รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
-------------------------------------------------------------------------------------ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ซึ่ง
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวง
ราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โดยในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันนี้ กรรมการได้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) รวมจานวนทั้งสิ้ น
8 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายพิศณุ
นายอดิศกั ดิ์
นางสาวยุวดี
นางมณี
นายพิศิษฐ์
นายสุวิทย์
นายสมสัก
นางจิตเกษม

พงษ์อชั ฌา
สุขมุ วิทยา
พงษ์อชั ฌา
สุนทรวาทิน
ดัชณาภิรมย์
กิ่งแก้ว
นนทกนก
หมู่มิ่ง

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

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ผูบ้ ริหารเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) มีดงั นี้
นางสาวลัดดา วรุณธารากุล
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน/เลขานุ การบริษัท
ผูร้ บั เชิญเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) มีดงั นี้
นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
นายสมชาย ชินรักษา
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จากัด
โดยมีนายสมชาย ชินรักษา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จากัด ทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไป
อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้
ก่อนเริ่มประชุม
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้กล่าวสวัสดี ทุกท่านพร้อมกล่าวก่อนเริ่มการประชุมเพื่อแนะนาและแจ้งให้
ทุกท่านทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ มีคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงผูส้ อบบัญชี ของบริษัท ซึ่งทุกท่าน
ได้เข้าร่วมการประชุ มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือ (E-AGM) ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 ของ บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
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สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนา และมาตรการของหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อลด
การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็ นการเข้าร่วม
ประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือ (E-AGM) โดยบริษัทได้มีการแจ้งให้กบั ทางผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กบั ผูท้ ี่เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าแล้วนั้น
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
1. การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ ในวันนี้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่ งหุ ้ นต่อหนึ่ ง
เสียง
2. ขัน้ ตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังนี้
1. การประชุมจะดาเนิ นไปเป็ นวาระๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอในแต่ละ
วาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
2. ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่ง
ให้ผ่านทางอีเมล์ของท่าน เพื่อรับชมการประชุ มผูถ้ ือหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการ
ประชุมท่านที่มีคาถามสามารถส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
3. หลังจากนั้นผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย
จะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
4. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ท่าน
ใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสี ยงจะถู กนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสี ยง โดยหากท่ านไม่กด
ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถื อว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้นๆ ก่อนการ
พิจารณาวาระต่อๆ ไป
5. สาหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิ จะเป็ นดังนี้
- ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 1,3,4 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยวาระที่ 5 ให้ถื อ คะแนนเสี ยงข้า งมากของผู ้ถื อ หุ น้ ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน (ลงคะแนนเป็ น
รายบุคคล)
- วาระที่ 6 ต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน
2. กดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
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3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ดไมค์ใน
อุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถาม
ของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู ้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
4. ในการถามคาถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ขอ้ ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแจ้ง
ชื่อ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่วมประชุมส่งคาถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ ข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 2
นาที ทางบริษัทจะดาเนิ นการประชุ มต่อ หากผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คาถามเข้ามาผ่านช่องทาง
Chat เจ้าหน้าที่จะทาการอ่านคาถามของท่านในภายหลัง
6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็ นการเอามือลง
โดยหากเป็ นความคิดเห็นหรือคาถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถาม
ใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ หรือวาระที่ 8 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอื่นๆ
และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทกั ษ์สิทธิผูถ้ ือหุน้
ผูร้ บั มอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เข้าร่วมเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อชั ฌา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
และดาเนิ นการประชุมต่อไป
เริ่มการประชุม
นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุ ม ได้กล่าวสวัสดีท่านผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุ มผ่าน
ระบบออนไลน์และขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ขณะนี้
เวลา 14.05 น. จานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 23 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 33,361,374 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 2.39 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
มีผรู ้ บั มอบฉันทะผ่านระบบออนไลน์ มาประชุม 468 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 820,649,229 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.81
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
รวมองค์ประชุมมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ จานวน 491 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 854,010,603 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
61.20 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ผูไ้ ม่เข้าร่วมประชุม 15,409 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 541,458,255 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 38.80 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 (Record Date) (วันที่ 10 มีนาคม 2565) จานวน 1,395,468,858 หุน้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทแล้ว จึงขอเปิ ดการประชุม
เริ่มการประชุม เวลา 14.08 น.
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้ นเมื่อ
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทได้จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาด
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)

