Registration No. 0107545000055

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุน้ ครั้งที่ 1/2565
บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
----------------------------------------------------------------------------------ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชัน้ 2 อาคารบี บริษัท เจ มาร์ท จากัด
(มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง แขวงราษฎร์พฒ
ั นา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โดยในการประชุมวันนี ้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทัง้ จากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
รวมจานวนทัง้ สิน้ 8 ท่าน จากจานวนกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ดังนี ้
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีดงั นี ้
1.

นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา

ประธานกรรมการ

2.

นายอดิศกั ดิ์ สุขมุ วิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

3.

นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา

กรรมการ

4.

นางมณี

กรรมการ

5.

นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

6.

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

7.

นายสมสัก นนทกนก

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

8.

นางจิตเกษม หมูม่ ิ่ง

กรรมการ

สุนทรวาทิน

ผูบ้ ริหารเข้าร่วมประชุม มีดงั นี ้
1. นายปิ ยะ พงษ์อชั ฌา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจพาณิชย์และการเงิน

2. นางสาวลัดดา วรุณธารากุล

ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผูร้ บั เชิญเข้าร่วมประชุม มีดงั นี ้
1. นายสมชาย ชินรักษา

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จากัด

ก่อนเริ่มประชุม
นายปั ญญา ชุติสริ วิ งศ์ ผูด้ าเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนาคณะกรรมการและผูเ้ ข้าร่วมในการประชุม พร้อมทัง้ ได้แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันนี ้ บริษัทได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาและมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได้ กาหนดให้มีการจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-EGM โดยมีการแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
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ผูด้ าเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี ้ ผูถ้ ือหุน้ มี คะแนนเสียง
หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
ผูด้ าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่าสาหรับคะแนนเสียงที่จะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ จะเป็ นดังนี ้
- วาระที่ 1 และ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 ต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
การประชุมจะพิจารณาเรือ่ งตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ
โดยหากเป็ นความคิดเห็นหรือคาถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนัน้ ๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่
ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนัน้ ๆ หรือวาระที่ 4 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาอื่น ๆ
และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง ทางบริษัทขอเชิญ นางสาวอุมาชษญา เจริญไชย ผูถ้ ือหุน้ จากอาสาพิทกั ษ์
สิทธิสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เพื่อตรวจสอบและร่วมเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ นับคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ต่อจากนัน้ ได้เรียนเชิญนายพิศณุ พงษ์อชั ฌา ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ด การประชุม
และดาเนินการประชุมต่อไป
นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา ประธานกรรมการ ผูท้ าหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวสวัสดีและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้
เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ของ บริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ลงทะเบียนออนไลน์) ขณะนี ้ เวลา 14.00 น.มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(ลงทะเบียนออนไลน์) จานวน 442 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 964,729,284 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.13 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมด ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 (Record Date) (วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2565) จานวน 1,395,468,858 หุน้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิ ดการประชุม
เริ่มการประชุม
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 2/2564

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสาเนารายงาน
การประชุม ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
ผูด้ าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถ
ทาได้ ดังนี ้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี ้
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน)
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1.

ให้ทา่ นไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ

2.

กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี ้
1.

ให้ทา่ นไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนินการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ด
ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผูถ้ ื อหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู้ าเนินรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งใ นวาระนี ้
จะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 1 นี ้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนินการยืนยันตัวตนอีกครัง้ ก่อนการ
ลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลา ผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครัง้ 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี ้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
โดยวาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี ้
การประชุมจะดาเนินไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอในแต่ละ
วาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้
ส่งให้ผา่ นทางอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับชมการประชุมผูถ้ ือหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคาถามสามารถ
ส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย
จะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่ผถู้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็ นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กด
เห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็น
ด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อๆ ไป
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
821,451,228
821,451,228
142,129,232

คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
100.0000

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ขอให้นายปั ญญา ชุติสริ วิ งศ์ ผูด้ าเนินรายการเป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนินรายการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า จากที่บริษัทได้นาส่งรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3, ครัง้
ที่ 4 และครัง้ ที่ 5 ตามลาดับ ("ข้อกาหนดสิทธิ ") เนื่องจากบริษั ทได้ปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษา
ผลตอบแทนของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ตอ้ ง
ปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ที่มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท โดยคานวณจากวันแรกที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั บุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 พิจารณาอนุมตั ิเพิ่ม
ทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท อี ก จ านวน 14,794,842 บาท จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม 1,543,864,540 บาท เป็ น ทุน จดทะเบี ย น
1,558,659,382 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรือ่ งทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นดังนี ้
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น

1,558,659,382 บาท (หนึง่ พันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้า
พันสามร้อยแปดสิบสองบาท)
1,558,659,382 หุน้ (หนึง่ พันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้า
พันสามร้อยแปดสิบสองหุน้ )
1 บาท (หนึง่ บาท)
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หุน้ สามัญ

1,558,659,382 หุน้ (หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้า
พันสามร้อยแปดสิบสองหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้ (-หุน้ )”

ทัง้ นีม้ อบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอานาจในการดาเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนข้างต้น รวมทัง้ มีอานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ตามคาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่นาส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ แล้วก่อนการประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถ
ทาได้ ดังนี ้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี ้
1.

ให้ทา่ นไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ

2.

กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี ้
1.

