
 

เลขที่  MVP026/2565 
 
              7 มีนาคม 2565 

 
 

เรื่อง  แจ้งยกเลิกสถานที่และเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

อ้างถึง หนังสือแจ้งข่าว ตลท. ของบริษัท เลขที่ MVP005/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง แจ้งมติเกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) การเพ่ิมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไข
ครั้ง 3) 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด 
เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ตามความทราบแล้วนั้น 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดเป็นระลอกใหม่ซึ่งพบผู้ติดเชื้อ
จำนวนมากและมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ ่งได้รับมอบอํานาจจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ยกเลิกสถานที่และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เป็น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยไม่มีการจัดการประชุมที่ห้องสัมมนาชั้น 12 บริษัท สิทธิผล 
1919 จำกัด 

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ให้คงเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565  

หากผู ้ถือหุ ้นที ่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ขอให้ส่งแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามที่แนบมานี้มายังบริษัทภายในวันที่ 10 มีนาคม 
2565 อย่างไรก็ดีหากผูถื้อหุ้นไมส่ะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้กําหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

 



 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ                                                                                                                                             
   

    ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

 
    นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                     บริษัท เอ็ม วิชั่น จำกัด (มหาชน)   
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ข้อปฎิบัติส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยันตวัตนตามที่ระบุไว ้มายงับริษัท

ภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 เมื่อบรษิัทไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้มลูปิดสมดุทะเบียนรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมสิีทธิ

เขา้รว่มประชมุฯ ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุและคู่มือ

การเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ท่านไดส่้งมาแจง้บรษิัท โดยจะส่งลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุล่วงหนา้ 1 วนัก่อนวนัประชมุ  

 

กำรแจ้งควำมประสงคเ์ข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ท่ีตอ้งการเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้รว่มประชมุดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง 

E-Mail หรือไปรษณียก์ารเขา้ร่วมประชุม 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามเอกสารแนบ โดยขอใหท้่านระบุ 

อีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-EGM  

2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่นบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกุล ขอใหผู้ถื้อหุน้แนบ

หลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น  ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ

รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อ

รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 

• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting) 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ ซึ่ง

รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติิบคุคล (กรรมการ) ท่ีมีอ  านาจลงนามแทนนติิบคุคล 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลง

ลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่ง

รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตร

ประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

กรณีที่เอกสารหรือหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดงเอกสาร

ค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น (ในกรณี

เป็นนิติบคุคล) 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตนพรอ้มเอกสารประกอบ

ต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภำยในวนัที ่10 มนีำคม 2565  

• E-Mail: ir@mvisioncorp.com  

• ไปรษณีย:์  เลขานกุารบรษิัท  
    บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากดั (มหาชน)  

 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะไดร้บั  E-

Mail จากทางผูใ้หบ้ริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวัน

ประชมุ 1 วนั โปรดศกึษาคู่มือวิธีการใชง้านระบการประชมุ E-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยงัไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายใน

วนัท่ี 10 มีนาคม 2565 ใหต้ิดต่อบรษิัทโดยทนัที 

2. การเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บ

เล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้น

พืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud 

Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้
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ระบบ iOS 
 

ระบบ Android 

  
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลา

ประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ และเลขที่บตัรประชาชนของผูถื้อหุน้ 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นดว้ยโดย

ทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีเหตุขัดขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

*** กำรประชุม E-EGM นีจ้ะเป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์ท่ำน้ัน และจะไม่มีกำรจัดสถำนทีก่ำรประชุมในรูป
แบบเดิม ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทำงมำทีบ่ริษัท*** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ  

ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้รว่มประชมุแบบ E-EGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะท่านอื่น

เขา้รว่มประชมุแบบ E-EGM ได ้หากผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงที่ส่งมา

ดว้ย 7 ของหนังสือเชิญประชุมฯ) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทไดก้ าหนดไว้พรอ้ม

เอกสารประกอบใหบ้รษิัทภำยในวันที ่10 มีนำคม 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี ้  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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• E-Mail: ir@mvisioncorp.com  

• ไปรษณีย ์:  เลขานกุารบริษัท  
    บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากดั (มหาชน)  
    11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 

   เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

หมายเหตุ : กรณีที่ผูถื้อหุน้ระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านไดร้ะบุมาใน

หนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียง

อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได ้(เวน้แต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 

 

กรณีผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดดูแลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี ้ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ) กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ

และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลของ คสัโตเดียน (Custodian) หรือผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 

3. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทo 

4. หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี ้

• E-Mail: ir@mvisioncorp.com  

• ไปรษณีย:์  เลขานกุารบรษิัท  
    บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากดั (มหาชน)  

 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 

กำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเกี่ยวข้องกับวำระใดๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-EGM  

 กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้ำใหบ้รษิัทก่อนวนัประชมุ ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้

• ช่องทาง E-Mail : ir@mvisioncorp.com  

• ช่องทางไปรษณีย ์:  เลขานกุารบรษิัท  
    บริษัท เอม็ วชิั่น จ ากดั (มหาชน)  

 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหวัหมาก 
 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วมประชุม E-EGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งระบุชื่อและ

นามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุเอง หรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทกุ

ครัง้ บรษิัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุผ่านช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  

ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อ

สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่ยืนยนัตวัตนอย่างถกูตอ้ง

และครบถว้นแลว้ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุไวใ้น E-Mail ที่จดัส่งคู่มือการใชง้าน

ระบบไปใหท้่าน 



 

วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 

                                                                                                                   Date                    Month                    Year 

(1) ขา้พเจา้.............................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................. 

I/We,                                                                 Identification Card/Passport number 

สัญชาติ........................บา้นเลขท่ี........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................... 

Nationality                  Residing at No.               Road                                             Sub district 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

District                                                       Province                                              Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เอม็ วิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of M Vision Public Company Limited 

                     โดยถือหุ้นรวมทั้งส้ิน ........................................................................................ หุ้น 

                      Holding the total amount of                                                                               shares  

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถื้อหุ้น/Shareholder  

         (..........................................................) 

