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   รายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 

บริษทั เจ มารท์ จ  ากดั (มหาชน) 

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

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

ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวง

ราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 

โดยในการประชุมผูถื้อหุน้ในวนัน้ี กรรมการไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมจ านวนทั้งส้ิน 

8 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน  

กรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

1. นายพิศณุ      พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ 

2. นายอดิศกัด์ิ   สุขมุวิทยา  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร / กรรมการ 

3. นางสาวยุวดี   พงษ์อชัฌา กรรมการ 

4. นางมณี         สุนทรวาทิน กรรมการ 

5. นายพิศิษฐ ์    ดชัณาภิรมย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายสุวิทย ์    กิ่งแกว้ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. นายสมสกั     นนทกนก กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นางจิตเกษม  หมู่มิ่ง กรรมการ 

 

กรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 

ผูบ้ริหารเขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) มีดงัน้ี 

นางสาวลดัดา วรุณธารากุล ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท 

 

ผูร้บัเชิญเขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) มีดงัน้ี 

นางสาวรสพร เดชอาคม  ผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

นายสมชาย ชินรกัษา    ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จ ากดั 

 

โดยมีนายสมชาย ชินรักษา  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากดั ท าหน้าท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไป

อยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท และเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวนัน้ี 

 

ก่อนเริ่มประชุม  

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวสวสัดีทุกท่านพรอ้มกล่าวก่อนเร่ิมการประชุมเพื่อแนะน าและแจง้ให้

ทุกท่านทราบว่าการประชุมในครั้งน้ี มีคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษากฎหมาย รวมถึงผูส้อบบญัชีของบริษัท ซ่ึงทุกท่าน

ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ (E-AGM) ขอตอ้นรับทุกท่าน เขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 

2565 ของ บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน)  
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ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี บริษัทไดป้ฏิบติัตามค าแนะน า และมาตรการของหน่วยงานภาครฐั เพื่อลด

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธใ์หม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงไดป้รับเปล่ียนรูปแบบการประชุมเป็นการเขา้ร่วม

ประชุมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ (E-AGM) โดยบริษัทไดม้ีการแจง้ใหก้บัทางผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทราบผ่านช่องทาง

ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนใหก้บัผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมล่วงหน้าแลว้น้ัน 

ผูด้ าเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า 

1. การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุ ้นต่อหน่ึง

เสียง 

2. ขัน้ตอนและวิธีการปฎบิติัในการออกเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดงัน้ี 

1. การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระๆ โดยมีล าดับตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการน าเสนอในแต่ละ

วาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหม้ีการซกัถาม  

2. ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ีบริษัทไดส่้ง

ใหผ่้านทางอีเมล์ของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการ

ประชุมท่านท่ีมีค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

3. หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย

จะตอ้งกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

4. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่าน

ใดเห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กด

ลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ันๆ ก่อนการ

พิจารณาวาระต่อๆ ไป  

5. ส าหรบัคะแนนเสียงท่ีจะถือว่าท่ีประชุมมีมติอนุมติั จะเป็นดงัน้ี 

- ในการนับคะแนนเสียงยกเวน้วาระท่ี 2 ซ่ึงเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการออกเสียงลงคะแนน  

- วาระท่ี 1,3,4 และวาระท่ี 7 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

โดยวาระท่ี 5 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็น

รายบุคคล) 

- วาระท่ี 6 ตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน  Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน  

2. กดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand) 
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3. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์น

อุปกรณข์องท่าน กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถาม

ของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

4. ในการถามค าถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแจง้

ช่ือ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบนัทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 

5. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีท่ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม สอบถามเขา้มาภายใน  2 

นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถื้อหุ ้นมีค าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพค์ าถามเขา้มาผ่านช่องทาง 

Chat เจา้หน้าท่ีจะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลงั 

6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบรอ้ย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 

 

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือค าถามท่ีไม่ตรงกบัระเบียบวาระน้ันๆ ประธานในท่ีประชุมจะขอใหเ้สนอหรือสอบถาม

ใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ันๆ หรือวาระท่ี 8 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ 

และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขา้ร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ ์นับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ต่อจากน้ันไดเ้รียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

และด าเนินการประชุมต่อไป 

 

เริ่มการประชุม 

นายพิศณุ พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวสวสัดีท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมผ่าน

ระบบออนไลน์และขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 8 เมษายน 2565 ขณะน้ี

เวลา 14.05 น. จ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 23 ราย นับจ านวนหุน้ได ้33,361,374 หุน้ คิด

เป็นรอ้ยละ 2.39 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

มีผูร้บัมอบฉนัทะผ่านระบบออนไลน์ มาประชุม 468 ราย นับจ านวนหุน้ได ้820,649,229 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.81 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

รวมองคป์ระชุมมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ จ านวน 491 ราย นับจ านวนหุน้ได ้854,010,603 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

61.20 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ผูไ้ม่เขา้ร่วมประชุม 15,409 ราย นับจ านวนหุน้ได ้541,458,255 หุน้ คิดเป็น

รอ้ยละ 38.80 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี 2565 (Record Date) (วนัท่ี 10 มีนาคม 2565) จ านวน 1,395,468,858 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทแลว้ จึงขอเปิดการประชุม  

 

เริ่มการประชุม เวลา 14.08 น. 

วาระที่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 

ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2565 ของบริษัท ไดถู้กจดัขึ้ นเมื่อ

วนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565 โดยบริษัทไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาด
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หลักทรัพย์ฯ") และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู ้ถือหุน้และนักลงทุนทัว่ไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  

(https://www.jaymart.co.th) แลว้  

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้ง

ท่ี 1/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถ

ท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และเปิดไมค์

ในอุปกรณข์องท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระท่ี 1 น้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตวัตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ย (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วินาที)  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้

เลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน

เห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการ

รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 
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มติที่ประชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ ้น ครั้งท่ี 1/2565 ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 825,921,006 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - 

รวม 825,921,006 100.0000 

งดออกเสียง 19,400 - 

 

วาระที่ 2. พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อท่ีประชุม 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผ่านมา 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทขออธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยในปี 2564 

ท่ีผ่านมา บริษัทมีพฒันาการท่ีส าคญั คือ  

1. เจ มารท์ ร่วมทุนกบับริษัท KB Kookmin Card จากประเทศเกาหลีใต ้ในบริษัท เจ ฟินเทค จ ากดั ปัจจุบนั เปล่ียน

ช่ือเป็น บริษัท เค บี เจ แคปปิตอล จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจใหสิ้นเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นธนาคารอนัดบัตน้ของประเทศเกาหลีใตท่ี้มาลงทุนในกลุ่มของบริษัท เจ มารท์ 

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

ธุรกิจพฒันา software application และด าเนินการเกี่ยวกบัการลงทุนในบริษัทอื่นๆ และเป็นบริษัทท่ีออกคริปโต 

โทเคน ท่ีช่ือว่า “JFin Coin” 

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

ขยาย Ecosystem ในการท าธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนดงักล่าวท าใหบ้ริษัทไดเ้งินระดมทุนประมาณ 1 หม่ืนลา้นบาท 

นอกจากน้ี ยงัมีการร่วมทุนเป็นพนัธมิตรในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของบริษัทอีกมากมาย 

 

ในดา้นผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัท มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากบั 11,793 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น รอ้ยละ 5 โดยเป็นผลจากส่วนงานการจดั

จ าหน่ายมือถือและอุปกรณเ์สริม ภายใตก้ารด าเนินงานของบริษัท เจมารท์ โมบาย จ ากดั มีการเติบโตของยอดขายอยา่งชดัเจน 

ในดา้นตน้ทุนรวม ในปี 2564 ท่ีผ่านมา เท่ากบั 8,107 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 8 จากการขายสินคา้และจดั

จ าหน่ายสินคา้ไดม้ากขึ้ น ท าใหก้ าไรขัน้ตน้ เท่ากบั 3,686 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกบัปี 2563 ท่ีผ่านมา  

ในดา้นค่าใชจ้่ายขาย และบริหาร ในปี 2564 ท่ีผ่านมา มีมูลค่ารวมเท่ากบั 1,778 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 17 เมื่อ

