
เลขท่ี MVP030/2565      

            วนัท่ี 14 มีนาคม 2565 

เร่ือง   แจ้งมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2565 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MVP-W1 ยกเลิกวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2565 (Record Date) และวนัและรูปแบบวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ท่ี
ก าหนดไวเ้ดิม และอนุมติัแก้ไขระเบียบวาระประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 และก าหนดวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และวนั Record Date ใหม่ 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถึง  หนงัสือแจง้ข่าว ตลท. ของบริษทั เลขท่ี MVP024/2565 เร่ือง แจง้ก าหนดวนัและระเบียบวาระประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และการงดการจ่ายเงินปันผลปี 2564 

ส่ิงท่ีแนบมาดว้ย  1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 

บริษทั เอ็ม วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจง้มติท่ีส าคญัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ัง
ท่ี 3/2565 (“ทีป่ระชุม”) ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 ดงัน้ี 

1. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนของบริษทั
จ านวนไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ  านวนไม่เกิน 3,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น
ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (MVP-
W1)”)  และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็นดงัน้ี



“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน : 174,000,000 บาท (หน่ึงร้อยเจด็สิบส่ีลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น  : 348,000,000 หุ้น (สามร้อยส่ีสิบแปดลา้นหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ  : 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั  : 348,000,000 หุ้น (สามร้อยส่ีสิบแปดลา้นหุ้น) 

 หุน้บุริมสิทธิ  : -ไม่มี- ” 

พร้อมมีมติอนุมติัให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร เป็นผูแ้จง้จ  านวนการเพิ่มทุนท่ีแน่นอนอีกคร้ัง ภายหลงัวนัท่ีบริษทัไดอ้อกเสนอขายหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
 นอกจากน้ีท่ีประชุมมีมติเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษทั หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการ
แทนบริษทั หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการของบริษทั หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ 
กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษทั เป็นผูมี้อ  านาจในการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการจดทะเบียน
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
จ  าเป็นเพื่อเป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
 

2. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 
จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษทั (MVP-W1) ท่ีมีการปรับสิทธิ โดยการปรับราคาและอตัราการใชสิ้ทธิตามขอ้ก าหนด
วา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (MVP-W1) 
 

3. พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 (Record date) และวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดงัน้ี 
3.1 ยกเลิก Record date จากเดิมซ่ึงก าหนดเป็นวนัท่ี 21 มีนาคม 2565  

เปล่ียนเป็น วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
3.2 ยกเลิกวนัและเปล่ียนรูปแบบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 จากเดิมซ่ึงก าหนดเป็นวนัท่ี 27 

เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษทั สิทธิผล 1919 จ ากัด เลขท่ี 999 ถนน
พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
เปล่ียนเป็น วนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
เท่านั้น 
 



4. พิจารณาอนุมติัการก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ใหม่ คือ วนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา
14.00 น. ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (Record date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565  

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2564 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2564 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และการก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการของบริษทัแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทัและการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัขอ้ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

วาระท่ี 9       พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดมี้มติอนุมติัมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีอ านาจพิจารณาด าเนินการ
เปล่ียนแปลง วนั เวลา สถานท่ี รูปแบบการจดัประชุม รวมถึงการแกไ้ข เพิ่มเติมวาระการประชุม ภายใต้
กรอรของกฏหมาย ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                   ขอแสดงความนบัถือ               

    (นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ) 
    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 



บรษิทั เอ็ม วชิ ั่น จ ำกดั (มหำชน) : หน้ำ 1/ 5 

(F 53-4) .  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท เอม็ วช่ัิน จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่14 มีนาคม 2565 

ขา้พเจา้บริษทั เอ็ม วิชัน่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
3/2565 เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ การออก เสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การเพิม่ทุน
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทั 
เพื่อพิจารณาและอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวนไม่เกิน 1,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 174,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวนไม่เกิน 
3,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค ์ หุน้สามญั ไม่เกิน 
3,000,000 

0.50 1,500,000 

        ในการใชเ้งินทุน หุน้บุริมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - -. 
         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน
ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น

ละ 0.50 บาทโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  



บรษิทั เอ็ม วชิ ั่น จ ำกดั (มหำชน) : หน้ำ 2/ 5 

2.1. แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ของราคาและอตัราการ
ใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิของบริษทัท่ี
จะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 1 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
(MVP-W1)”) 

ไมเ่กิน 
3,000,000 

อตัราใชสิ้ทธิ (เดิม): 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1หน่วย มี สิท ธิ ซ้ือ
หุน้สามญัได ้1 หุน้ 
 
อตัราใชสิ้ทธิ (ใหม่): 
บริษทัจะแจง้อตัรา
ใชสิ้ทธิใหมท่ี่
แน่นอนอีกคร้ัง 
ภายหลงัวนัท่ีบริษทั
ไดอ้อกเสนอขายหุน้
สามญัท่ีออกใหม่
ใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private 
Placement) 