หน้า 3

หลัก ทรัพ ย์ฯ ") และได้เ ปิ ดเผยรายงานการประชุ ม ดังกล่ า วให้แก่ ผู ้ถื อ หุ น้ และนั ก ลงทุ น ทัว่ ไปผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ข องบริ ษั ท
(https://www.jaymart.co.th) แล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผใู ้ ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อีกหรือไม่
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถ
ทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิ ดไมค์
ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู ้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 1/2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ นการประชุ มแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 1 นี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องดาเนิ นการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ
ลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ เห็นด้วยขอให้กด
vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น
เห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาการ
รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
100.0000
-

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุ ติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุ มของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดผลการ
ดาเนิ นงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม
สรุปผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในรอบปี บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
เพื่อให้เป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดาเนิ นงานของบริษัทในปี 2564 โดยในปี 2564
ที่ผ่านมา บริษัทมีพฒ
ั นาการที่สาคัญ คือ
1. เจ มาร์ท ร่วมทุนกับบริษัท KB Kookmin Card จากประเทศเกาหลีใต้ ในบริษัท เจ ฟิ นเทค จากัด ปั จจุบนั เปลี่ยน
ชื่อเป็ น บริษัท เค บี เจ แคปปิ ตอล จากัด ซึ่งดาเนิ นธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกากับของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นธนาคารอันดับต้นของประเทศเกาหลีใต้ที่มาลงทุนในกลุ่มของบริษัท เจ มาร์ท
2. TIS Inc ซึ่งเป็ นบริษัท IT Solution อันดับต้น จากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าลงทุนในบริษัท เจ เวนเจอร์ส จากัด ซึ่งเป็ น
ธุรกิจพัฒนา software application และดาเนิ นการเกี่ยวกับการลงทุนในบริษัทอื่นๆ และเป็ นบริษัทที่ออกคริปโต
โทเคน ที่ชื่อว่า “JFin Coin”
3. ในปลายปี ที่ผ่านมา บริษัท VGI และ บริษัท U City ได้เข้าลงทุนแบบ Private Placement ใน JMART เพื่อร่วมกัน
ขยาย Ecosystem ในการทาธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวทาให้บริษัทได้เงินระดมทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท
นอกจากนี้ ยังมีการร่วมทุนเป็ นพันธมิตรในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทอีกมากมาย
ในด้านผลการดาเนิ นงานตามงบการเงินรวมของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 11,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น ร้อยละ 5 โดยเป็ นผลจากส่วนงานการจัด
จาหน่ ายมือถือและอุปกรณ์เสริม ภายใต้การดาเนิ นงานของบริษัท เจมาร์ท โมบาย จากัด มีการเติบโตของยอดขายอย่างชัดเจน
ในด้านต้นทุนรวม ในปี 2564 ที่ผ่านมา เท่ากับ 8,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ 8 จากการขายสินค้าและจัด
จาหน่ ายสินค้าได้มากขึ้ น ทาให้กาไรขัน้ ต้น เท่ากับ 3,686 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2563 ที่ผ่านมา
ในด้านค่าใช้จ่ายขาย และบริหาร ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวมเท่ากับ 1,778 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 เมื่อ
เทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา เป็ นผลจากการที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง เนื่ องจากบริษัทไม่ได้จดั การงบการเงินรวมกับบริษัท
เจ ฟิ นเทค จากัด หรือ บริษัท เค บี เจ แคปปิ ตอล จากัด ทาให้ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสารองหนี้ สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้ น
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ในปี 2564 บริ ษัทกาไรสุ ทธิ เท่ ากับ 2,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น จากปี 2563 ร้อยละ 209 โดยเป็ นผลจากการ
บริหารงานของแต่ ละสายงานธุ รกิจ ที่มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง และบริ ษัทมีกาไรพิเศษจากการเปลี่ ยนแปลง
สัดส่วนในการลงทุนในบริษัทร่วม อันเนื่ องจากการเพิ่มทุนในบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จากัด (มหาชน) มูลค่า 1,230 ล้าน
บาท
ณ สิ้ นปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 45,278 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น จากปี 2563 ร้อยละ 75 โดยเป็ น
ผลจากการเพิ่มขึ้ นใน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ซึ่งเป็ นเงินได้ที่รบั จากการระดมทุน
จากการทา Private Placement เมื่อปลายปี 2563 และการลงทุนในหนี้ ด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้ น และอสังหาริมทรัพย์เพิ่มการ
ลงทุนที่เพิ่มขึ้ น ในส่วนของบริษัทย่อย
บริษัทมีหนี้ สินรวม เท่ากับ เท่ากับ 18,456 ล้านบาท ลดลง จากปี 2563 ร้อยละ 4 โดยเป็ นผลจากบริษัทได้คืนหนี้
ให้กบั สถาบันการเงิน และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 26,823 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2563 ร้อยละ 296 เนื่ องจาก การเพิ่มขึ้ น