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
     Acceptance for the invitation of online meeting of M Vision Public Company Limited 

 
 

                            d          y 

                         ประสงคจ์ะร่วมประชุมและลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2565  
                         I would like to participate the E-AGM for the Extraordinary General Meeting No.1/2022 
 f 
                                                            เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
                                  Self-Attending 
                                  มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
                                  Proxy to                                                                                                                 attend the meeting. 
                 (3)  ขอ้มูลในการจดัส่งวิธีการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please send the Link to join the meeting by below email 
          g                                  อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 
 E-Mail        Please fil in the blank.       พ 
                                         โทรศทัพมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 
 Mobile Number      Please fil in the blank. 
                 (4)   จดัส่งเอกสารเพื่อยืนยนัตวัตน ตามเอกสารขอ้ปฎิบติัส าหรับการเขา้ประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM ภายใน

วันที่ 10 มีนาคม 2565 
Please submit the required document according to Rules for attending the shareholders' meeting via electronic media (E-
EGM) by March 10,2022.  

                 (5)  เม่ือไดรั้บการยืนยนัตวัตน บริษทัจะจดัส่งลิงคก์ารเขา้ร่วมประชุมและวิธีการเขา้ร่วมประชุมไปยงัอเีมลท่ีท่านไดร้ะบุ               
                        Once you have verified, the Company will send the link to join the meeting via email 
                 (6)  ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม 
                        Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 
 

 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 
 

การใช้งาน E-Meeting 

1. เมื่อผูเ้ขำ้รว่มประชมุกดปุ่ ม “E-Meeting” กรณีที่ใชใ้น Laptop จะมีกำรเปิดหนำ้ตำ่งใหมข่ึน้มำตำมรูป ใหก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” 

 

2. กด Join from Your Browser 

 

 

หนำ้ตำ่งใหม่จะถกูเปิดขึน้มำ 

กด Join from Your Browser 

กดปุ่ ม “ยกเลกิ” 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 
 

3. จะปรำกฎหนำ้จอเพื่อใหใ้สช่ื่อผูถื้อหุน้ โดย 

กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ใหก้รอกช่ือ นำมสกลุของเจำ้ของหุน้ กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหก้รอกช่ือนติิบคุคล  

 

 

4. เมื่อกรอกช่ือแลว้ใหก้ด “Join” 

 

 

ใสช่ื่อ นำมสกลุผูถื้อหุน้ กรณีเจำ้ของหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 

ใสช่ื่อนิติบคุคล กรณีเจำ้ของหุน้เป็นนิติบคุคล 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 
 

5. จะมีขอ้ควำม “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุ รอผูด้  ำเนินกำรประชมุ

ตรวจสอบขอ้มลู และยอมรบัเขำ้หอ้งประชมุ 

 

 

6. เมื่อไดร้บักำรตรวจสอบแลว้จงึสำมำรถเขำ้รว่ม E-Meeting เพื่อรบัชมภำพและเสยีงได ้

เมื่อเขำ้หอ้งประชมุแลว้ จะตอ้งเปิดไมโครโฟนของเครือ่งคอมพวิเตอรต์นเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer“

 

 

กดตรงนีเ้พื่อใชร้ะบบไมโครโฟน

ของคอมพวิเตอร ์

***กรุณำเปิดไมโครโฟนของอปุกรณใ์หพ้รอ้มก่อนกด 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 
 

7. กด “Allow“ เพื่อใหเ้ขำ้ถึงไมโครโฟน 

 

 

8. เมื่อเขำ้สู ่E-Meeting สมบรูณจ์ะไดห้นำ้จอตำมรูปดำ้นลำ่ง 

 

 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 
 

Instruction : E-Meeting 

1. Once you click at “E-Meeting”. If you are in Desktop or Laptop, the new tab will be opened as 

below  

 

2. If you have Zoom Meeting software, you can use. Or You can click at Cancel then click at “click 

here” as below 

 

The new tab will be opened 

Click Join from Your Browser 

Click “Cancel” 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 
 

3. Please type shareholder’s first and last name in below text box.  

 

4. Click “Join” as below. 

 

Enter the name type shareholder’s first and last name 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 
 

5. Then “Please wait, the meeting host will let you in soon.” Message will be displayed. Please wait 

until the host verify all information and let you in the meeting.   

 
6. Once you are in the E-Meeting, please click at Join with Computer Audio to hear Live as below 

picture. (If you would like to speak, please don’t forget to allow the zoom to use microphone) 

 

 

Click “Join Audio by Computer”  

***Please don’t forget to allow the zoom to use microphone 



คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั 

หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 
 

7. Click “Allow” 

 

 

8. Once you successfully join the E-Meeting. You will see all menu as below.  
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เลขที่ MVP005/2565 

                                                                                                                       วันท่ี 24 มกราคม 2565 

เรื่อง แจ้งมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private 
Placement) การเพิม่วัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (แก้ไขครั้ง 3) 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิ่งที่แนบมาด้วย  1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
                         2.   สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ บริษัท เอ็ม วิช้ัน

จำกัด (มหาชน) 

 บริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 
มกราคม 2565 ดังนี ้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,000,000 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 172,500,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนบาท) 

  แบ่งออกเป็น : 345,000,000 หุน้ (สามร้อยสี่สบิห้าล้านหุ้น) 

  มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

  โดยแบ่งออกเป็น 

  หุ้นสามัญ : 345,000,000 หุน้ (สามร้อยสี่สิบห้าล้านหุ้น) 

  หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-  

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้
คณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ
จากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ
ดำเนนิการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการ
ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
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2. อนุมัติให้ เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 
45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท เพื่ อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และ
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. (“ผู้ลงทุน”) (นักลงทุนสถาบัน) 
โดยราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุน จะอยู่ที่  4.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท เพื่อใช้สำหรับ
วัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี ้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวนเงิน ระยะเวลาการใช้เงิน 
1. ลงทุนในธรุกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ 

ยืนยันการทำธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี 
(Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน)์ 

160 ล้านบาท ภายในมีนาคม 2566 

2. เงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและ
ดำเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท 

29 ล้านบาท ภายในธันวาคม 2565 

 189 ล้านบาท  

ทั้งนี้ผู้ลงทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทตามนัยประกาศเรื่องรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ 
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน") 

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่าง
ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 189,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 
ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อน
วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท (ข้อมูล
จาก www.set.or.th) โดยมีรายละเอียดการคำนวณตามตารางดังต่อไปนี ้

ลำดับ วันที ่ ปริมาณซ้ือขายหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าการซ้ือขายหุน้ 
(พันบาท) 