เทียบกบัปี 2563 ท่ีผ่านมา เป็นผลจากการท่ีค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลง เน่ืองจากบริษัทไม่ไดจ้ดัการงบการเงินรวมกบับริษัท 

เจ ฟินเทค จ ากดั หรือ บริษัท เค บี เจ แคปปิตอล จ ากดั ท าใหไ้ม่มีค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการส ารองหน้ีสงสยัจะสูญเพิ่มขึ้ น  



 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) หนา้ 6 

 

ในปี 2564 บริษัทก าไรสุทธิ เท่ากับ 2,468 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ น จากปี 2563 รอ้ยละ 209 โดยเป็นผลจากการ

บริหารงานของแต่ละสายงานธุรกิจ ท่ีมีผลประกอบการท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง และบริษัทมีก าไรพิเศษจากการเปล่ียนแปลง

สดัส่วนในการลงทุนในบริษัทร่วม อนัเน่ืองจากการเพิ่มทุนในบริษัท ซิงเกอร ์ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มูลค่า 1,230 ลา้น

บาท 

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

ผลจากการเพิ่มขึ้ นใน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น ซ่ึงเป็นเงินไดท่ี้รบัจากการระดมทุน

จากการท า Private Placement เมื่อปลายปี 2563 และการลงทุนในหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีเพิ่มขึ้ น และอสังหาริมทรพัยเ์พิ่มการ

ลงทุนท่ีเพิ่มขึ้ น ในส่วนของบริษัทยอ่ย 

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

ใหก้บัสถาบนัการเงิน และมส่ีวนของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 26,823 ลา้นบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2563 รอ้ยละ 296 เน่ืองจาก การเพิ่มขึ้ น

ของก าไรสุทธิ และส่วนล ้ามลูค่าหุน้ท่ีเพิ่มขึ้ น ซ่ึงไดจ้ากการเพิ่มทุน บริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.68 เท่า ลดลงอย่าง

มากจากปี 2563 ท่ีเท่ากบั 2.82 เท่า 

ในดา้นพฒันาการทางการ ESG ของบริษัท ปีท่ีผ่านมาบริษัทไดม้ีกรอบการพฒันาอย่างยัง่ยืนของบริษัท เจ มาร์ท 

จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญั 3 ดา้น คือ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายการจดัการดา้นความยัง่ยืน เจ มารท์ จึง

ไดก้ าหนดกรอบการ พฒันาอยา่งยัง่ยนื ภายใตก้รอบความคิด ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ การลงทุนเพื่อสรา้งการพฒันาท่ียัง่ยนื 

การพฒันาทุนมนุษยเ์พื่อความยัง่ยนื และ การพฒันาทุนมนุษยเ์พื่อความยัง่ยืน ท่ีเป็นหวัใจส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ใหม้ีแนวทางในการพฒันาท่ียัง่ยนื และท าใหบ้ริษัทไดร้บัทราบถึงผลกระทบท่ีอาจะเกิดขึ้ นจากการประกอบธุรกิจรอบดา้นในทุก

มิติ ตลอดจนถึงบริษัทจะมีการประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบในดา้นลบท่ีอาจจะเกิดขึ้ นไดอ้ยา่งรอบดา้น ซ่ึงจะน าไปสู่การ

พฒันาธุรกิจไดอ้ยา่งยัง่ยนื นอกจากน้ี ในดา้นการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชัน่ บริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณต่์อตา้นการทุจริตแลว้ 

จะอยูร่ะหว่างการเขา้โครงการของ CAC เพื่อใหร้บัรองบริษัท 

บริษัทใหค้วามส าคญัอยา่งมากในการพฒันาทุนทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ร เพื่อใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมีความสุข 

และมีสุขภาพท่ีดี โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของ โควิด 19 ท่ีผ่านมา 

ในล าดบัผูด้ าเนินการประชุมไดข้อเรียนเชิญ นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูก้ล่าวถึงทิศทาง

และนโยบายของธุรกิจปี 2565  

นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ไดก้ล่าวสวสัดีท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกล่าวต่อท่ีประชุมทราบว่าในปี 