ของกาไรสุทธิ และส่วนล้ามูลค่าหุน้ ที่เพิ่มขึ้ น ซึ่งได้จากการเพิ่มทุน บริษัทมีอตั ราส่วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.68 เท่า ลดลงอย่าง
มากจากปี 2563 ที่เท่ากับ 2.82 เท่า
ในด้านพัฒนาการทางการ ESG ของบริษัท ปี ที่ผ่านมาบริษัทได้มีกรอบการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของบริษัท เจ มาร์ท
จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญ 3 ด้าน คือ เพื่อให้การดาเนิ นงานเป็ นไปตามนโยบายการจัดการด้านความยัง่ ยืน เจ มาร์ท จึง
ได้กาหนดกรอบการ พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้กรอบความคิด ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน คือ การลงทุนเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน
การพัฒนาทุนมนุ ษย์เพื่อความยัง่ ยืน และ การพัฒนาทุนมนุ ษย์เพื่อความยัง่ ยืน ที่เป็ นหัวใจสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจของบริษัท
ให้มีแนวทางในการพัฒนาที่ยงั ่ ยืน และทาให้บริษัทได้รบั ทราบถึงผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้ นจากการประกอบธุรกิจรอบด้านในทุก
มิติ ตลอดจนถึงบริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้ นได้อย่างรอบด้าน ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตแล้ว
จะอยูร่ ะหว่างการเข้าโครงการของ CAC เพื่อให้รบั รองบริษัท
บริษัทให้ความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาทุนทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์กร เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมีความสุข
และมีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของ โควิด 19 ที่ผ่านมา
ในลาดับผูด้ าเนิ นการประชุมได้ขอเรียนเชิญ นายอดิศกั ดิ์ สุขมุ วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูก้ ล่าวถึงทิศทาง
และนโยบายของธุรกิจปี 2565
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวสวัสดีท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกล่าวต่อที่ประชุมทราบว่าในปี
2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างสถิติใหม่ในเรื่องของผลกาไรที่สามารถเติบโตเพิ่มขึ้ น 55% และ ในปี 2565 นี้ ทิศทางของบริษัท
เจมาร์ท จะเติบโตมากกว่า 50% ซึ่งมาจากการทา Synergy ร่วมกัน ประกอบกับการบริหารจัดการที่ดีทาให้มีการเติบโตของทั้ง
กลุ่มบริษัทในเครือ และในปี 2565 โดยลักษณะธุรกิจของบริษัทเอง คือ เป็ นโฮลดิ้ งคอมพานี ดังนั้น นโยบายของบริษัทจึงเป็ นใน
ลักษณะของการมองหาโอกาสในด้านการลงทุน โดยมุ่งเน้นไปในด้านของการสร้าง Eco System ในส่วนของธุรกิจทางการค้า
และ การเงิน (commerce & finance) โดยใช้เทคโนโลยี (Technology) เข้ามาขับเคลื่อน เพราะเทคโนโลยี (Technology) จะเป็ น
ตัวหลักสาคัญในการที่จะทาให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง
ผูด้ าเนิ นการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถ
ทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
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2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิ ด
ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ ดซักถาม ประธานฯ จึงได้
กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รบั ทราบผลการดาเนิ นงานของบริษัทในรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทแล้ว และในวาระนี้ เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษัทประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดงบการเงิน
ของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีการจัดทางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนั้นก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีการทางบการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ตามที่มาตรา 112
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุ มตั ิงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจาปี ของบริษัท
(แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
โดยรายละเอียดของผลการดาเนิ นงาน และสรุปฐานะทางการเงินได้รายงานไปในวาระก่อนหน้านี้ แล้ว
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผใู ้ ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อีกหรือไม่
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ า กรณี ที่ ท่ านผูถ้ ื อหุ น้ ที่ ประสงค์จะถามค าถามด้ว ยวิ ธีก ารพิม พ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
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2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิ ดไมค์
ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู ้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับ
รอบปี บัญชีสนสุ
ิ้ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้
ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ า ก่อ นเข้า วาระนี้ ผู ้ถือ หุน้ จะต้อ งดาเนิ น การยืนยันตัวตนอี กครั้งก่อ นการ
ลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วยขอให้กด
vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น
เห็นด้วยกับที่ประชุม
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผูด้ าเนิ นการประชุมขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดย
เจ้าหน้าที่จะทาการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.00000
100.00000
-