1 20/01/2565 39,096,615 205,244.77 
2 19/01/2565 2,368,880 10,388.04 
3 18/01/2565 2,259,550 10,216.11 
4 17/01/2565 4,556,553 20,792.87 
5 14/01/2565 3,856,851 17,291.59 
6 13/01/2565 1,263,629 5,478.36 
7 12/01/2565 2,219,210 9,681.72 
8 11/01/2565 757,903 3,247.39 
9 10/01/2565 1,272,215 5,450.34 

http://www.set.or.th/
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ลำดับ วันที ่ ปริมาณซ้ือขายหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าการซ้ือขายหุน้ 
(พันบาท) 

10 07/01/2565 1,756,818 7,591.31 
11 06/01/2565 2,164,606 9,673.96 
12 05/01/2565 6,952,921 31,272.04 
13 04/01/2565 2,287,334 9,684.35 
14 30/12/2564 5,286,662 22,522.49 
15 29/12/2564 64,164,100 281,114.30 

   รวม 140,263,847 649,649.64 
   ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุน้) 4.63 
   ร้อยละ 90 ราคาตลาดถัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาท/หุ้น) 4.17 
 
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแม้ว่าบริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทยังจะต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กําหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขาย
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย 

นอกจากนี้ การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็ม วิช่ัน 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MVP-W1)   (“ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) จะพิจารณาอีกครั้ง ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (MVP-W1)   โดยหาก ณ วันที่จัดสรรหุ้นดังกล่าวมีผลทำให้บริษัทต้องมี
การปรับสิทธิให้แก่ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวข้างต้น  ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจด
ทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับรองรับการปรับสิทธิดังกล่าวต่อไป 

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ลงทุน
ดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำ
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่ง
ห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาคำ
ขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) สำหรับการเสนอขาย
หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจำกัด 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออก การเสนอขาย การ
จัดสรรและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด
เพียงเรื่องดังต่อไปนี ้

(1) กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ระยะเวลา
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การเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้เปน็ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

(2) เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียมการลงนามในแบบคำขออนุญาต 
หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่ง
รวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงาน
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่า เมื่อพ้น
ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคา
ตลาดในช่วงที่เสนอขาย โดยบริษัทคาดว่าจะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายในเดือนมีนาคม 2565  

ในการนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนตามแบบรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private placement) 
ของบริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

 
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) 

ของบริษัท โดยเพิ่มวตัถปุระสงค์ใหม่อีก 1 ข้อ คือข้อ 62 รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 62 ข้อ เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่
ปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัท ดังนี้ 

“ ข้อ 62. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าค
ริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป
เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนใน
สนิทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการขุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้าน
อื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็น
กิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจาย
ศูนย์กลางของการทํารายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชน และดําเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มพูนความรู้ ความชํานาญความเช่ียวชาญในด้านวิชาการ
และเทคโนโลยี” 

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของ
บริษัท ดังนี ้

หนังสือบริคณห์สนธิปจัจุบนั หนังสือบริคณห์สนธิแก้ไขเพ่ิมเติมใหม ่

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ   
รายละเอยีด ตาม บมจ.002 ที่แนบ 

ข้อ 3.  วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 62 ข้อ รายละเอียด
ตาม บมจ.002 ที่แนบ 
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4. มี มติ อนุ มั ติ ให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ ถื อหุ้ นครั้ งที่  1/2565 โดยจะจั ดขึ้ นในวันที่  11 มี นาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ  
ห้องสัมมนาช้ัน 12 บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โดยกำหนดให้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 
(Record Date) โดยมีวาระการประชุมดงันี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจำปี 2564  

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,500,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจากทุนจด
ทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบี ยน 172,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 
45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจด
ทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 
45,000,000 หุน้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 189,000,000 บาท 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัท 

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นอกจากนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติมอบ
อำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียกประชุม ซึ่งรวมถึงการกำหนดรูปแบบการประชุมสำหรับกรณีเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) การกำหนดวนักำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม (Record 
Date) การออกหนังสือเชิญประชุม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดอื่น ๆ ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมขอให้
ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนับถือ 
         
 
 

(นายโอภาส เฉิดพันธุ)์ 
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
             บริษัท เอ็ม วิช่ัน จำกัด (มหาชน) 



 

15 

 
 

(F 53-4) .            ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่21 มกราคม 2565 

ขา้พเจา้บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อ
วนัที่ 21 มกราคม 2565 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และ การออก เสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การเพ่ิมทุน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติอนุมัติใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ของบริษัท เพื่อพิจารณา

และอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 22,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 172,500,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่จ านวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยเป็นการ
เพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค ์ หุน้สามญั 45,000,000 0.50 22,500,000 
        ในการใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - -. 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหจ้ัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 45,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทโดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

2.1. แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ และ
ช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

Capital Asia Investment  
Pte. Ltd. 

45,000,000 -  4.20 จะพิจารณาก าหนด
รายละเอียดในภายหลงั 
(ภายในมีนาคม 2565) 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ  
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หมายเหต ุ
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่  1/2565 ของบริษัท เพื่อพิจารณาและ

อนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 45,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตารางข้างตน้ และ
บุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เ ก่ียวโยงกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง 
หลกัเกณฑใ์นการทารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองรายการทีเ่กี่ยวโยงกัน") 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ขา้งตน้ เป็นราคาเสนอขายที่เสนอ
ใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา ซึ่งก าหนดราคาเสนอขายไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุน้สามญัตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาต
ให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด (และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ( “ประกาศ ทจ. 
72/2558”) ทั้งนี ้ “ราคาตลาด” บริษัทค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีที่ประชุมคณะกรรมการ
ไดม้ีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิใหบ้รษิัทเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคล
ในวงจ ากัด (Private Placement) ระหว่างวนัที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งจะเท่ากับ 4.63 บาทต่อหุน้ 
(ขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

(2) การจัดสรรหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าให้บุคคลในวงจ ากัดถือหุน้ของบริษัทในลักษณะที่
เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจดุที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ หรือใน
ลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท  ซึ่งตามขอ้บังคับของ
บรษิัทก าหนดใหค้นต่างดา้วถือหุน้อยู่ในบรษิัท ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