2564 ท่ีผ่านมา บริษัทไดส้รา้งสถิติใหม่ในเร่ืองของผลก าไรท่ีสามารถเติบโตเพิ่มขึ้ น 55% และ ในปี 2565 น้ี ทิศทางของบริษัท 

เจมารท์ จะเติบโตมากกว่า 50% ซ่ึงมาจากการท า Synergy ร่วมกนั ประกอบกบัการบริหารจดัการท่ีดีท าใหม้ีการเติบโตของทั้ง

กลุ่มบริษัทในเครือ และในปี 2565 โดยลกัษณะธุรกิจของบริษัทเอง คือ เป็นโฮลด้ิงคอมพานี ดงัน้ัน นโยบายของบริษัทจึงเป็นใน

ลกัษณะของการมองหาโอกาสในดา้นการลงทุน โดยมุ่งเน้นไปในดา้นของการสรา้ง Eco System ในส่วนของธุรกิจทางการคา้ 

และ การเงิน (commerce & finance) โดยใชเ้ทคโนโลย ี(Technology) เขา้มาขบัเคล่ือน เพราะเทคโนโลยี (Technology) จะเป็น

ตวัหลกัส าคญัในการท่ีจะท าใหบ้ริษัทสามารถเติบโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืและมัน่คง 

 

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถ

ท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวธีิการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 
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2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และเปิด

ไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน 

ประธานฯ ไดส้อบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดซกัถาม ประธานฯ จึงได้

กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมไดร้บัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงได้

ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ และในวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี  2564  ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทั ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดงบการเงิน

ของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ต่อท่ีประชุม 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดั

ใหม้ีการจดัท างบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัทและตอ้งจดัใหผู้ส้อบ

บญัชีตรวจสอบงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ันก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการท างบการเงิน ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบัญชีแลว้ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ตามท่ีมาตรา 112 

แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 

 เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติังบการเงินรวมของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทแลว้ และแสดงอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

(แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม 

โดยรายละเอียดของผลการด าเนินงาน และสรุปฐานะทางการเงินไดร้ายงานไปในวาระก่อนหน้าน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 

 ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์จะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพ์ขอ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  
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2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และเปิดไมค์

ในอุปกรณข์องท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัท  ส าหรับ

รอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระน้ี ผู ้ถือหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ย (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วินาที)  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้

เลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน

เห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  

ผูด้ าเนินการประชุมขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดย

เจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมติังบการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 825,778,388 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย - - 

รวม 825,778,388 100.00000 

งดออกเสียง 19,400 - 

 

วาระที่ 4.  มีมติรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 และอนุมตัิการจดัสรรผลก าไร

 จากผลการด าเนินงาน ปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

เน่ืองจากบริษัทมีผลการด าเนินการท่ีดีในปี 2564 จากตัวเลขในงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินรวม ปี 2564 เป็นจ านวนเท่ากับ 

2,467,594,907 บาท 
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ทั้งน้ี บริษัทไดม้ีการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ตามขอ้บังคบั

ของบริษัทแลว้ ดงัน้ัน จึงไม่ตอ้งตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี 

บริษัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทได้

มีการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไวค้รบจ านวนรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลใน

รูปของเงินสด จากผลก าไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ภายหลังหกัเงิน

ส ารองตามกฎหมายแลว้ คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 2,208,497,442 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 1.61 

บาท/หุน้ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

รายละเอียดเงินปันผลที่น าเสนอ จ  านวนเงิน 

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

คิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุน้ (จ านวนหุน้ 1,382,213,768 หุน้ ท่ีราคาพาร ์1.0 บาทต่อหุน้) 1.78 บาทต่อหุน้  

จ่ายเงินปันผลเป็น เงินสด จากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 รอ้ยละ 89.5 
 

คิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผลต่อหุน้  

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

บริษัทไดจ้่ายปันผลระหวา่งกาล ไตรมาส 1/2564 0.15 บาทต่อหุน้ 

บริษัทไดจ้่ายปันผลระหวา่งกาล คร่ึงปีแรก 0.40 บาทต่อหุน้ 

คงเหลือจ่ายปันผลในรอบน้ี 1.06 บาทตอ่หุน้ 

 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมาย

โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณา ยกเวน้ไม่ด าเนินการตาม

นโยบายดังกล่าว หรือเปล่ียนแปลงนโยบายดังกล่าวไดเ้ป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดังกล่าวจะตอ้ง

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรบัการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุน

เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทหรือกรณีมีการเปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย

ในอนาคต และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46 ก าหนดให้

บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่าน้ัน และหา้มจ่ายเงินปันผลในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 

 ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์จะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพ์ขอ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 
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1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และเปิดไมค์

ในอุปกรณข์องท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล

การด าเนินงาน ปี 2564 และอนุมติัการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 ในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้ง

ไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระน้ี ผู ้ถือหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ย (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วินาที)  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้

เลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน

เห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการ

รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน ปี 

2564 และพิจารณาอนุมติัการจดัสรรผลก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 825,006,273 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย - - 

รวม 825,006,273 100.0000 

งดออกเสียง 19,400 - 

 

วาระที่ 5.  พิจารณาและอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการ ประจ  าปี 2565 แทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดการแต่งตั้ง

กรรมการ ประจ าปี 2565 แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ต่อท่ีประชุม 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่าในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง จะตอ้งมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา 
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ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงกรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในครั้งน้ี มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  รายช่ือกรรมการ   ประเภทของกรรมการ 

(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา  กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

(2) นายพิศิษฐ ์  ดชัณาภิรมย ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอ้มลูการถือหุน้ของกรรมการท่ีเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งในครั้งน้ี  

รายช่ือผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ สิทธิในการออกเสียง 

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

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

หมายเหตุ  จ านวนหุน้ ขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์2565 

 

การแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระน้ีไดผ่้านกระบวนการกลัน่กรองหรือการพิจารณาอย่าง

รอบคอบ ระมดัระวงัจากทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อการด าเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ในการ

บริหารงาน รวมถึงความเช่ียวชาญ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่าน

ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้

พิจารณาแลว้เห็นว่าบุคคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของ

บริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง  ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ท่ีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 ดังน้ัน

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จ านวน 2 ท่าน คือ 

(1) นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา  กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  

(2) นายพิศิษฐ ์  ดชัณาภิรมย ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการท่ีเสนอช่ือใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งไม่เป็นผูบ้ริหารในบริษัทอื่นท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

หรือมีสภาพเป็นการแขง่ขนัทางธุรกิจกบับริษัท 

ทั้งน้ี บริษัท ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท 

และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2565 น้ี 

ดงัน้ัน จึงเห็นควรเสนอใหป้ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งใหก้รรมการ ทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ไดแ้จง้ใหท่้านประธานและท่ีประชุมทราบว่าในวาระน้ีบริษัทจะ

ลงคะแนนแยกวาระกนั เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยจะแยกเป็นวาระ 5.1 และ วาระ 5.2 ตามล าดบั 
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วาระที่ 5.1  นางสาวยุวดี พงษอ์ชัฌา  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้

เลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน

เห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการ

รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งกรรมการ ประจ าปี 2565 แทนกรรมการท่ีตอ้ง

ออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 5.1  นางสาวยวุดี พงษอ์ชัฌา  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 824,315,281 96.6356 

ไม่เห็นดว้ย 28,698,604 3.3644 

รวม 853,013,885 100.0000 

งดออกเสียง - - 

 

วาระที่ 5.2  นายพิศิษฐ ์ดัชณาภิรมย  ์ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมัติดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้

เลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน

เห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการ

รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 
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มติที่ประชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการแต่งตั้งกรรมการ ประจ าปี 2565 แทนกรรมการท่ีตอ้ง

ออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งตามเดิมอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 5.2  นายพิศิษฐ ์ดชัณาภิรมย ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 817,582,884 95.8508 

ไม่เห็นดว้ย 35,391,448    4.1492 

รวม 852,974,332 100.0000 

งดออกเสียง - - 

 