วาระที่ 4. มีมติรบั ทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน ปี 2564 และอนุมตั ิการจัดสรรผลกาไร
จากผลการดาเนินงาน ปี 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
เนื่ องจากบริษัทมีผลการดาเนิ นการที่ดีในปี 2564 จากตัวเลขในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบจากผู ้ส อบบั ญ ชี แ ล้ว บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ จ ากงบการเงิ น รวม ปี 2564 เป็ นจ านวนเท่ า กั บ
2,467,594,907 บาท
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ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ครบจานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ตามข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งตั้งสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้
บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่ องจากบริษัทได้
มีการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไว้ครบจานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลใน
รูปของเงินสด จากผลกาไรสุทธิ ของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายหลังหักเงิน
สารองตามกฎหมายแล้ว คิดเป็ นจานวนเงินรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 2,208,497,442 บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 1.61
บาท/หุน้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล ดังนี้
รายละเอียดเงินปั นผลที่นาเสนอ
กาไรสุทธิหลังหักภาษี งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงินรวม)

จานวนเงิน
2,467,594,907 บาท

คิดเป็ นกาไรสุทธิต่อหุน้ (จานวนหุน้ 1,382,213,768 หุน้ ที่ราคาพาร์ 1.0 บาทต่อหุน้ )

1.78 บาทต่อหุน้

จ่ายเงินปั นผลเป็ น เงินสด จากกาไรสุทธิจากผลการดาเนิ นงาน ประจาปี 2564 ร้อยละ 89.5
คิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อหุน้
(จานวนหุน้ 1,382,213,768 หุน้ ที่ราคาพาร์ 1.0 บาทต่อหุน้ )

1.61 บาทต่อหุน้

บริษัทได้จ่ายปั นผลระหว่างกาล ไตรมาส 1/2564

0.15 บาทต่อหุน้

บริษัทได้จ่ายปั นผลระหว่างกาล ครึ่งปี แรก

0.40 บาทต่อหุน้

คงเหลือจ่ายปั นผลในรอบนี้

1.06 บาทต่อหุน้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสารองตามกฎหมาย
โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็ นสาคัญ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอานาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดาเนิ นการตาม
นโยบายดังกล่าว หรื อเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่ าวได้เป็ นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดาเนิ นการดังกล่าวจะต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็ นทุนสารองสาหรับการชาระคืนเงินกู ้ ใช้เป็ นเงินลงทุน
เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทหรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย
ในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กาหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผใู ้ ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อีกหรือไม่
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ า กรณี ที่ ท่ านผูถ้ ื อหุ น้ ที่ ประสงค์จะถามค าถามด้ว ยวิ ธีก ารพิม พ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
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1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิ ดไมค์
ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู ้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติ รบั ทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผล
การดาเนิ นงาน ปี 2564 และอนุ มตั ิการจัดสรรผลกาไรจากผลการดาเนิ นงาน ปี 2564 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้อง
ได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ า ก่อ นเข้า วาระนี้ ผู ้ถือ หุน้ จะต้อ งดาเนิ น การยืนยันตัวตนอี กครั้งก่อ นการ
ลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุ น้ ที่เห็นด้วยขอให้กด
vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น
เห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาการ
รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่า งกาลจากผลการดาเนิ นงาน ปี
2564 และพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรผลกาไรจากผลการดาเนิ นงาน ปี 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
100.0000
-

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดการแต่งตั้ง
กรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ต่อที่ประชุม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดว่าในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่ งในสาม (1/3) โดยอัตรา
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
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ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่ งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในครั้งนี้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
(2) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

ประเภทของกรรมการ
กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลการถือหุน้ ของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดารงตาแหน่ งในครั้งนี้
รายชื่อผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
2. นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