(3) หากราคาเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้นีต้  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุน้สามญัของบริษัท ก่อนท่ีตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุน้ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน บรษิัทมีหนา้ที่หา้ม
ไม่ให้ผูล้งทุนดังกล่าวน าหุน้ที่ไดร้บัจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้น
เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลักทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวนัที่หุน้ดงักล่าวเริ่มท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวไดใ้นจ านวน
รอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอใหร้บัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และหนังสือเวียนที่ 
บจ. (ว) 17/2558 เรื่อง การก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ส าหรบัการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรพัย์
แปลงสภาพต่อบคุคลในวงจ ากดั  

 

 

http://www.set.or.th/
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(4) บริษัทจะตอ้งเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัที่ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้
ครัง้ที่ 1/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ดังกล่าว ทั้งนีเ้มื่อพน้ระยะเวลา 3 เดือนแลว้แต่ภายใน 12 เดือน ให้
คณะกรรมการบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาขายเสนอขายตามราคาตลาด
ในช่วงที่เสนอขาย ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนญุาต
ใหบ้รษิัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหมต่่อบคุคลในวงจ ากดั แต่หากบรษิัทไม่สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้บรษิัท
จะด าเนินการเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าว  

(5) นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิเสนอใหท้ี่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาอนมุตัิการ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง 
และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงเรื่องดงัต่อไปนี ้
(5.1) ก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออก เสนอขาย จัดสรรและจองหุ้น

สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้จ านวนหรือ หลายคราว 
จ านวนหุน้ที่เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การช าระเงินค่าหุน้ ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์ 

(5.2) เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอ  านาจในด าเนินการต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการจัด
เตรียมการลงนามในแบบค าขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรบัรอง เอกสารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง การ
ติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรบัเอกสาร ต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการ
น าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(5.3) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 
โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป  

2.2. การด าเนินการของบริษัท กรณีทีมี่เศษของหุ้น 

 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ทัง้จ านวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุน้  

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/ 2565 ในวนัที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. หอ้งสมัมนาชัน้ 12 บริษัท 
สิทธิผล 1919 จ ากดั เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยก าหนดรายชื่อ
ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ (Record Date) เขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2565 
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4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต 
(ถ้ามี)         

4.1 บรษิัทจะตอ้งขออนมุตัิจากที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4.2 บริษัทจะตอ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ รวมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิที่
เก่ียวขอ้งกบัทนุจดทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.3 บริษัทจะตอ้งขออนุมัติต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้สนอขายหุน้เพิ่มทุนที่ออกให้
ต่อบคุคลในวงจ ากดั 

4.4 บริษัทจะตอ้งขออนุมตัิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อน าหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ เขา้จดทะเบียนต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พ่ิมทุน 
บรษิัทมีแผนการใชเ้งินทนุ.ในส่วนที่เพิ่มดงันี ้ 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 
1. ลงทนุในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) 

และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ (ธุรกิจเหมืองขดุบิตคอยน)์ 

160 ลา้นบาท ภายในมีนาคม 2566 

2. เงินทนุหมนุเวียนส่วนกลางในการบรหิารงานและ
ด าเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบรษิัท 

29 ลา้นบาท ภายในธันวาคม 2565 

 189 ล้านบาท  

โดย ณ ปัจจุบนับริษัทอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการที่มีศกัยภาพส าหรบัการขยายธุรกิจธุรกิจ
การตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining)  โดยการลงทุนเพื่อซือ้
เครื่องยืนยันการท าธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ (Bitcoin mining) จ านวน 300 - 400 เครื่อง โดยเบื ้องต้นศึกษาการลงทุนในเครื่อง 
Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภาพในการยืนยนัธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่าเครื่องราคาไม่เกิน 500,000 บาทต่อเครื่อง (ปัจจุบัน
ราคาที่บริษัทส ารวจไดอ้ยู่ประมาณ 350,000 – 400,000 บาทต่อเครื่อง) และ ค่าไฟฟ้าที่ไม่เกิน 4 บาทต่อหน่วย โดยการลงทุน
ดงักล่าว บรษิัทประมาณว่าจะใชง้บประมาณไม่เกิน 160 ลา้นบาท 

 ทั้งนี ้ บริษัทไดต้ั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ในการลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทนภายในขัน้ต ่าตามนโยบายบริษัท  และหากบรษิัทเล็งเห็นถึงโครงการที่มีศกัยภาพดงักล่าว บริษัท
จะด าเนินการศึกษารายะเอียด อันอาจรวมไปถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ ทั้งทางดา้นธุรกิจ การเงิน และ กฎหมาย เพื่อ
ด าเนินการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทนุ การท าสญัญาขอ้กฎหมายต่าง ๆ  รวมไป
ถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง ตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ประเมินมลูค่า และ ใหเ้สนอความเห็นในการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งบรษิัทคาดว่าจะศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการแลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 2 - 3 ของปี 2565 และคาดว่าเริ่มด าเนินการโครงการ
เชิงพาณิชยไ์ม่เกินเดือนมีนาคม 2566 
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  อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ไปใชใ้นการเขา้ลงทนุส าหรบัการขยายธุรกิจตามที่กล่าว
ขา้งตน้ บรษิัทจะตอ้งน ารายละเอียดต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับธุรกิจดงักล่าว มาเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาความ
สมเหตุสมผล และประโยชนส์ูงสดุของผูถื้อหุน้เป็นส าคญัต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น พ.ศ. 2547 และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าวทกุประการ 

นอกจากนีเ้งินเพิ่มทนุส่วนที่เหลือจากการใชต้ามวตัถปุระสงคข์า้งตน้จ านวน 29 ลา้นบาท จะท าใหบ้รษิัทสามารถน าเงินเพิ่ม
ทุนที่ไดร้บัไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและด าเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบรษิัทตามแผนการขยายธุรกิจของบรษิัทต่อไปในอนาคตอีกดว้ย 

