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รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ของบรษัิท เจ มารท์ จ  ากดั (มหาชน)                         หนา้ที ่1 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 1/2565 

บริษัท เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) 

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

ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 เวลา 14:00 น. ถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมชัน้ 2 อาคารบี บริษัท เจ มารท์ จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 189 อาคารเจมารท์ ถนนรามค าแหง แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 

โดยในการประชมุวนันี ้มีกรรมการเขา้รว่มประชุมทัง้จากสถานที่ถ่ายทอดสด และเขา้รว่มประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์
รวมจ านวนทัง้สิน้ 8 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ดงันี ้

กรรมการบรษัิทเขา้รว่มประชมุ มีดงันี ้

1. นายพิศณ ุ    พงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ 

2. นายอดิศกัดิ ์  สขุมุวิทยา  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / กรรมการ 

3. นางสาวยวุดี  พงษ์อชัฌา กรรมการ 

4. นางมณี        สนุทรวาทิน กรรมการ 

5. นายพิศิษฐ์    ดชัณาภิรมย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

6. นายสวุิทย ์    ก่ิงแกว้ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. 

8. 

นายสมสกั     นนทกนก 

นางจิตเกษม  หมูม่ิ่ง 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

กรรมการ 

 ผูบ้รหิารเขา้รว่มประชมุ มีดงันี ้

1. นายปิยะ พงษ์อชัฌา     รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานธุรกิจพาณิชยแ์ละการเงิน 

2. นางสาวลดัดา  วรุณธารากลุ ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานกุารบรษัิท 

 ผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชมุ  มีดงันี ้

1. นายสมชาย ชินรกัษา ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษัิท เทพ จ ากดั 

ก่อนเร่ิมประชุม 

นายปัญญา ชตุิสริวิงศ ์ผูด้  าเนินการประชมุ ไดก้ลา่วแนะน าคณะกรรมการและผูเ้ขา้รว่มในการประชมุ พรอ้มทัง้ไดแ้จง้ตอ่
ที่ประชมุวา่ การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนันี ้บริษัทไดป้ฏิบตัิตามค าแนะน าและมาตรการของหน่วยงานภาครฐั 
เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงได ้ ก าหนดใหม้ีการจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์หรอื E-EGM โดยมีการแจง้ผา่นช่องทางตา่งๆ เพื่อใหม้ีการลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมออนไลนใ์นวนันี ้ผูถื้อหุน้มี คะแนนเสียง 
หนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง  

ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้จง้ตอ่ที่ประชมุตอ่ไปวา่ส าหรบัคะแนนเสยีงที่จะถือวา่ที่ประชมุมีมติอนมุตัิ จะเป็นดงันี  ้

- วาระท่ี 1 และ 3 ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

- วาระท่ี 2 ตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

การประชมุจะพิจารณาเรือ่งตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ  และเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็นก่อนแลว้จึงจะใหม้ีการลงมติส  าหรบัวาระนัน้ ๆ  

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรอืค าถามที่ไมต่รงกบัระเบียบวาระนัน้ ๆ ประธานในท่ีประชุมจะขอใหเ้สนอหรือสอบถามใหม่
ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนัน้ ๆ หรอืวาระท่ี 4 ซึง่เป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ 

 และเพื่อความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสยีง ทางบรษัิทขอเชิญ นางสาวอมุาชษญา เจริญไชย ผูถื้อหุน้จากอาสาพิทกัษ์
สทิธิสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย เพื่อตรวจสอบและรว่มเป็นผูส้งัเกตการณ ์นบัคะแนนเสยีงในการประชมุผูถื้อหุน้ 

ต่อจากนัน้ไดเ้รียนเชิญนายพิศณ ุพงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิด การประชุม 
และด าเนินการประชมุตอ่ไป 

นายพิศณ ุพงษ์อชัฌา ประธานกรรมการ ผูท้  าหนา้ที่ประธานในที่ประชุมไดก้ลา่วสวสัดีและขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านที่ได้
เขา้รว่มการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ของ บริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(ลงทะเบียนออนไลน)์ ขณะนี ้เวลา 14.00 น.มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(ลงทะเบียนออนไลน)์ จ านวน 442 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้964,729,284 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.13 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) (วนัที่ 1 
กมุภาพนัธ ์2565) จ านวน 1,395,468,858 หุน้ ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้ จึงขอเปิดการประชมุ 

 

เร่ิมการประชุม 

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 2/2564 

 ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 1 
พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาเห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึถกูตอ้งตรงตามมติของที่ประชมุ โดยมีส  าเนารายงาน
การประชมุ ปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 

 ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถ
ท าได ้ดงันี ้

 กรณีที่ ทา่นผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงันี  ้
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 1.  ใหท้า่นไปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีที่ ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงันี ้

 1. ใหท้า่นไปท่ีเมน ูReactions ทางดา้นบน และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)  

 2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิด
ไมคใ์นอปุกรณข์องทา่น  

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้  าเนินรายการจะไดท้ าการอา่นค าถามใหก้บัท่ีประชมุแทน 

 เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งใ นวาระนี ้
จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ผูด้  าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเขา้วาระที่ 1 นี ้ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครัง้ก่อนการ
ลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลา ผูถื้อหุน้ยืนยนัตวัตนอีกครัง้ 30 วินาที)  

 การออกเสยีงลงคะแนนของที่ประชมุออนไลนใ์นวนันี ้ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีง หนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

 โดยวาระนีต้อ้งผา่นการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ขัน้ตอนและวิธีการปฎิบตัิในการออกเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระดงันี  ้

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล  าดบัตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมและเมื่อมีการน าเสนอในแต่ละ
วาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหม้ีการซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ที่บริษัทได้
สง่ใหผ้า่นทางอีเมลข์องทา่น  

 เพื่อรบัชมการประชมุผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแตล่ะวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีค  าถามสามารถ
สง่ค าถามผา่นระบบ Zoom meeting ไดท้ี่ช่อง Chat   

 หลงัจากนัน้ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย
จะตอ้งกด Pin เพื่อลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ภายหลงัจากที่ประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสยีง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ทัง้นี ้ในกรณี
ที่ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่ มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ด
เห็นดว้ย โดยคะแนนเสยีงจะถกูน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสยีง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็น
ดว้ยในแตล่ะวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ก่อนการพิจารณาวาระตอ่ๆ ไป 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 1
พฤศจิกายน 2564  ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 821,451,228 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 

รวม 821,451,228 100.0000 
งดออกเสยีง 142,129,232  

 

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชตุิสริวิงศ ์ผูด้  าเนินรายการเป็นผูน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุ 

 ผูด้  าเนินรายการ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า จากที่บริษัทไดน้ าส่งรายละเอียดวัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนตามแบบ
รายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้แลว้นัน้ บริษัทมีความประสงคท์ี่จะออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิ
และหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3, ครัง้
ที่ 4 และครัง้ที่ 5 ตามล าดับ ("ขอ้ก าหนดสิทธิ") เนื่องจากบริษัทไดป้รบัราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เพื่อรกัษา
ผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดยเหตกุารณท์ี่ตอ้ง
ปรบัสทิธิเนื่องจากบริษัทมีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ที่มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท โดยค านวณจากวนัแรกที่มีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้บับคุคลในวงจ ากดั ซึ่งเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดสทิธิ ขอ้ 6.2 และ 6.3 

 คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาอนมุตัิเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 14,794,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,543,864,540 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
1,558,659,382 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 14,794,842 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และการแกไ้ขหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เรือ่งทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท เป็นดงันี ้

“ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,558,659,382 บาท  (หนึง่พนัหา้รอ้ยหา้สบิแปดลา้นหกแสนหา้หมื่นเกา้
พนัสามรอ้ยแปดสบิสองบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,558,659,382 หุน้   (หนึง่พนัหา้รอ้ยหา้สบิแปดลา้นหกแสนหา้หมื่นเกา้
พนัสามรอ้ยแปดสบิสองหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น  
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 หุน้สามญั 1,558,659,382 หุน้ (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหา้สิบแปดลา้นหกแสนหา้หมื่นเก้า
พนัสามรอ้ยแปดสบิสองหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ - หุน้ (-หุน้)” 

 ทัง้นีม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิารของบริษัท บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการเก่ียวกับการเพิ่มทุนขา้งตน้ รวมทัง้มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการด าเนินการดงักลา่วตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ท่ีน าสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชมุ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถ
ท าได ้ดงันี ้

 กรณีที่ ทา่นผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงันี  ้

 1.  ใหท้า่นไปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีที่ ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงันี ้

 1. ใหท้า่นไปท่ีเมน ูReactions ทางดา้นบน และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)  

 2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิด
ไมคใ์นอปุกรณข์องทา่น  

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที ) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้  าเนินรายการจะไดท้ าการอา่นค าถามใหก้บัท่ีประชมุแทน 

 เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี ้
จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ผูด้  าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเขา้วาระที่ 2 นี ้ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครัง้ก่อนการ
ลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยืนยนัตวัตนอีกครัง้ 30 วินาที)  

 การออกเสยีงลงคะแนนของที่ประชมุออนไลนใ์นวนันี ้ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีง หนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 ขัน้ตอนและวิธีการปฎิบตัิในการออกเสียงและการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระดงันี ้
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 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล  าดบัตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมและเมื่อมีการน าเสนอในแต่ละ
วาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหม้ีการซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ที่บริษัทได้
สง่ใหผ้า่นทางอีเมลข์องทา่น  

 เพื่อรบัชมการประชมุผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแตล่ะวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีค  าถามสามารถ
สง่ค าถามผา่นระบบ Zoom meeting ไดท้ี่ช่อง Chat   

 หลงัจากนัน้ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย
จะตอ้งกด Pin เพื่อลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ภายหลงัจากที่ประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสยีง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ทัง้นี ้ในกรณี
ที่ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่ มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ด
เห็นดว้ย โดยคะแนนเสยีงจะถกูน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสยีง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็น
ดว้ยในแตล่ะวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ก่อนการพิจารณาวาระตอ่ๆ ไป 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 14,794,842 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดิม 1,543,864,540 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 1,558,659,382 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 14,794,842 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เรื่องทนุจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิท เป็นตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 959,925,123 99.9975 
ไมเ่ห็นดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง 24,000 0.0025 

รวม 959,949,123 100.0000 
 

วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ 
JMART-W5 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชตุิสริวิงศ ์ผูด้  าเนินรายการเป็นผูน้  าเสนอตอ่ที่ประชมุ  

 ผูด้  าเนินรายการ น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากแผนการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 2 ขา้งตน้ การ
เพิ่มทุนของบริษัทในครัง้นี ้เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เจ 
มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3, ครัง้ที่ 4 และครัง้ที่ 5 ซึ่งจะสง่ผลใหบ้ริษัทมีโครงสรา้งทางการเงินที่แข็งแกรง่และมั่นคงมากยิ่งขึน้ 
รวมทัง้บริษัทจะมีความพรอ้มทางดา้นเงินทนุและสภาพคล่องทางดา้นการเงิน อนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชนแ์ละก าไรต่อบริษัท 
ตลอดจนช่วยสรา้งมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 
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 บรษัิทฯ จึงเสนอพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดว่า
ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 
3, ครัง้ที่ 4 และครัง้ที่ 5 ตามล าดบั เนื่องจากบรษัิทไดป้รบัสทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดยเหตกุารณท์ี่ตอ้งปรบัสิทธิเนื่องจากบริษัทมีการเสนอขายหลกัทรพัยใ์หก้ับบคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ที่มีราคาต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษัท โดยค านวณจากวนัแรกที่มีการเสนอขาย
หลกัทรพัยใ์หก้บับคุคลในวงจ ากดั ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดสทิธิ ขอ้ 6.2 และ 6.3 

 ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิารของบรษัิท มีอ  านาจในการก าหนดและ/หรอืแกไ้ข เปลีย่นแปลงรายละเอียดอื่น 
ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิตามที่เหมาะสม และเทา่ที่ไม่
ขดัหรอืแยง้กบัประกาศ กฎเกณฑ ์หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวนัออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
การช าระค่าหุน้ (ไม่ว่าเป็นตวัเงินหรือทรพัยส์ินอื่นนอกจากตวัเงิน) และจ านวนหุน้สามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร รวมทัง้เง่ือนไขและ
รายละเอียดที่เก่ียวขอ้ง การแกไ้ขถอ้ยค า หรอืขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ หนงัสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอ
ต่าง ๆ และ/หรือการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่
เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่ งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขอ
อนญุาตเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ตลอดจนการ
น าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิประสบผลส าเร็จ รวมถึงการแต่งตัง้และ
มอบหมายบคุคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการตา่ง ๆ ขา้งตน้ 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้
โครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อ
ใบแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เจ มารท์ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 3, ครัง้ที่ 4 และครัง้ที่ 5 ตามขอ้ก าหนดสิทธิ และการ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทในครัง้นีไ้ดท้กุประการ โดยการด าเนินการดงักลา่วจะตอ้ง
เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ผูด้  าเนินรายการแจง้ต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ ท่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถ
ท าได ้ดงันี ้