ให้ทา่ นไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนินการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ด
ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผถู้ ื อหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที ) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู้ าเนินรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี ้
จะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ผูด้ าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 2 นี ้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนินการยืนยันตัวตนอีกครัง้ ก่อนการ
ลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครัง้ 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี ้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี ้
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การประชุมจะดาเนินไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอในแต่ละ
วาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้
ส่งให้ผา่ นทางอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับชมการประชุมผูถ้ ือหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคาถามสามารถ
ส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย
จะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่ผถู้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กด
เห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็น
ด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อๆ ไป
มติที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 14,794,842 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 1,543,864,540 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 14,794,842
หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ นตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวนเสียงที่ลงมติ
959,925,123
24,000
959,949,123

คิดเป็ นร้อยละ
99.9975
0.0000
0.0025
100.0000

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 14,794,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ
JMART-W5
ประธานฯ ได้ขอให้นายปั ญญา ชุติสริ วิ งศ์ ผูด้ าเนินรายการเป็ นผูน้ าเสนอต่อที่ประชุม
ผูด้ าเนินรายการ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 ข้างต้น การ
เพิ่มทุนของบริษัทในครัง้ นี ้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือใบแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เจ
มาร์ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3, ครัง้ ที่ 4 และครัง้ ที่ 5 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึน้
รวมทัง้ บริษัทจะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางด้านการเงิน อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกาไรต่อบริษัท
ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในระยะยาว
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บริษัทฯ จึงเสนอพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกาหนดว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่
3, ครัง้ ที่ 4 และครัง้ ที่ 5 ตามลาดับ เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ตอ้ งปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้กับบุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ที่มีราคาต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ ของหุน้ สามัญของบริษัท โดยคานวณจากวันแรกที่มีการเสนอขาย
หลักทรัพย์ให้กบั บุคคลในวงจากัด ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดสิทธิ ข้อ 6.2 และ 6.3
ทัง้ นี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอานาจในการกาหนดและ/หรือแก้ไข เปลีย่ นแปลงรายละเอียดอื่น
ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
การชาระค่าหุน้ (ไม่ว่ าเป็ นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) และจานวนหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร รวมทัง้ เงื่ อนไขและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขถ้อยคา หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคาขอ
ต่าง ๆ และ/หรือการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ การลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขอ
อนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการ
นาหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิประสบผลสาเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้ และ
มอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใต้
โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือ
ใบแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3, ครัง้ ที่ 4 และครัง้ ที่ 5 ตามข้อกาหนดสิทธิ และการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครัง้ นีไ้ ด้ทกุ ประการ โดยการดาเนินการดังกล่าวจะต้อ ง
เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถาม
ผูด้ าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถ
ทาได้ ดังนี ้
กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะถามคาถามด้วยวิธีการพิมพ์ขอ้ ความ สามารถทาได้ ดังนี ้
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1.

ให้ทา่ นไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ขอ้ ความ

2.

กดปุ่ ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ ท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทาได้ ดังนี ้
1.

ให้ทา่ นไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดาเนินการเปิ ดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิ ด
ไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน
กรณีที่ผถู้ ื อหุน้ ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุ ณาพิมพ์คาถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผดู้ าเนินรายการจะได้ทาการอ่านคาถามให้กบั ที่ประชุมแทน
เมื่อไม่มีท่านใดมีคาถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี ้
จะต้องได้รบั อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
ผูด้ าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าวาระที่ 3 นี ้ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องดาเนินการยืนยันตัวตนอีกครัง้ ก่อนการ
ลงคะแนนด้วยครับ (ให้เวลาผูถ้ ือหุน้ ยืนยันตัวตนอีกครัง้ 30 วินาที)
การออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลน์ในวันนี ้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
โดยวาระนีต้ อ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขัน้ ตอนและวิธีการปฎิบตั ิในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังนี ้
การประชุมจะดาเนินไปเป็ นวาระ ๆ โดยมีลาดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการนาเสนอในแต่ละ
วาระจบลงแล้วจะเปิ ดโอกาสให้มีการซักถาม
ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้
ส่งให้ผา่ นทางอีเมล์ของท่าน
เพื่อรับชมการประชุมผูถ้ ือหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคาถามสามารถ
ส่งคาถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
หลังจากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย
จะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขานให้โหวตลงคะแนนเสียง
การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่ผถู้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้กดปุ่ มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ท่านใดเห็นด้วย ให้กด
เห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนาไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็น
ด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อ ๆ ไป
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิ การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูล
ค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ
JMART-W5 ตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิและผูถ้ ือใบแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 3, ครัง้ ที่ 4 และครัง้ ที่ 5 และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษั ท มีอานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัทในครัง้ นีไ้ ด้ทุกประการ โดยการดาเนินการดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง เป็ นตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ลี ง
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
963,204,488
100.00000
ไม่เห็นด้วย*
*200
0.0000
รวม
963,204,688
100.0000
งดออกเสียง
19,400
หมายเหตุ : * จานวนหุน้ 200 หุน้ ไม่สามารถคานวณได้ดว้ ยจุดทศนิยม 4 ตาแหน่ง
วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม
เมื่อไม่มีผใู้ ดสอบถามหรือเสนอเรือ่ งอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯได้ขอเรียนเชิญคุณอดิศกั ดิ์ สุขมุ วิทยา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวก่อนปิ ดการประชุมในครัง้ นี ้ คุณอดิศกั ดิ์ สุขมุ วิทยา ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้อนุมตั ิ
วาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน พร้อมทัง้ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ แทนผูบ้ ริหารของบริษัท ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ กรรมการ และทีมงานทุกท่าน สาหรับวันนี ้ ขอปิ ดประชุมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันนี ้ และพบกันใหม่ในการประชุมครัง้ หน้า
ปิ ดประชุมเวลา 14.28 น.
ลงชื่อ

-พิศณุ พงษ์อชั ฌา-

ประธานที่ประชุม

( นายพิศณุ พงษ์อชั ฌา )

ลงชื่อ

-ลัดดา วรุณธารากุล-

ผูบ้ นั ทึกการประชุม

( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล )
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