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

6.1 การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะส่งผลให ้บรษิัทมีแหล่งเงินทนุเพิ่มเติม อนัเป็นการเสรมิสรา้งโครงสรา้งเงินทนุ และฐานะทางการ
เงินของบรษิัท ใหแ้ข็งแกรง่ขึน้ โดยหากพิจารณาจากอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (D/E Ratio) ของบรษิัทแลว้ จะท าใหล้ดลง
จากเดิม 0.87 เท่า เป็น 0.47 เท่าภายหลังจากการเพิ่มทุน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานในธุรกิจเดิมของ
บริษัท และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับโครงข่ายกระจายศูนยก์ลางของ
การท ารายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์บบบล็อกเชน และ สินทรพัยด์ิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการขยายธุรกิจการ
ตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่ ใช้คริปโตเคอร์เรนซี  (Cryptocurrency Mining) ทั้ งในและ
ต่างประเทศไดอ้ย่างคล่องตวั อนัจะช่วยส่งผลกระทบใหผ้ลประกอบการของบรษิัทมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ในอนาคต ซึ่งบรษิัท 
จะพิจารณาจากศกัยภาพโครงการและอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 

6.2 การเพิ่มทนุในลกัษณะแบบเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทนุใหก้บัผู้
ถือหุน้เดิมของบริษัท โดยบริษัทสามารถด าเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ผูล้งทุนไดท้ันทีหลังจากที่บริษัทไดร้บัอนุมัติจากที่
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 และผูล้งทนุไดต้อบรบัการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทแลว้ 

6.3 ผูล้งทนุมีสถานะทางการเงินที่ดี และมีสายสมัพนัธท์ี่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อนัจะท าใหบ้รษิัทไดร้บัเงินทนุตามจ านวน
ที่ตอ้งการเพื่อใชใ้นการด านินธุรกิจของบรษิัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศกัยภาพและความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) และสถาบนัการเงินได ้

7. ประโยชนท์ีผู่้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล  
  บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิที่เหลือจากหกัภาษีและ
เงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ตามกฎหมายและบริษัทไดก้ าหนดไว ้และการจ่ายปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามปกติของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยู่กับผล
การด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิัทตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ
ผูถื้อหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร และการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ 
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 เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัในครัง้
นีก้บัผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) บรษิัทเห็นว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่
ทนุดงักล่าวจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้มากกว่าผลกระทบที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ 
เนื่องจากบริษัทจะไดเ้งินทุนเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินส ารองไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนเพื่อรองรบัการด าเนินงานของบรษิัท 
และเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินรองรบัแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสรา้งทาง
การเงินนของบริษัทในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัท
เชื่อมั่นว่าผลก าไรจากการลงทนุในโครงการขา้งตน้ ซึ่งมีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 10 จะช่วยเพิ่มอัตราส่วนก าไรต่อหุ้น (Earning per share) และ การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
เพิ่มขึน้ในระยะยาว 

7.2 สิทธิของผูถื้อหุน้  
  ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อบริษัทได้
ด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้เรียบรอ้ยแลว้ ผูล้งทนุจะมีสิทธิไดร้บัเงินปัน
ผลเมื่อบรษิัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
โปรดพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ  เก่ียวกบัการเพิ่มทุนครัง้นี ้ในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลใน

วงจ ากดั (Private Placement) ของบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (สิ่งทีส่่งมาด้วย 3) 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1  คณะกรรมการบรษิัทมมีติอนมุตักิารการเพิ่มทนุจดทะเบยีน และการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุใหก้บับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
21 มกราคม 2565 

2 แจง้มติที่ประชมุคณะกรรมการตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 24 มกราคม 2565 

3  ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ (Record Date) ในการเขา้รว่มประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

18 กมุภาพนัธ ์2565 

4 วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 11 มีนาคม 2565 

5  จดทะเบยีนเพิ่มทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั หลงัจากวนัท่ีที่
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

มีมตอินมุตั ิ

6 ขออนญุาติจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ภายในเดือนมีนาคม 2565 

7 ด าเนินการเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
(Private Placement)  

ภายในเดือนมีนาคม 2565 

8 จดทะเบยีนเพิ่มทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์ 

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัท่ีบรษิัท
ไดร้บัช าระคา่หุน้สามญัเพิ่มทนุ  
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บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 
                    

              ขอแสดงความนบัถือ 

                  บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) 

                                             

 
                                                  
 
 
       (นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 

                                                                                                       ประธาน กรรมการบรษิัท 
 
 
 
 

                                          
                                                                                                                 (นายโอภาส เฉิดพนัธุ)์ 
                    ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

                                    
                              
 
                   
                
                (นายธีรวฒัน ์สวุรรณพินิจ  นายธราธร ยวงบณัฑิต) 
                                             กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

 
สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private placement) ของ 

บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน)  

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 มกราคม 2565 ไดม้ี
มติอนุมัติการออก เสนอขายและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 45,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ
เสนอขายให้กับบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 4.20 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 
(และไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบคุคลดงักล่าวไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท 

ในการนี ้บริษัทไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศเก่ียวกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) อนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

1. รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรร 

1.1 วิธีการออก เสนอขายและการจัดสรร 
 บริษัทจะออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ให้แก่ Capital Asia Investment Pte. Ltd. ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) โดย
ก าหนดราคาไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทไดพ้ิจารณา
ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 4.20 บาท รวมเป็นมูลค่าเท่ากับ 189,000,000 
บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดหุน้ของหุน้สามญัของบรษิัท ตามหลกัเกณฑข์องประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของ
บริษัทในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันท่ีที่ประชุม
คณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่ง
เท่ากบั 4.63 บาท (ขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต ่าตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 ทั้งนี ้ธุรกรรมดังกล่าวจะตอ้งไดร้บัมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุ้น
ของบริษัท และจะตอ้งไดร้บัการอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย และจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

บริษัทจะตอ้งเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในระยะเวลา 3 เดือนนบัจากวนัที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อ
หุ้นครัง้ที่ 1/2565 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นดังกล่าว ทั้งนีเ้มื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนแลว้แต่ภายใน 12 เดือน ให้
คณะกรรมการบริษัทหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทก าหนดราคาขายเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่
เสนอขาย ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตใหบ้ริษัทจด



 

 

23 

ทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด แต่หากบริษัทไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได ้บริษัทจะด าเนินการ
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุน้ที่ไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าว 

ทัง้นี ้ผูล้งทุนดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ตามนยัของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศ เร่ือง รายการทีเ่กี่ยวโยงกัน”) 

นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครัง้ที่ 1/2565 พิจารณา
อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจา้หน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท หรือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/
หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และ การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงเรื่องดงัต่อไปนี ้

