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เรื่อง     แจง้มติทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ครัง้ที ่1/2565 
 
เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
    ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 บริษัท เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติทีป่ระชุมวสิามญัผู้ถือหุน้ครัง้ที ่1/2565 (“ท่ีประชุม”) 
ซ ึง่ประชุมเม ือ่วนัที ่ 11 มนีาคม 2565 เลา 14.00 น. ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ย
การประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมผูี้ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ รวม
ทัง้ส ิ้น 31 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทัง้ส ิ้น 109,035,600 หุน้หรือคดิเป็นร้อยละ 43.89 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท โดยมมีติทีป่ระชุม ดงันี้  
 

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ซ ึง่ประชุมเม ือ่วนัที ่30 เมษายน 2564 

โดยทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซ ึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

เหน็ดว้ย 109,035,601 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เหน็ดว้ย - เสยีง คดิเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสยีง - เสยีง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสยี - เสยีง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 109,035,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 หมายเหตุ ในวาระนี้  มผูี้ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นจากตอนเริม่ประชุมจ านวน 1 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ได ้
1 หุน้ 

 
2. อนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท จ านวน 22,500,000 บาทจากทุนจดทะเบยีนเดมิจากทุนจด

ทะเบยีนเดมิ 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 172,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัจ านวน 
45,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และการแกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัท ขอ้ 4. (ทุน
จดทะเบียน) ให้สอดคล ้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน) และอนุม ัติการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้อง ตาม
รายละเอยีดทีเ่สนอทุกประการ 

โดยทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ ้น
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (นับรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

เหน็ดว้ย 109,035,501 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9999       
ไม่เหน็ดว้ย 100 เสยีง คดิเป็นร้อยละ  0.0001 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นร้อยละ  - 



บตัรเสยี - เสยีง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 109,035,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
3. การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ ทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จ านวน 45,000,000 

หุ ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท ให้แก่ Capital Asia 
Investment Pte. Ltd. (นักลงทุนสถาบนั) และการมอบอ านาจในการด าเนินการที่เกีย่วขอ้ง รวมถึงการ
ก าหนดระยะเวลาในการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน ตามรายละเอยีดทีเ่สนอทุกประการ  

โดยทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ซ ึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

เหน็ดว้ย 109,035,501 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9999       
ไม่เหน็ดว้ย 100 เสยีง คดิเป็นร้อยละ  0.0001 
งดออกเสยีง - เสยีง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสยี - เสยีง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 109,035,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
4. อนุมตัิการแกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทขอ้ 3. (วตัถุประสงค์) โดยเพิม่วตัถุประสงค์ใหม่ คอืขอ้ 62

รวมเป็นวตัถุประสงค์ทัง้ส ิ้น 62 ขอ้ และการมอบอ านาจทีเ่กีย่วขอ้ง ตามรายละเอยีดทีเ่สนอทุกประการ  

โดยทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ ้น
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน (นับรวมคะแนนทีง่ดออกเสยีง) โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

เหน็ดว้ย 109,035,501 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 99.9999       
ไม่เหน็ดว้ย 100 เสยีง คดิเป็นร้อยละ  0.0001 
งดออกเสยีง - เสยีง คดิเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสยี - เสยีง ไม่น ามาค านวณ  
รวม 109,035,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
จงึเรียนมาเพือ่ทราบ 

     
                                           ขอแสดงความนับถือ 

                                                    
                         
 
    

    (นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ) 
    ประธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร 

    บริษัท เอม็ วชิัน่ จ ากดั (มหาชน) 