วาระที ่6.   พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดการแต่งตั้ง

กรรมการ ประจ าปี 2565 แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ต่อท่ีประชุม 

ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ก าหนดใหก้รรมการ

มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 

ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนด

ไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากน้ันใหไ้ดร้บัเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ 

ตามระเบียบของบริษัท 

ส าหรบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 ท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติั โดยให้

จ่ายในรูปของเบ้ียประชุม ซ่ึงในปี 2565 น้ี ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดม้ีการเสนอขอปรบัค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทเพิ่มขึ้ นจากปีก่อน โดยพิจารณาจากความรบัผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ประกอบ

กบัการเก็บขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแลว้พบว่าทางบริษัทไม่ไดม้ีการเสนอปรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทมาตั้งแต่ปี 2558 – ปี 2564 นอกจากเหตุผลดงักล่าวน้ีแลว้ บริษัทยงัมีผลประกอบการท่ีดีท าก าไรสูงท่ีสุดตั้งแต่ก่อตั้ ง

บริษัทมา และบริษัทยงัไดท้ าขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษัทอื่นท่ีมีรายได ้และลกัษณะของธุรกิจเดียวกนักบัของบริษทั รวมทั้ง

ไดส้อบถามค่าตอบแทนกรรมการกบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) แลว้พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ี

บริษัท ก าหนดน้ันอยูใ่นอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด 

เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็น

เงินจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยใหจ้่ายในรูปแบบค่าตอบแทนประจ าเดือน 

 

คณะกรรมการ 2563 2564 2565 (ปีที่เสนอ) 

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

คณะกรรมการบรษิทั 

ประธานกรรมการบริษัท 45,000 45,000 50,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 40,000 40,000 40,000 

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ    

ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 45,000 50,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 30,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งน้ี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับ

ผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบ้ียประชุมตามรายละเอียดท่ีก าหนดขา้งตน้ 

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัท ปรากฏตามรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใตห้วัขอ้เร่ืองการจดัการและการก ากบัดูแลกิจการ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 

 ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์จะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพ์ขอ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  

2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และเปิดไมค์

ในอุปกรณข์องท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระน้ี ผู ้ถือหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ย (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วินาที)  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้

เลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  
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กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน

เห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการ

รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดว้ย

คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี   

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 848,316,313 99.8894 

ไมเ่ห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 939,400 0.1106 

รวม 849,255,713 100.0000 

 

วาระที ่7.  พิจารณา และอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ  าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท เป็นผูเ้สนอรายละเอียดการแต่งตั้ง

กรรมการ ประจ าปี 2565 แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ ต่อท่ีประชุม 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่าใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็

ได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดัใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี หาก

ผูส้อบบัญชีดงักล่าวปฏิบติัหน้าท่ีมาแลว้ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียน ไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษัทผูส้อบบัญชีแห่ง

ใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชีน้ันแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้อย่างไรก็ตาม บริษัท

จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายท่ีพน้จากการปฏิบติัหน้าท่ีจากการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบญัชี

นับแต่วนัท่ีพน้จากการปฏบิติัหน้าท่ี 

ส าหรบัปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย 

จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ 

ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ี

ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท ซ่ึงมีรายช่ือผูส้อบดงัน้ี 

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

ไม่เคยลงนาม) หรือ 

2. นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4521 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัมาแลว้ 6 ปี ตั้งแต่ปี 

2559 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 
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3. นางสาววรรณวิไล เพชรสรา้ง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5315 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษทัมาแลว้ 4 ปี ตั้งแต่ปี 

2561 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 

4. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5659 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 

(ลงนามในรายงานผูส้อบบญัชี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจบุนั) หรือ 

5. นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5872 เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัทมาแลว้ 6 ปี ตั้งแต่ปี 

2559 (ยงัไม่เคยลงนาม) 

6. นางสาวบงกต เกรียงพนัธุอ์มร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 6777 เสนอรายช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัท ในปี 

2565 (ยงัไม่เคยลงนาม) หรือ 

7. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4807 เสนอรายช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีใหบ้ริษัท ในปี 

2565 (ยงัไม่เคยลงนาม)  