(1) ก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติม เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการออก เสนอขาย จดัสรรและจองหุน้
สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวทัง้จ านวน หรือ หลาย
คราวจ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้การช าระเงินค่าหุ้น ตลอดจนก าหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์

(2) เขา้เจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มีอ านาจในด าเนินการ
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนขา้งตน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
จัดเตรียมการลงนามในแบบค าขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึง การรบัรองเอกสารต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

(3) ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็น เก่ียวขอ้ง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของ
บรษิัท โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป 

ทัง้นี ้หากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดในครัง้นีต้  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรพัยฯ์ จะสั่งรบัหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน บริษัทมี
หนา้ที่หา้มไม่ใหผู้ล้งทนุดงักล่าวน าหุน้ที่ไดร้บัจากการเสนอขายทัง้หมดออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุน้
สามญัเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Silent Period) โดยภายหลงัจากวนัที่หุน้ดงักล่าวเริ่มท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูล้งทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุน้ที่ถูกสั่งหา้มขายดงักล่าวได้
ในจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถูกสั่งหา้มขาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และหนงัสือเวียนที่ บจ. (ว) 
17/2558 เรื่อง การก าหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ส าหรับการเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภาพต่อ
บคุคลในวงจ ากดั 
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นอกจากนี ้การปรบัสิทธิของราคาและอตัราการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุน้สามัญของ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1 (MVP-W1)   (“ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท”) จะพิจารณาอีกครัง้ ตาม
ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทครัง้ที่ 1 (MVP-W1) โดยหาก ณ วนัที่
จดัสรรหุน้ดงักล่าวมีผลท าใหบ้ริษัทตอ้งมีการปรบัสิทธิใหแ้ก่ใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทดงักล่าวขา้งตน้  ทางบริษัทจะเร่ง
ด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส าหรับรองรบัการปรับสิทธิ
ดงักล่าวต่อไป 

1.2 ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทนุทีไ่ดรั้บการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุน  
บริษัทพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด โดบริษัทจะพิจารณาจากนักลงทุนที่มี

ศกัยภาพทางดา้นเงินทุนซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัต่างประเทศ นกัลงทุน และ/หรือ กองทุน
ต่างประเทศ ที่มีศักยภาพด้านเงินทุนเป็นหลัก สามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษัทไดท้ันที เพื่อที่บริษัทจะ
สามารถน าเงินทุนท่ีไดไ้ปต่อยอดเป็นประโยชนใ์นธุรกิจของบรษิัทในระยะยาว และถา้เป็นนกัลงทุนท่ีประสงคล์งทุนใน
ระยะยาวก็จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยใหบ้ริษัทมีฐานะ
ทางการเงินที่ดีขึน้ โดยในการพิจารณาการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัดนัน้ บริษัทจะพิจารณาทัง้เหตุผล
และความจ าเป็น ตลอดจนโอกาสของเงินที่จะสามารถไปท าประโยชนใ์หก้ับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้นควบคู่กันไป
ดว้ยทัง้นี ้บุคคลในวงจ ากัดที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ ประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 

 รายละเอียดของขอ้มลูของบคุคลในวงจ ากดัที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

บคุคลที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุของบรษิัท จ านวน 45,000,000 หุน้ มีรายละเอียดดงันี ้
Capital Asia Investment Pte. Ltd. 
สัญชาต ิ : สิงคโปร ์
ทีอ่ยู่ : 160 Robinson Road, #24-08 Singapore 
ประเภทธุรกิจ : บรษิัทจดัการกองทนุ 
วันทีจ่ดทะเบียน : 6 มิถนุายน 2560 
กรรมการ : 1) Tang Chow Yang, Eugene 
  2) Tan Kun Chao George 
  3) Pang Wy-Yun Chritopher 
ผู้ถือหุ้นสูงสุด : นาง Kingphongeun Phoummasack 

ความสัมพนัธก์ับบริษทั : Capital Asia Investment Pte. Ltd. ไม่ไดเ้ป็นบคุคลเก่ียวโยงกันของบรษิัทตาม
นยัของประกาศเรื่อง รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เหตุผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน : เนื่องจาก Capital Asia Investment Pte. Ltd. เป็นบรษิัทจดัการกองทนุและเป็น
นกัลงทนุสถาบนัท่ีน่าเชื่อถือ มีเครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้มีศกัยภาพ
ทางการเงินท่ีพรอ้ม ซึ่งบรษิัทไดพ้ิจารณาจากสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการ (Asset 
Under Management: AUM) ที่มีมากกว่า 400 ลา้นเหรียญสหรฐั ณ สิน้เดือน
พฤศจิกายน 2564  
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ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะได้รับ : บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรบัการพิจารณาการขยายธุรกิจการ
ตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่ ใช้คริปโตเคอร์เรนซี 
(Cryptocurrency Mining) (ธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยน)์ และเป็นเงินทุนหมนุเวียนของ
บรษิัท 

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น : ไม่มี 
 

นอกจากนี ้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครัง้นี ้เสร็จสมบูรณ์ Capital Asia 
Investment Pte Ltd จะไม่เสนอชื่อบุคคลที่เป็นตัวแทนของ Capital Asia Investment Pte. Ltd. เขา้มาเป็นกรรมการ 
และ/หรือ ผูบ้ริหารของบรษิัท และจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร เนื่องจากผูล้งทุนเป็นบริษัทจดัการกองทุนซึ่งเป็นนัก
ลงทนุสถาบนั ดงันัน้บรษิัทไม่มีแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัแต่อย่างใด 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั 10 อันดับแรก กอ่นและภายหลังการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุ 

ที ่ รายช่ือผู้ถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) (ณ วันที ่11 พฤศจิกายน 2564) 

รายช่ือผู้ถือหุ้นภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (PP) 

 รายช่ือ 
 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วน 
(รอ้ยละ) 

รายช่ือ 
 

จ านวนหุ้น 
(หุน้) 

สัดส่วน 
(รอ้ยละ) 

1 นายสรุะ คณิตทวีกลุ 39,927,400 16.43 Capital Asia Investment Pte. Ltd. (1) 65,000,000 22.15 

2 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์ 20,040,000 8.25 นายสรุะ คณิตทวีกลุ 39,927,400 13.61 