ราคาใชสิ้ทธิ 
(เดิม): 
1.20 บาทต่อหุน้ 
 
ราคาใชสิ้ทธิ 
(ใหม่): 
บริษทัจะแจง้ราคา
ใช้ สิ ท ธิ ใ ห ม่ ท่ี
แ น่นอน อีกค ร้ัง 
ภ า ย ห ลั ง ว ั น ท่ี
บ ริ ษั ท ไ ด้ อ อ ก
เส น อ ข า ย หุ้ น
สามญัท่ีออกใหม่
ให้ แ ก่ บุ คคลใน
วงจ ากัด  (Private 
Placement) 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมโดยไม่
คิดมูลค่า 

(รายละเอียดตาม
หมายเหตุ) 

โปรดดูหมาย
เหตุ 1 และ 2 

หมายเหตุ 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของ
บริษทั เพื่อพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 1,500,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 172,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวน 174,000,000 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) พร้อมมีมติอนุมติัให้
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือ บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูแ้จง้
จ านวนการเพิ่มทุนท่ีแน่นอนอีกคร้ัง ภายหลงัวนัท่ีบริษทัไดอ้อกเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทันอกจากน้ีเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 
เพื่อพิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษทั หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ 
กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทั หรือ บุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการของ
บริษทั หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผูมี้อ านาจกระท าการแทนบริษทั เป็นผูมี้อ านาจใน
การด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
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กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อเป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เพื่อใหก้ารจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

2. บริษทัจะตอ้งด าเนินการปรับอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) 
ตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอ็ม วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (MVP-W1) เน่ืองจากบริษทัไดอ้อกเสนอขาย
หุ้นสามญัท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยคาดวา่จะมี “ราคาสุทธิต่อหุ้น
สามญัท่ีออกใหม่” ต  ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผลบงัคบัทนัที นบัแต่วนัแรกของการเสนอขาย
หุน้สามญัท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั อยา่งไรก็ดี บริษทัจะแจง้ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ (MVP-W1)  (ใหม่) และอตัราการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) (ใหม่) 
อยา่งชา้ก่อนเวลา 9.00 น. ของวนัท่ีการปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช ้

2.2. การด าเนินการของบริษัท กรณทีีม่ีเศษของหุ้น 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการจดัสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) 
บริษทัจะตดัเศษของหุ้นดงักล่าวทิ้ง 

3. ก าหนดวันประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 ก าหนดวนัประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 29 เมษายน  2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ (Record Date) เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1 บริษทัจะตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 เพื่ออนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

4.2 บริษทัจะตอ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ รวมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.3 บริษทัจะตอ้งขออนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ของผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียน
ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิ่มทุน 
 เพื่อรองรับการปรับสิทธิของราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั เอ็ม วิชั่น จ  ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (MVP-W1)”) เน่ืองจากบริษทั
เสนอขายหุ้นสามญัออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ซ่ึงราคาเสนอขายคาดว่าจะต ่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุน้ของหุน้สามญัของบริษทั (มูลค่าการซ้ือขายหุน้สามญัของบริษทัทั้งหมดในแต่
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ละวนัการดว้ยจ านวนหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยใ์นวนัดงักล่าวยอ้นหลงั
ระหวา่งระยะเวลา 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่)  

6. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 การเพิ่มทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ีเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ท่ีมีการปรับ
สิทธิเพื่อให้จ  านวนหุ้นสามญัมีเพียงพอต่อการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ท่ีจะถึงก าหนด
ใชสิ้ทธิในอนาคต 
 

7. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  
 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีเหลือจาก
หกัภาษีและเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีตามกฎหมายและบริษทัไดก้ าหนดไว ้และการจ่ายปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั 
แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคตและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการ
บริหารงานของบริษัทตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถื้อหุ้นของบริษทัเห็นสมควร และการ
ด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

7.2 สิทธิของผูถื้อหุน้  
 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (MVP-W1) ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั จะมีฐานะเป็นผู ้
ถือหุ้นของบริษทั ก็ต่อเม่ือบริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้เรียบร้อยแลว้  

8. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ไม่มี 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1  คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัการการเพิ่มทุนจดทะเบียน  14 มีนาคม 2565 

2 แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 14 มีนาคม 2565 

3  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ (Record Date) ในการเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 

31 มีนาคม 2565 

4 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 29 เมษายน 2565 
5  จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั หลงัจากวนัท่ีท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
มีมติอนุมติั 
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บริษทัขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
                    

                  ขอแสดงความนบัถือ 

            บริษทั เอม็ วชิัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

                                             

 
                                                  
 
 
               (นายทนง ล้ีอิสสระนุกูล) 
                                                                                                 ประธาน กรรมการบริษทั 

 
 
 
 

                                          
                                                                                                     (นายโอภาส เฉิดพนัธ์ุ) 
           ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

                                    
                              
 
                   
                
           (นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ  นายธราธร ยวงบณัฑิต) 
                                       กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั 


