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจ านวน 1,470,720,796 บาท เ ป็น 

1,108,077,312 บาท โดยการตัดหุน้สามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่ายและครบก าหนดระยะเวลาจัดสรรแล้ว จ านวน 

362,643,484 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ือง ทุน

จดทะเบียนใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนเป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,108,077,312 บาท  (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,108,077,312  หุน้   (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,108,077,312  หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยแปดลา้นเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (- หุน้)” 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team 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 าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามแลว้ ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี

จะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการ

ลงคะแนน   
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 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft Team 

กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอใหผู้ด้ าเนิน

รายการไดแ้จง้ผลการลงมติต่อท่ีประชุม 

 เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกลบัมายงัหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,470,720,796 

บาท เป็น 1,108,077,312 บาท โดยการตัดหุน้สามัญท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย และครบก าหนดระยะเวลาจดัสรรแลว้

จ านวน 362,643,484 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีออกตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 

1/2563 เพ่ือรองรบัการออกหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ จ านวน 271,982,613 หุน้ และ

เพ่ือเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากดั แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) จ านวน  90,660,871 หุน้ และอนุมติั

การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน เป็นตาม

รายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจ  านวนหุน้ท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 595,245,025 98.8749 

ไม่เห็นดว้ย 6,773,100 1.1251 

งดออกเสียง - - 

รวม 602,018,125 100.0000 

 

วาระท่ี 4.  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของ

บริษัทเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุม 

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือรองรบัการการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) (JMART-W5) ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 ไดพิ้จารณาเห็นควรอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 

51,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,159,077,312 บาท โดย

การออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีวตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน

ปรากฎรายละเอียดตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหท่ี้

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 51,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,159,077,312 บาท โดยการออกหุน้สามัญ



 
 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 8 

 

เพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 

4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท ดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,159,077,312 บาท  (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,159,077,312  หุน้   (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั  1,159,077,312  หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้ลา้นเจ็ดหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยสิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (- หุน้)” 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team 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 าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามแลว้ ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี

จะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการ

ลงคะแนน   

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft Team 

กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอใหผู้ด้ าเนิน

รายการไดแ้จง้ผลการลงมติต่อท่ีประชุม 



 
 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 9 

 

 เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกลบัมายงัหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 51,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,159,077,312 บาท โดยการออกหุน้สามัญ

เพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 

4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจ  านวนหุน้ท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 595,245,025 98.8749 

ไม่เห็นดว้ย 6,773,100 1.1251 

งดออกเสียง - - 

รวม 602,018,125 100.0000 

 

วาระท่ี 5.  พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 

(JMART-W5) ซ่ึงจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุม 

 ผูด้ าเนินรายการ น าเสนอต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากบริษัทมีความตอ้งการใชเ้งินเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส าหรบัธุรกิจของบริษัท ในปี 2567 ซ่ึงบริษัทจะมีเงินกูย้ืมครบก าหนดจ านวนประมาณ 3,500 ลา้นบาท ดังน้ัน ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2564 จึงเห็นควรออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของ

บริษัท ครั้งท่ี 5 (“JMART-W5”) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน(Right Issue) เพ่ือรองรบัความตอ้งการใช้

เงินท่ีเกิดขึ้ นในอนาคตและเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษัท การออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหากมีผูม้าใชแ้ปลง

สภาพครบถว้นจะช่วยใหบ้ริษัทอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) อยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม รวมถึงมีอตัราส่วนทาง

การเงินท่ีแข็งแกร่งและมีความพรอ้มส าหรบัการเติบโตในอนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 4/2564 จึงมีมติ

อนุมัติใหบ้ริษัทออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท จ านวนไม่เกิน 51,000,000 หน่วย 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใชสิ้ทธิจะเท่ากบั 70 บาทต่อหุน้ 

อายุใบส าคญัแสดงสิทธิ 4 ปี  

 ทั้งน้ี อัตราส่วนการจดัสรรยงัไม่แน่นอนขึ้ นอยูก่ับผลการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้

สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 3 (“JMART-W3”) และใบส าคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (“JMART-

W4”)  ซ่ึงมีก าหนดการใช้สิทธิในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 

20.07936–21.72701 หุน้เดิม ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ค านวณส าหรบั 2 กรณี ไดแ้ก่ กรณีไม่มีผูถื้อ JMART-

W3 และ JMART-W4 รายใดใชสิ้ทธิแปลงสภาพในครั้งน้ี และกรณีท่ีผูถื้อ JMART-W3 และ JMART-W4 ทุกราย ใช้

สิทธิแปลงสภาพ JMART-W3 และ JMART-W4 ทั้งจ านวนในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิขา้งตน้)  



 
 

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ที่ 10 

 

 โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาก าหนดอตัราส่วนการจดัสรรสุดทา้ย ภายหลงัจากทราบผลการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ JMART-W3 และ JMART-W4 ท่ีแน่นอนภายในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ต่อไป 

 นอกจากน้ีไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิไดร้บัจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (Record Date) อยา่งไรก็ดี การก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ

หุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัทดังกล่าว ยงัไม่มีความแน่นอนจนกวา่จะไดร้บั

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 ทั้งน้ี  มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการก าหนด

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ีซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง วนัท่ีออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัก าหนด การใชสิ้ทธิครั้งแรกและวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญ รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป การแกไ้ขถอ้ยค า หรือ

ขอ้ความในเอกสารรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ 

เพ่ือใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการด าเนินการใดๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team 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 าถามของท่านมา

ทางช่องทาง Chat แทน เพ่ือท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามแลว้ ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ี

จะตอ้งไดร้บัอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
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 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการ

ลงคะแนน   

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft Team 

กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอใหผู้ด้ าเนิน

รายการไดแ้จง้ผลการลงมติต่อท่ีประชุม 

 เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกลบัมายงัหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมัติอนุมัติใหบ้ริษัทออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 (“JMART-W5”) จ านวนไม่เกิน 51,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตาม

สัดส่วนการถือหุน้ จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใชสิ้ทธิจะเท่ากับ 70 บาทต่อหุน้ อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ 4 ปี 

เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจ  านวนหุน้ท่ีมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 595,245,025 98.8749 

ไม่เห็นดว้ย 6,773,100 1.1251 

งดออกเสียง - - 

รวม 602,018,125 100.0000 

 

วาระท่ี 6.    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินรายการเป็นผูน้ าเสนอต่อท่ีประชุม 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการออก

และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัทในวาระขา้งตน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

4/2564 ไดพิ้จารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) จ านวน 51,000,000 

หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท จึงเห็นควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 

พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 5 (JMART-W5) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือเน่ืองจาก

ไม่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ บริษัทจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาต่อไป  
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 ทั้งน้ี มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการ ก าหนด

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงวนัท่ีออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรกและวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญ รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป การแกไ้ขถอ้ยค า หรือ

ขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่างๆ และ/หรือด าเนินการใดๆ 

เพ่ือใหป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผู ้ด าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผู้ถือหุน้ท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์

ขอ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team 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 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยในวาระน้ีจะตอ้งผ่านการ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 เม่ือไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซ่ึงใน

วาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 ผูด้ าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting 

เพ่ือท าการลงคะแนนภายในเวลาท่ีก าหนด (1 นาที) เม่ือกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up ยืนยนัการ

ลงคะแนน   

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพ่ือเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่า

คะแนนเสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 
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 ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอใหท่้านสลับจากโปรแกรม Microsoft Team 

กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome เพ่ือท าการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting กล่าวปิดการลงคะแนนเสียง และขอใหผู้้ด าเนิน

รายการไดแ้จง้ผลการลงมติต่อท่ีประชุม 

 เม่ือลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมกลบัมายงัหน้าต่างโปรแกรม Microsoft Team เพ่ือ

รบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 51,000,000 หุน้ มูลค่า

หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท ครั้งท่ี 5 

(JMART-W5) และการมอบอ านาจในการก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ

ในครั้งน้ี เป็นตามรายละเอียดท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติท่ีลง จ  านวนเสียงท่ีลงมติ คิดเป็นรอ้ยละคิดของจ  านวนหุน้ท่ีมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 595,245,025 98.8749 

ไม่เห็นดว้ย 6,773,100 1.1251 

งดออกเสียง - - 

รวม 602,018,125 100.0000 

 

วาระท่ี 7.   พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

 ประธานฯ  ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรบัการประชุมครั้งน้ีไม่มีวาระพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ และไดส้อบถาม

ท่ีประชุมวา่จะมีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนหรือสอบถามเพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

 ผู ้ด าเนินรายการแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผู้ถือหุน้ท่ีประสงค์จะถามค าถามด้วยวิธีการพิมพ์

ขอ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

 1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ในโปรแกรม Microsoft Team 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 

 พิธีกรไดอ้่านค าถามของ นายสากล สุขวาณิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงได้

สอบถามค าถามผ่านระบบการส่งค าถามล่วงหน้าท่ีบริษัทไดเ้ปิดใหเ้สนอค าถามไว ้วา่บริษัทมีแผนรบัมือการออกกฎ

เกณทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการออกคริปโตเคอรเ์รนซี หรือ Digital Token อยา่งไรบา้ง 
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 นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติม เร่ืองของคริปโตเคอรเ์รนซี หรือ 

Digital Token วา่ในประเด็นท่ีทาง กลต. ไดอ้อกกฎเกณฑม์าก ากบัควบคุม 4 ประเภทดว้ยกนัน้ัน บริษัทมีความมัน่ใจ

ว่าส่ิงท่ีบริษัทด าเนินการอยู่น้ันไม่ได้ขัดต่อกฎเกณฑ์ของ กลต. เพราะบริษัทได้มีการปรึกษาหน่วยงานทางการท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ัน ประกาศท่ีทาง กลต. ออกมามีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 11 มิ.ย. 64 น้ันไม่ไดมี้ผลกระทบต่อ

แผนการด าเนินงานบริษัท 

 นายสากล สุขวาณิชวิชยั อาสาพิทักษ์สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย บริษัทได้มีการออกคลิปโตToken 

แลว้มีการบนัทึกทางบญัชีอยา่งไรบา้ง 

 นางสาวลดัดา วรุณธารากุล ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงวา่ บริษัทไดมี้การออกคริป

โตเคอรเ์รนซี โดยการเสนอขายโทเคนดิจิทลั “JFin” coin บริษัทมีการบนัทึกบญัชี “ภาระจากการออกและเสนอขายโท

เคนดิจิทลั” ซ่ึงจะอยูใ่นหมวดหน้ีสิน ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 พิธีกร ไดส้อบถามวา่ มีค าถามเพ่ิมเติมจากออน์ไลน์อีกหรือไม่ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณาอีก ประธานฯ ขอใหคุ้ณอดิศกัด์ิ สุขุมวทิยา ประธาน

เจา้หน้าท่ีบริหาร ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมในครั้งน้ี 

 นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่าผลการด าเนินงานของบริษัทในปีน้ีจะเติบโต

มากกวา่ 50% ในช่วงสถานการณ์โควิด เน่ืองจากทางบริษัทไดมี้การด าเนินธุรกิจในรูปแบบของการ Synergy ร่วมกนั

ภายในกลุ่มบริษัท  

 ประธานฯไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาเขา้รว่มประชุมในวนัน้ี และขอใหทุ้กท่านมี

สุขภาพท่ีแข็งแรง หา่งไกลจากไวรสัโควิด 19 ส าหรบัวนัน้ี ขอปิดประชุมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้   ครั้งท่ี 1/2564 

ในวนัน้ี และพบกนัใหม่ในการประชุมครั้งหน้า  

 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

      ลงช่ือ     ประธานท่ีประชุม 

            (นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา) 

 

 

 

      ลงช่ือ     ผูบ้นัทึกการประชุม 

       (นางสาวลดัดา วรุณธารากุล) 

 
 
 
 