3 Mr. Yim Leak (1) 20,000,000 8.23 นายโอภาส เฉิดพนัธุ ์ 20,040,000 6.83 

4 นายบญัชา พนัธุโกมล 18,916,100 7.78 นายบญัชา พนัธุโกมล 18,916,100 6.45 

5 นายพิสิษฐ์ พาณิชยท์วีกลุ 16,260,850 6.69 นายพิสิษฐ์ พาณิชยท์วีกลุ 16,260,850 5.54 

6 นายสาธิต ภาวศทุธิพนัธุ ์ 12,748,500 5.25 นายสาธิต ภาวศทุธิพนัธุ ์ 12,748,500 4.34 

7 นายธีรวฒัน ์สวุรรณพินิจ 10,300,000 4.24 นายธีรวฒัน ์สวุรรณพินิจ 10,300,000 3.51 

8 นายธราธร ยวงบณัฑิต 8,450,000 3.48 น.พ.พงศศ์กัดิ์ ธรรมธัชอารี (2) 9,937,900 3.39 

9 น.พ.พงศศ์กัดิ์ ธรรมธัชอารี (2) 7,231,400 2.98 นายธราธร ยวงบณัฑิต 8,450,000 2.88 

10 นายกิตติศกัดิ์ จ าปาทิพยพ์งศ ์ 6,000,000 2.47 นายกิตติศกัดิ์ จ าปาทิพยพ์งศ ์ 6,000,000 2.04 

อ่ืน(2)  83,175,100 34.20  85,830,950 29.26 

รวม (2) 243,049,350 100.00  293,411,700 100.00 

(1) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 Capital Asia Investment Pte. Ltd. ไดร้บัโอนหุน้ของบริษัทจาก Mr. Yim Leak จ านวน 20,000,000 หุน้  
(2) ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2564 มีการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ครัง้ที ่1 (MVP-W1) จ านวน 5,362,350 หุน้ โดย  
- น.พ.พงศศ์กัดิ์ ธรรมธัชอารี มีจ านวนหุน้เพ่ิมจากการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 2,706,500 หุน้ 
- ผูถ้ือหุน้อ่ืน ๆ มีจ านวนหุน้เพ่ิมจากการใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จ านวน 2,655,850 หุน้ 
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ทัง้นี ้ภายหลงัการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทเพื่อเสนอขายใหแ้ก่นกัลงทนุดงักล่าว นกัลงทุน
จะเขา้เป็นผูถื้อหุน้รอ้ยละ 22.57 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท (ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ช าระแลว้ของบริษัท) ทั้งนี ้นักลงทุนไม่มีบุคคลที่เก่ียวข้องที่ถือหุ้นของบริษัท อันจะเป็นเหตุให้ตอ้งนับรวมการถือ
หลักทรพัยเ์พื่อท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสมัพันธ์
หรือมีการกระท าร่วมกัน(Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุน้ไวแ้ทน (Nominee)) จึงยงัไม่มีหนา้ที่ตอ้ง
ท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัท (Tender Offer) เนื่องจากยงัไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัทไม่ถึงจ านวนรอ้ยละ 25 
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัย์เพื่อครอบง ากิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) 

 
1.4 การก าหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นทอีอกใหม่ 

ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทที่จะเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีหุ้น้ละ 4.20 บาท มี
ความเหมาะสม และเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด (ซึ่งค านวณไดเ้ท่ากับ 4.17 บาทต่อหุน้) ดังนั้น 
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้ นออกใหม่ในราคาต ่าตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของ
บรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกัน ก่อนวนัที่ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้สนอวาระต่อ
ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิใหบ้รษิัทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) คือ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.63 บาท (ข้อมูลจาก 
www.set.or.th) 

ทัง้นี ้ราคาเสนอขายดงักล่าวเป็นการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและนกัลงทุนที่ก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญ
เพิ่มทุนที่มีส่วนลดไม่เกินรอ้ยละ 10 จากราคาตลาด โดยคณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงผลประโยชนท์ี่ดีที่สุดของบริษัทแลว้
เห็นว่าการก าหนดส่วนลดจากราคาตลาดในอตัราดงักล่าวมีความเหมาะสม 

2. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พ่ิม  

เนื่องดว้ยบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) บริษัทจึงมีความประสงคท์ี่จะระดมทุน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรบัรองรบัการขยายกิจการในอนาคต 
โดยบรษิัทมีแผนการใชเ้งินทนุในส่วนที่เพิ่มดงันี ้ 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จ านวนเงนิ ระยะเวลาการใช้เงนิ 
1. ลงทนุในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนัการ
ท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ใน
ประเทศหรือต่างประเทศ (ธุรกจิเหมืองขดุบติคอยน)์ 

160 ลา้นบาท ภายในมีนาคม 2566 

2. เงินทนุหมนุเวียนส่วนกลางในการบรหิารงานและด าเนินธุรกิจ
โดยทั่วไปของบรษิัท 

29 ลา้นบาท ภายในธันวาคม 2565 

 189 ล้านบาท  
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โดย ณ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างขัน้ตอนการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการที่มีศักยภาพส าหรบัการขยายธุรกิจการ
ตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการท าธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining)  โดยการลงทุนเพื่อซือ้
เครื่องยืนยันการท าธุรกรรมที่ใช้บิตคอยน์ (Bitcoin mining) จ านวน 300 - 400 เครื่อง โดย เบื ้องต้นศึกษาการลงทุนในเครื่อง 
Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภาพในการยืนยนัธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่าเครื่องราคาไม่เกิน 500,000 บาทต่อเครื่อง (ปัจจุบัน
ราคาที่บริษัทส ารวจไดอ้ยู่ประมาณ 350,000 – 400,000 บาทต่อเครื่อง) และ ค่าไฟฟ้าที่ไม่เกิน 4 บาทต่อหน่วย โดยการลงทุน
ดงักล่าว บรษิัทประมาณว่าจะใชง้บประมาณไม่เกิน 160 ลา้นบาท 