 กรณีที่ ทา่นผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ยวิธีการพิมพข์อ้ความ สามารถท าได ้ดงันี ้
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 1.  ใหท้า่นไปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ 

 2. กดปุ่ ม Enter เพื่อสง่ขอ้ความเขา้มายงัระบบ 

 กรณีที่ ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงันี ้

 1. ใหท้า่นไปท่ีเมน ูReactions ทางดา้นบน และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)  

 2. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิด
ไมคใ์นอปุกรณข์องทา่น  

 กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง
ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้  าเนินรายการจะไดท้ าการอา่นค าถามใหก้บัท่ีประชมุแทน 

 เมื่อไม่มีท่านใดมีค าถามหรือขอแกไ้ข ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงคะแนนในระบบลงคะแนน ซึ่งในวาระนี ้
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 ผูด้  าเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนเขา้วาระที่ 3 นี ้ผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการยืนยนัตัวตนอีกครัง้ก่อนการ
ลงคะแนนดว้ยครบั (ใหเ้วลาผูถื้อหุน้ยืนยนัตวัตนอีกครัง้ 30 วินาที)  

 การออกเสยีงลงคะแนนของที่ประชมุออนไลนใ์นวนันี ้ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีง หนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

 โดยวาระนีต้อ้งผา่นการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ขัน้ตอนและวิธีการปฎิบตัิในการออกเสยีงและการนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระดงันี  ้

 การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล  าดบัตามที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมและเมื่อมีการน าเสนอในแต่ละ
วาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหม้ีการซกัถาม  

 ผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ที่บริษัทได้
สง่ใหผ้า่นทางอีเมลข์องทา่น  

 เพื่อรบัชมการประชมุผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแตล่ะวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีค  าถามสามารถ
สง่ค าถามผา่นระบบ Zoom meeting ไดท้ี่ช่อง Chat   

 หลงัจากนัน้ผูเ้ขา้รว่มประชมุที่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดย
จะตอ้งกด Pin เพื่อลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ภายหลงัจากที่ประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสยีง  

 การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีง ทัง้นี ้ในกรณี
ที่ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหก้ดปุ่ มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย ใหก้ด
เห็นดว้ย โดยคะแนนเสยีงจะถกูน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสยีง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใดๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็น
ดว้ยในแตล่ะวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ก่อนการพิจารณาวาระตอ่ ๆ ไป 
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 มติที่ประชุม   ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 14,794,842 หุน้ มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMART-W3, JMART-W4 และ 
JMART-W5 ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธิและผูถื้อใบแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
เจ มารท์ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 3, ครัง้ที่ 4 และครัง้ที่ 5 และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษั ท มีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของบริษัทในครัง้นีไ้ดทุ้กประการ โดยการด าเนินการดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  เป็นตาม
รายละเอียดที่เสนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 963,204,488 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย* *200 0.0000 

รวม 963,204,688 100.0000 
งดออกเสยีง 19,400  

                 หมายเหต ุ:   * จ านวนหุน้ 200 หุน้ ไมส่ามารถค านวณไดด้ว้ยจดุทศนิยม 4 ต าแหนง่ 

วาระที่ 4. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุสอบถาม 

 เมื่อไมม่ีผูใ้ดสอบถามหรอืเสนอเรือ่งอ่ืนใดใหท่ี้ประชมุพิจารณาเพ่ิมเติม ประธานฯไดข้อเรยีนเชิญคณุอดิศกัดิ ์สขุมุวิทยา 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ไดก้ลา่วก่อนปิดการประชุมในครัง้นี ้คณุอดิศกัดิ์ สขุมุวิทยา ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านที่ไดอ้นมุตัิ
วาระท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มทนุ พรอ้มทัง้กลา่วขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้แทนผูบ้รหิารของบรษัิท ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุ
ทกุทา่นท่ีเขา้รว่มประชุมผ่านระบบออนไลน ์กรรมการ และทีมงานทกุท่าน ส าหรบัวนันี ้ขอปิดประชุมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 1/2565 ในวนันี ้และพบกนัใหมใ่นการประชมุครัง้หนา้ 

 ปิดประชมุเวลา 14.28 น. 

 

      ลงช่ือ     ประธานท่ีประชมุ 

         (    นายพิศณ ุ พงษ์อชัฌา    ) 

 

 

      ลงช่ือ     ผูบ้นัทกึการประชมุ 

       (    นางสาวลดัดา วรุณธารากลุ    ) 

-พศิณ ุพงษ์อชัฌา- 

-ลดัดา วรุณธารากลุ- 


