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รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุน้ ครั้งที่ 1/2565 

บริษทั เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซ็ส จ  ากดั (มหาชน) 

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

ประชุมเมื่อวนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภาพนัธ ์2565  เวลา 9:00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) โดยถ่ายทอดสดจาก

ส านักงาน เลขท่ี 189 อาคารเจมาร์ท หอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารบี ถนนรามค าแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง 

กรุงเทพมหานคร 10240  

กรรมการบริษทัเขา้รว่มประชุม มีดงัน้ี 

1. นายอดิศกัด์ิ สุขมุวิทยา  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวยุวดี พงษ์อชัฌา  กรรมการ 

3. นายปิยะ พงษ์อชัฌา  กรรมการ 

4. นายสุทธิรกัษ ์ ตรยัชิรอาภรณ ์  กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

5. นายเริงชยั อิงคภากร  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6. นายสมศกัด์ิ  อธิศยัตระกูล  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

7. นายครรชิต  ควะชาติ   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่ไม่เขา้รว่มประชุม 

-ไม่มี- 

กรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ผูบ้ริหารเขา้รว่มประชุม  มีดงัน้ี 

นายวงศกร   กิตติตระกูลกาล  ผูอ้ านวยการสายงานบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษัท 

ผูร้บัเชิญเขา้รว่มประชุม  มีดงัน้ี 

นายสมชาย  ชินรกัษา     ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เทพ จ ากดั 

โดยนายสมชาย ชินรกัษา  ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เทพ จ ากดั จะท าหน้าท่ีดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไป

อยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท และเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวนัน้ี 

ในการน้ี บริษัทไดเ้ร่ิมเชิญผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุม เพื่อร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน  

ไมม่ีอาสาตวัแทนผูถื้อหุน้รายยอ่ยเขา้ร่วมเป็นผูส้งัเกตการณก์ารลงมติและนับคะแนน 

นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวแนะน าคณะกรรมการและผูเ้ขา้ร่วมในการประชุม โดยกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทเขา้ร่วมประชุมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ E-EGM พรอ้มทั้งไดแ้จง้ต่อท่ีประชุม

ว่า การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ในวนัน้ี ประธานกรรมการ เป็นผูท้ าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ในการประชุม

ครั้งน้ีบริษัทไดป้ฏบิติัตามค าแนะน า และมาตรการของหน่วยงานภาครฐั เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์

ใหม่ 2019 หรือ โควิด 19 จึงไดป้รบัเปล่ียนรูปแบบการประชุมเป็นการเขา้ร่วมประชุมผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือ E-EGM 

โดยมีการแจง้ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อใหม้ีการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 

ต่อจากน้ันไดแ้จง้หลกัเกณฑใ์นการประชุมต่อผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมในการประชุมดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชุมออนไลน์ในวนัน้ี ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ขัน้ตอนและวิธีการปฏบิติัในการออกเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระมีดงัน้ี 
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1. การประชุมจะด าเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีล าดบัตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมและเมื่อมีการน าเสนอ

ในแต่ละวาระจบลงแลว้จะเปิดโอกาสใหม้ีการซกัถาม  

2. ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย Application Zoom Meeting โดยเขา้ระบบผ่าน  Username และ Password ท่ี

บริษัทไดส่้งใหผ่้านทางอีเมล์ของท่าน เพื่อรบัชมการประชุมผูถื้อหุน้ และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการ

ประชุมท่านท่ีมีค าถามสามารถส่งค าถามผ่านระบบ Zoom meeting ไดท่ี้ช่อง Chat   

3. หลงัจากน้ันผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain 

AGM โดยจะตอ้งกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลงัจากท่ีประธานขานใหโ้หวตลงคะแนนเสียง  

4. การลงความเห็น โดยจะมีกดลงความเห็นใหล้งคะแนน 3 แบบคือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหก้ดปุ่มไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใด

เห็นดว้ย ใหก้ดเห็นดว้ย โดยคะแนนเสียงจะถูกน าไปรวมในระบบประมวลคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ 

บริษัทจะถือว่าท่านเห็นดว้ยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระน้ัน ๆ ก่อนการพิจารณาวาระต่อ ๆ ไป 

3.  มติของท่ีประชุม 

   ส าหรบัคะแนนเสียงท่ีจะถือว่าท่ีประชุมมีมติอนุมติั จะเป็นดงัน้ี 

1. วาระท่ี 1 และวาระท่ี 4 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

2. วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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) 

3. เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการเปิดไมคใ์หท่้านสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และเปิด

ไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพดูผ่านไมคไ์ดภ้ายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่าน

มาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทนท่าน 

4. ในการถามค าถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม

แจง้ช่ือ-นามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบนัทึกการประชุมใหถู้กตอ้งครบถว้น 

5. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมส่งค าถามในแต่ละวาระ กรณีท่ีไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม สอบถามเขา้มาภายใน 

2 นาที ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผูถื้อหุน้มีค าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ค าถามเขา้มาผ่านช่องทาง Chat 

เจา้หน้าท่ีจะท าการอ่านค าถามของท่านในภายหลงั 

6. เมื่อสอบถามเสร็จเรียบรอ้ย ใหก้ดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง 

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือค าถามท่ีไม่ตรงกบัระเบียบวาระน้ัน ๆ ประธานในท่ีประชุมจะขอใหเ้สนอหรือสอบถาม

ใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระน้ัน ๆ หรือวาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ 

จากน้ันไดเ้รียนเชิญ คุณนายอดิศกัด์ิ  สุขมุวิทยา ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมเป็น

ล าดบัต่อไป 
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นายอดิศักด์ิ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดเ้ขา้ร่วมการ

ประชุมวิสามัญผู ้ถือหุน้ ครั้งท่ี 1/2565 ของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ณ วันน้ี 28 

กุมภาพนัธ์ 2565 และแจง้ต่อท่ีประชุมว่าขณะน้ีเวลา 9.00 น. มีผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะลงทะเบียนประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(ลงทะเบียนออนไลน์) จ านวน 1,331 ราย นับจ านวนหุน้ได ้974,784,043 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 71.15 ของ

จ านวนหุน้ทั้งหมด 1,370,126,961 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเปิดการประชุม 

เริ่มการประชุม  

วาระที่ 1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 

 ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ท่ีไดจ้ดัขึ้ นเมื่อวนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดับท่ี 2 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกไวถู้กตอ้งตรง

ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

ก าหนด บริษัทไดม้ีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประ ชุม

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ดงักล่าว 

 ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอแกไ้ขเพิ่มเติมหรือไม่ 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะถามค าถามดว้ย

วิธีการพิมพข์อ้ความ 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 และ

เปิดไมคใ์นอุปกรณข์องท่าน  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ดภ้ายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพค์ าถามของท่านมาทาง

ช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้ าเนินรายการจะไดท้ าการอ่านค าถามใหก้บัท่ีประชุมแทน 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ขอแกไ้ขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยในวาระน้ีท่ีประชุมตอ้งผ่านการ

อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ก่อนเขา้สู่การลงคะแนนในวาระท่ี 1 น้ี ผูถื้อหุน้

จะตอ้งด าเนินการยนืยนัตวัตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนดว้ย  

 ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM 

Voting ไดเ้ลย หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย

ขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อกอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม และขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่าน

ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดย

เจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 973,086,746 99.9756 

ไม่เห็นดว้ย 237,826 0.0244 

รวม 973,324,572 100.0000 

งดออกเสียง 284,700 - 

 

วาระที่ 2.   พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย และ

การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์เป็นผูแ้จง้รายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

  นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้

มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 136 ก าหนดใหบ้ริษัทสามารถออกหุน้เพิ่มทุนไดเ้มื่อหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่าย และไดร้บัช าระ

เงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุน้ท่ียงัจ าหน่ายไม่ครบเป็นหุน้ท่ีตอ้งออก เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้ โดยบริษัทจะตอ้งตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย และไม่ไดม้ีไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุน้ของบริษัทก่อนการออกหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึง

จะตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อน 

 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 764,571,745 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,529,143,490 

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน 685,063,480.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 

จ านวน 1,370,126,961 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทั้งน้ี บริษัทมีหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 

245,260 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีรองรบัการใชสิ้ทธิ (JMT-W2) ซ่ึงครบก าหนดระยะเวลาจดัสรรแลว้ 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัท จ านวน 122,630 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,571,745 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 764,449,115 บาท โดย

การตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 245,260 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และแกไ้ขหนังสือ

บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน  จ านวน   764,449,115  บาท (เจ็ดรอ้ยหกสิบสี่ลา้นส่ีแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัหน่ึงรอ้ยสิบหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,528,898,230   หุน้ (หน่ึงพนัหา้รอ้ยยี่สิบแปดลา้นแปดแสนเกา้หมื่นแปดพนัสอง

รอ้ยสามสิบหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,528,898,230   หุน้ (หน่ึงพนัหา้รอ้ยยี่สิบแปดลา้นแปดแสนเกา้หมื่นแปดพนัสอง