 

โดยจะท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีจากส านักงาน อีวาย จ ากดั ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบั

บริษัท บริษัทยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ผูส้อบบญัชี จากส านักงาน อวีาย จ ากดั ไดเ้ขา้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท เป็นปีท่ี 7 และเห็น

ควรอนุมติัคา่สอบบญัชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จ านวน 2,025,000 บาท โดยเพิ่มขึ้ นจากปี 2564 เท่ากบัรอ้ย

ละ 5.46 โดยไม่รวมค่าใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามท่ีจา่ยจริง 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนในการตรวจสอบบญัชีตั้งแต่ปี 2562 จนถึง ปี 2565  (หน่วย: บาท) 

รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงินบริษทั 2562 2563 2564 2565 

ค่าสอบบญัชีและค่าสอบทาน (รายไตรมาส)  

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

ค่าบริการอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง ตามท่ีจ่ายจริง 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกบัวาระน้ีอีกหรือไม่ 

 ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์จะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพ์ขอ้ความ 

สามารถท าได ้ดงัน้ี 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพข์อ้ความ 

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

กรณีท่ี ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงัน้ี 

1. ใหท่้านไปท่ีเมนู Reactions ทางดา้นบน และกดปุ่มยกมือขึ้ น (Raise Hand)  
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2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด unmute และเปิดไมค์

ในอุปกรณข์องท่าน  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินการประชุมจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และ

ก าหนดค่าสอบบญัชี ปี 2565 ในระบบลงคะแนน ซ่ึงในวาระน้ีจะตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ผูด้ าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้วาระน้ี ผู ้ถือหุ ้นจะตอ้งด าเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการ

ลงคะแนนดว้ย (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยนืยนัตวัตนอีกครั้ง 30 วินาที)  

ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้

เลยครบั หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด 

vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงน้ัน

เห็นดว้ยกบัท่ีประชุม 

(รอจนครบเวลา 1 นาที)  

ขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน จึงขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  

ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าท่ีจะท าการ

รวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 852,489,099 99.9739 

ไม่เห็นดว้ย 222,501 0.0261 

รวม 852,771,600 100.0000 

งดออกเสียง 19,400 - 

 

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นหรือสอบถามเพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ขอสอบถามในเร่ืองอื่นๆ ว่า บริษัทเจมารท์มี

แผนเพิ่มทุนในรูปแบบ RO และแจก warrant หรือไม ่

นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ช้ีแจงว่าถา้ ณ ขณะน้ี อตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) D/E Ratio ลดลง ทางบริษัทยงัไมมี่ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มทุน 
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นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ท่านเดิม ไดส้อบถามในเร่ืองอื่นว่า บริษัทเจมารท์มีการออกหุน้กูท่ี้ไดอ้นุมติัในการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2563 ว่าบริษัทออกหุน้กูไ้ปแลว้กี่ลา้นบาท 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุมของบริษัท ช้ีแจงว่า ณ ปัจจุบนัตอนน้ีบริษัทก าลงัออกและเสนอขายหุน้กู ้

จ านวน 1,500 ลา้นบาท ซ่ึงเงินจ านวนดงักล่าวจะเพียงพอท่ีจะมาลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2565 ซ่ึงกรอบของการท่ีไดร้บัอนุมติั

จากผูถื้อหุน้ในการออกหุน้กูอ้ยูท่ี่ 3,000-4,000 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษัทยงัมีโครงสรา้งเงินทุนท่ีแขง็แรง ตามท่ีไดร้ายงานไป

แลว้ในวาระรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทขา้งตน้ 

 

เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอเร่ืองอื่นใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ ไดข้ออนุญาตปิดการประชุม และ

กล่าวขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีเสียสละเวลามาร่วมการประชุมในครั้งน้ี  

 

    ปิดประชุมเวลา 15.10 น. 

 

 

   

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม 

( นายพิศณุ  พงษ์อชัฌา ) 

 ประธานกรรมการ  

   

   

ลงช่ือ  ผูบ้นัทึกการประชุม 

( นางสาวลดัดา  วรุณธารากุล ) 

 เลขานุการบริษัท  

 