จานวนหุน้
*111,194,154
*225,575

คิดเป็ นร้อยละ
7.97%
0.02%

สิทธิในการออกเสียง
7.97%
0.02%

หมายเหตุ จานวนหุน้ ข้อมูลปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองหรื อการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวังจากทางคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์
สูงสุ ดต่ อการดาเนิ นงานของบริ ษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ในการ
บริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน
ที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งต่ ออีกวาระหนึ่ ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษัท และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอี ยดประวัติของทั้ง 2 ท่ าน ที่ ปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8 ดังนั้ น
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่ งตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง จานวน 2 ท่าน คือ
(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เสนอชื่อให้กลับมาดารงตาแหน่ งไม่เป็ นผูบ้ ริหารในบริษัทอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
และปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2565 นี้
ดังนั้ น จึงเห็นควรเสนอให้ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลับเข้า
ดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ บริษัทจะ
ลงคะแนนแยกวาระกัน เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะแยกเป็ นวาระ 5.1 และ วาระ 5.2 ตามลาดับ
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วาระที่ 5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วยขอให้กด
vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น
เห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาการ
รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งตามเดิมอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
5.1 นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา กลับเข้าดารงตาแหน่ ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
96.6356
3.3644
100.0000
-

วาระที่ 5.2 นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มัติดว้ ย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เ ห็นด้วยขอให้กด
vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น
เห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาการ
รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้ ง
ออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งตามเดิมอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
5.2 นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ กลับเข้าดารงตาแหน่ ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
95.8508
4.1492
100.0000
-

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดการแต่งตั้ง
กรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ต่อที่ประชุม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กาหนดให้กรรมการ
มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ ยประชุม บาเหน็ จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนด
ไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รบั เบี้ ยเลี้ ยงและสวัสดิการต่างๆ
ตามระเบียบของบริษัท
สาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2565 ที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุ มตั ิ โดยให้
จ่ายในรูปของเบี้ ยประชุม ซึ่งในปี 2565 นี้ ทางคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มีการเสนอขอปรับค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทเพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบ
กับการเก็บข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแล้วพบว่าทางบริษัทไม่ได้มีการเสนอปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 – ปี 2564 นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้ แล้ว บริษัทยังมีผลประกอบการที่ดีทากาไรสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้ ง
บริษัทมา และบริษัทยังได้ทาข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่มีรายได้ และลักษณะของธุรกิจเดียวกันกับของบริษทั รวมทั้ง
ได้สอบถามค่าตอบแทนกรรมการกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บริษัท กาหนดนั้นอยูใ่ นอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 เป็ น
เงินจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยให้จ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนประจาเดือน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ

2563
2564
2565 (ปี ที่เสนอ)
ค่าตอบแทน/คน/เดือน ค่าตอบแทน/คน/เดือน ค่าตอบแทน/คน/เดือน
45,000
40,000
25,000

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
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30,000
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2563
2564
2565 (ปี ที่เสนอ)
ค่าตอบแทน/คน/เดือน ค่าตอบแทน/คน/เดือน ค่าตอบแทน/คน/เดือน
45,000
25,000
-ไม่ม-ี

45,000
25,000
-ไม่ม-ี

50,000
30,000
-ไม่ม-ี

ในการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการในครั้ ง นี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษั ท ไม่ ไ ด้รั บ
ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ ยประชุมตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้น
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท ปรากฏตามรายงานประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หวั ข้อเรื่องการจัดการและการกากับดูแลกิจการ
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผใู ้ ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อีกหรือไม่
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ า กรณี ที่ ท่ านผูถ้ ื อหุ น้ ที่ ประสงค์จะถามค าถามด้ว ยวิ ธีก ารพิม พ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิ ดไมค์
ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู ้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุ มตั ิการกาหนดเงินค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รบั อนุ มตั ิดว้ ยด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3)
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ า ก่อ นเข้า วาระนี้ ผู ้ถือ หุน้ จะต้อ งดาเนิ น การยืนยันตัวตนอี กครั้งก่อ นการ
ลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วยขอให้กด
vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
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กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น
เห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาการ
รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้วมี มติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