รอ้ยสามสิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั มีอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกบัการลดทุนขา้งตน้ รวมทั้งมี

อ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของนายทะเบียน

หรือเจา้หน้าท่ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม 

 ต่อจากน้ันไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 



 
 

JMT รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565                                                     หนา้ 5 จาก 8 

 

ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า หากไม่มีการซกัถามเพิ่มเติมอย่างใดอีก ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน

อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ซ่ึงในวาระน้ีตอ้งไดร้บัอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin 

เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting  หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่ม

ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม และขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่าน

ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดย

เจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 122,630 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 764,571,745 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 764,449,115 บาท โดยการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนท่ียังไม่ได้

จ าหน่ายจ านวน 245,260 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิ (JMT-W2) ซ่ึงครบก าหนด

ระยะเวลาจดัสรรแลว้ และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัท ตามท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 973,400,727 99.9756 

ไม่เห็นดว้ย 237,826 0.0244 

งดออกเสียง - - 

รวม 973,638,553 100.0000 

 

 

วาระที่ 3.   พิจารณาและอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4 ของบริษทั

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์เป็นผูแ้จง้รายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

  นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์รายงานต่อท่ีประชุมว่า จากท่ีบริษัทไดน้ าส่งรายละเอียดวตัถุประสงคข์องการเพิ่มทุนตาม

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ไปพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้แลว้น้ัน เน่ืองจากบริษัทฯมีความประสงคท่ี์จะออก

หุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ท่ีมีการปรบั

สิทธิโดยการปรบัราคาและอตัราการใชสิ้ทธิ 

 คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทอีก จ านวน 1,103,209 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 764,449,115 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 765,552,324 

บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 2,206,418 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ

ของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียน  จ านวน   765,552,324  บาท (เจ็ดรอ้ยหกสิบหา้ลา้นหา้แสนหา้หมื่นสองพนัสามรอ้ยยี่สิบส่ีบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,531,104,648   หุน้ (หน่ึงพันหา้รอ้ยสามสิบเอ็ดลา้นหน่ึงแสนส่ีพันหกรอ้ยส่ีสิบ
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แปดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ 0.50  บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามญั 1,531,104,648   หุน้ (หน่ึงพันหา้รอ้ยสามสิบเอ็ดลา้นหน่ึงแสนส่ีพนัหกรอ้ยส่ีสิบ

แปดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการเกี่ยวกบัการเพิ่มทุนขา้งตน้ รวมทั้ง

มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บังคบั และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมทั้งตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของนาย

ทะเบียนหรือเจา้หน้าท่ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีน าส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้ก่อนการประชุม 

 ต่อจากน้ันไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า หากไม่มีการซกัถามเพิ่มเติมอย่างใดอีก ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน

อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน ซ่ึงในวาระน้ีตอ้งไดร้ับอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ ์ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้กด pin 

เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ไดเ้ลย หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote 

ท่ีปุ่มไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ท าการล็อคอินเพื่อเขา้ประชุมแลว้ แต่ไม่ไดท้ าการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนน

เสียงน้ันเห็นดว้ยกบัท่ีประชุม และขณะน้ีครบก าหนดเวลาในการลงคะแนน กระผมขอปิดการลงคะแนนในวาระน้ี เมื่อท่าน

ลงคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงั Application Zoom Meeting เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดย

เจา้หน้าท่ีจะท าการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จ านวน 1,103,209 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 764,449,115 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 765,552,324 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 

2,206,418 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 973,740,254 99.9753 

ไม่เห็นดว้ย 237,826 0.0244 

งดออกเสียง 3,046 0.0003 

รวม 973,981,126 100.0000 
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วาระที่ 4.   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ  านวนไม่เกิน 2,206,418 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1  

 ประธานฯ ไดข้อใหน้ายปัญญา ชุติสิริวงศ ์เป็นผูแ้จง้รายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า สืบเน่ืองจากแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในวาระท่ี 3 

ขา้งตน้ บริษัทฯจึงมีความประสงคท่ี์จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,206,418 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 

บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิ

และหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคัญแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอรว์ิสเซ็ส 

จ ากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 3 และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ

บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (JMT-ESOP W1) 

ตามล าดบั เน่ืองจากบริษัทฯจะปรบัราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิเพื่อรกัษาผลตอบแทนของผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 ไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม โดยเหตุผลท่ีตอ้งมีการปรบัสิทธิเน่ืองจากมีการเสนอขายหลกัทรพัย์

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ท่ีมีราคาต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของ

บริษัท โดยค านวณจากวนัแรกท่ีตลาดหลกัทรพัยข์ึ้ นเคร่ืองหมาย XR ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ ขอ้ 6.2 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท 

จ านวนไม่เกิน 2,206,418 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้

โครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ี

ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ วนั

ก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งแรกและวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

สามญั รวมทั้งเง่ือนไขและรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งต่อไป การแกไ้ขถอ้ยค า หรือขอ้ความในเอกสาร รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

หนังสือบริคณหส์นธิ และ/หรือค าขอต่าง ๆ และ/หรือการด าเนินการใด ๆ เพื่อใหป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน

ในการยืน่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การลงนามในเอกสารค าขอ

อนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต

เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ และการ

ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและสมควรเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี 

 ต่อจากน้ันไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะขอซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า หากไม่มีการซกัถามเพิ่มเติมอย่างใดอีก ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงคะแนน

อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 2,206,418 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการ

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครั้งน้ี โดยในวาระน้ีท่ีประชุมตอ้ง

ผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 นายปัญญา ชุติสิริวงศ์ ผูด้ าเนินการประชุม กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ในการลงคะแนนเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้กด pin 

เพื่อเขา้สู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting  หากท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอใหก้ด vote ท่ีปุ่ม

ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยขอใหก้ด vote ท่ีปุ่มเห็นดว้ย  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 2,206,418 หุน้ มลู

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ JMT-W3 และ JMT-ESOP W1 

และการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั

แสดงสิทธิในครั้งน้ี ตามท่ีไดเ้สนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 



 
 

JMT รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2565                                                     หนา้ 8 จาก 8 

 

มติที่ลง จ  านวนเสียงที่ลงมต ิ คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 973,739,456 99.9756 

ไม่เห็นดว้ย 237,826 0.0244 

รวม 973,977,282 100.0000 

งดออกเสียง 3,846 - 

 

วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี)  

 ประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่าจะมีผูใ้ดเสนอเร่ืองอื่นหรือสอบถามเพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามบริษัทฯ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 

สายพนัธุโ์อไมครอน บริษัทฯ ไดเ้ขา้มาช่วยเหลือลูกหน้ีอยา่งไรบา้ง 

 คุณสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตอบขอ้สอบถามว่า ส าหรับลูกคา้บางส่วนท่ีไดร้ับ

ผลกระทบมา 2 ปีท่ีแลว้ ยงัเป็นลูกคา้กลุ่มหลกักลุ่มเดิม เช่น กลุ่มผูท้ างานในธุรกิจโรงแรม การช่วยเหลือของบริษัทคือใหพ้กั

ช าระหน้ีตามความเหมาะสมส าหรบัลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงสดัส่วนของลูกคา้ท่ีไดร้บัผลกระทบมีประมาณ 10% ของจ านวนลูกคา้

ทั้งหมดของบริษัท 

 นางสาวสุพีรณัฐ กวีวจัน์ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามว่าบริษัทฯ มีแผนการซ้ือหน้ีมาบริหารในปี 2565 ประมาณเท่าไร 

และสดัส่วนหน้ีท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัเป็นอยา่งไร 

 คุณสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ตอบขอ้สอบถามว่า ในปี 2565 บริษัทฯ ไดว้าง

งบประมาณไวเ้บ้ืองตน้ 10,000 ลา้นบาท แต่จ านวนสดัส่วนของหน้ีท่ีมีหลกัประกนัและไม่มีหลกัประกนัเป็นจ านวนเท่าไหร่จะ

ขึ้ นอยู่กบัปริมาณการปล่อยขายหน้ีของสถาบนัการเงินต่างๆ และบริษัทฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาศักยภาพของกองหน้ีต่างๆ ว่ามี

คุณภาพเพียงพอต่อการเขา้ซ้ือหรือไม่ โดยจะพิจารณาจากผลตอบแทนเป็นส าคญั 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า เมื่อไม่ผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติม ประธานไดก้ล่าวขอบพระคุณ

ผูถื้อหุน้ท่ีขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวขอปิดการประชุม 

 ปิดประชุม เวลา 09:45 น. 

 

 

        ลงช่ือ          -อดศัิกดิ์  สุขมุวทิยา-             ประธานท่ีประชุม 

                     ( นายอดิศกัด์ิ  สุขมุวิทยา ) 

                              ประธานกรรมการ 

 

 

        ลงช่ือ         -วงศกร  กิตติตระกูลกาล-       ผูบ้นัทึกการประชุม 

                   ( นายวงศกร  กิตติตระกูลกาล ) 

                               เลขานุการบริษัท 