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

คิดเป็ นร้อยละ
99.8894
0.1106
100.0000

วาระที่ 7. พิจารณา และอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดการแต่งตั้ง
กรรมการ ประจาปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ ต่อที่ประชุม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดว่าให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุน้ สามัญประจาปี
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็
ได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นได้กาหนดให้บริ ษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หาก
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียน ไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริษัทผูส้ อบบัญชีแห่ง
ใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ันแทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท
จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่จากการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปี บัญชี
นับแต่วนั ที่พน้ จากการปฏิบตั ิหน้าที่
สาหรับปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 โดยคานึ งถึงความน่ าเชื่อถือ
ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสานักงานตรวจสอบบัญชีน้ั น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่
ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมีรายชื่อผูส้ อบดังนี้
1. นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3734 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562 (ยัง
ไม่เคยลงนาม) หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิ ตขจรกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4521 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั มาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี
2559 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
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3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5315 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษทั มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี
2561 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5659 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559
(ลงนามในรายงานผูส้ อบบัญชี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปั จจุบนั ) หรือ
5. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5872 เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัทมาแล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี
2559 (ยังไม่เคยลงนาม)
6. นางสาวบงกต เกรียงพันธุอ์ มร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 6777 เสนอรายชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัท ในปี
2565 (ยังไม่เคยลงนาม) หรือ
7. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 4807 เสนอรายชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีให้บริษัท ในปี
2565 (ยังไม่เคยลงนาม)
โดยจะทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานั กงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีจากสานักงาน อีวาย จากัด ที่ได้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ผูส้ อบบัญชี จากสานักงาน อีวาย จากัด ได้เข้าตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็ นปี ที่ 7 และเห็น
ควรอนุ มตั ิคา่ สอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จานวน 2,025,000 บาท โดยเพิ่มขึ้ นจากปี 2564 เท่ากับร้อย
ละ 5.46 โดยไม่รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตามที่จา่ ยจริง
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีต้งั แต่ปี 2562 จนถึง ปี 2565
รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินบริษทั
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
ค่าบริการอื่นๆ

2562

2563

1,760,000
ตามที่จ่ายจริง

1,920,000
ตามที่จ่ายจริง

(หน่ วย: บาท)

2564

2565

1,920,000
2,025,000
ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผใู ้ ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ อีกหรือไม่
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ า กรณี ที่ ท่ านผูถ้ ื อหุ น้ ที่ ประสงค์จะถามค าถามด้ว ยวิ ธีก ารพิม พ์ขอ้ ความ
สามารถทาได้ ดังนี้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ
2. กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี้
1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึ้ น (Raise Hand)
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2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด unmute และเปิ ดไมค์
ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู ้ าเนิ นการประชุมจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทนท่าน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มลงมติ พิจารณาและอนุ มัติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชี ปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้ จะต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนิ น การประชุ ม แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่ า ก่อ นเข้า วาระนี้ ผู ้ถือ หุ ้น จะต้อ งดาเนิ น การยืนยันตัวตนอี กครั้งก่อ นการ
ลงคะแนนด้วย (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครั้ง 30 วินาที)
ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ กด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้
เลยครับ หากท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วยขอให้กด
vote ที่ปุ่มเห็นด้วย
กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ทาการล็อคอินเพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทาการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้น
เห็นด้วยกับที่ประชุม
(รอจนครบเวลา 1 นาที)
ขณะนี้ ครบกาหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิ ดการลงคะแนนในวาระนี้ เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ท่านกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทาการ
รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบ
บัญชี ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

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

คิดเป็ นร้อยละ
99.9739
0.0261
100.0000
-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผใู ้ ดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง เป็ นผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ขอสอบถามในเรื่องอื่นๆ ว่า บริษัทเจมาร์ทมี
แผนเพิ่มทุนในรูปแบบ RO และแจก warrant หรือไม่
นายอดิศกั ดิ์ สุขมุ วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ชี้ แจงว่า ถ้า ณ ขณะนี้ อัตราส่วน
หนี้ สินต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (Debt to Equity Ratio) D/E Ratio ลดลง ทางบริษัทยังไม่มคี วามจาเป็ นที่จะต้องเพิ่มทุน
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นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ ท่านเดิม ได้สอบถามในเรื่องอื่นว่า บริษัทเจมาร์ทมีการออกหุน้ กูท้ ี่ได้อนุ มตั ิในการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ว่าบริษัทออกหุน้ กูไ้ ปแล้วกี่ลา้ นบาท
นายปั ญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนิ นการประชุมของบริษัท ชี้ แจงว่า ณ ปั จจุบนั ตอนนี้ บริษัทกาลังออกและเสนอขายหุน้ กู ้
จานวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งเงินจานวนดังกล่าวจะเพียงพอที่จะมาลงทุนอย่างต่อเนื่ องในปี 2565 ซึ่งกรอบของการที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากผูถ้ ือหุน้ ในการออกหุน้ กูอ้ ยูท่ ี่ 3,000-4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแรง ตามที่ได้รายงานไป
แล้วในวาระรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทข้างต้น
เมื่อไม่มีผใู ้ ดสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขออนุ ญาตปิ ดการประชุม และ
กล่าวขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งนี้
ปิ ดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา
ประธานกรรมการ

นางสาวลัดดา วรุณธารากุล
เลขานุ การบริษัท
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ประธานที่ประชุม
)

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
)
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