 ทั้งนี ้ บริษัทไดต้ั้งเป้าหมายอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ในการลงทุน
ดงักล่าว ซึ่งเป็นอตัราผลตอบแทนภายในขัน้ต ่าตามนโยบายบริษัท และหากบรษิัทเล็งเห็นถึงโครงการที่มีศกัยภาพดงักล่าว บริษัท
จะด าเนินการศึกษารายะเอียด อันอาจรวมไปถึงการว่าจา้งที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญ ทั้งทางดา้นธุรกิจ การเงิน และกฎหมาย เพื่อ
ด าเนิน การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุน การท าสญัญาขอ้กฎหมายต่าง ๆ และ
รวมไปถึงการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) การประเมินมูลค่า และการใหค้วามเห็นในการลงทุนต่อคณะกรรมการ ซึ่งบริษัท
คาดว่าจะศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการแลว้เสรจ็ประมาณภายในไตรมาส 2 - 3 ของปี 2565 และคาดว่าเริ่มด าเนินการโครงการ
เชิงพาณิชยไ์ม่เกินเดือนมีนาคม 2566 หากโครงการอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 
บริษัทจะพิจารณาปรบัเปล่ียนรายละเอียดในตัวโครงการ (เช่น การเปล่ียนรุ่นของเครื่องขุด) จนกว่าจะไดร้ับผลตอบแทนตาม
เป้าหมาย 

 บรษิัทยงัไม่สามารถระบแุน่ชดัในรูปแบบโครงสรา้งของการลงทนุว่าจะเป็นการลงทนุในหลกัทรพัยห์ุน้สามญั หรือ สินทรพัยท์ี่
เป็นเครื่องยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยันการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) 
ซึ่งอาจท าใหร้ะยะเวลาแตกต่างกนัออกไปไดด้งันี ้ 

- กรณีลงทนุในหลกัทรพัยห์ุน้สามญัที่ด  าเนินธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 
1  ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding : 

MOU) และ สญัญารกัษาความลบั (Non-disclosure Agreement : 
NDA) 

ประมาณ 0.5 - 1 เดือน 

2 ว่าจา้งที่ปรกึษาทางการเงิน กฎหมาย บญัชี และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง 
เช่น เทคโนโลยี เป็นตน้ เพื่อศกึษาความเป็นไปได ้ผลตอบแทนการลงทนุ 
และ เขา้ตรวจสอบกจิการ (Due Diligence) การประเมินมลูคา่ 

ประมาณ 1 - 2 สปัดาห ์

3 ท าการศกึษาความเป็นไปได ้ผลตอบแทนการลงทนุ และ เขา้ตรวจสอบ
กิจการ (Due Diligence) การประเมินมลูคา่ 

ประมาณ 2 - 6 เดือน 
(ทัง้นีข้ึน้กบัความพรอ้มของขอ้มลู) 

4 ขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิทัและผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทจะปฏิบตัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น 

ประมาณ 2 เดือน 

 

5 จดัท าและลงนามในสญัญาผูถื้อหุน้ (Shareholder Agreement) และ/
หรือ สญัญาซือ้ขายหุน้ (Share Purchase Agreement หรือ Share 
Subscription Agreement) รวมทัง้ด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

 

ประมาณ 1 – 3 เดือน 
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ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 
6 จดัท าสญัญาซือ้ขายเครื่องยืนยนัธรุกิจการตรวจสอบ (Node validator) 

และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency 
Mining) (ถา้มี) 

ประมาณ 1 – 4 เดือน 

(ขึน้อยู่กบัจ านวนท่ีตอ้งการ
จดัซือ้เพิ่มเติม) 

7 เริ่มด าเนินการเชงิพาณิชย ์ ภายในมีนาคม 2566 

 
- กรณีลงทุนในสินทรพัยท์ี่เป็นเครื่องยืนยนัธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี 

(Cryptocurrency Mining) 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ ระยะเวลา 
1  ว่าจา้งที่ปรกึษาทางการเงิน, กฎหมาย, บญัชี และ หน่วยงานอื่นที่

เก่ียวขอ้ง เช่น เทคโนโลยี เป็นตน้ เพื่อศกึษาความเป็นไปได ้ผลตอบแทน
การลงทนุ 

ประมาณ 1 - 2 สปัดาห ์

2 ศกึษาความเป็นไปได ้ผลตอบแทนการลงทนุ  ประมาณ 1 - 3 สปัดาห ์

3 ขออนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิทัและผูถื้อหุน้ โดยบรษิัทจะปฏิบตัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยสิ์น 

ประมาณ 2 เดือน 

 

4 จดัท าสญัญาซือ้ขายเครื่องยืนยนัธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) 
และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency 
Mining) และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวกบัสถานท่ีที่ใชป้ระกอบกจิการดงักล่าว 
(ถา้มี) 

ประมาณ 1 - 6 เดือน 

5 เริ่มด าเนินการเชงิพาณิชย ์ ภายในมีนาคม 2566 

  อย่างไรก็ตามการลงทนุขา้งตน้บรษิัทไดม้ีการพิจารณาความเส่ียงที่ส  าคญั ดงันี ้
(1) ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการด าเนินงานไม่เป็นตามที่คาดการณ์ เนื่องจากการด าเนินการธุรกิจการตรวจสอบ (Node 

validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ดงักล่าว บริษัทจ าเป็นตอ้งศกึษา
ความเป็นไปได ้รวมทัง้ผลตอบแทนการลงทุนที่มีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 10 นั้น บริษัทอาจจะประสบปัญหาที่ไม่สามารถควบคุม เช่น การเติบโตบนเครือข่ายบิทคอยนท์ี่นอ้ยลงหรือชา้
กว่าคริปโตเคอรเ์รนซีสกุลอื่น การเปล่ียนแปลงอัตราก าลังการค านวณ (hash rate) ของธุรกิจการตรวจสอบ (Node 
validator) และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) เป็นตน้ จนท าใหผ้ลตอบแทนที่
เกิดขึน้จรงิไม่เป็นไปตามที่คาดการณไ์ว ้

(2) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาคริปโตเคอรเ์รนซี เนื่องจากราคาของคริปโตเคอรเ์รนซีเป็นปัจจยัที่ส  าคญัอนัดบัแรก
ในการประกอบธุรกิจการยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) ดังนั้นราคาของคริปโตเคอรเ์รนซีจึงเป็นส่ิงที่ส  าคัญที่ส่งผลต่อรายไดแ้ละกระแสเงินสดของ
ธุรกิจ โดยจากขอ้มลูในอดีตที่ผ่านมานัน้ ราคาของคริปโตเคอรเ์รนซีหลกั ๆ เช่น บิทคอยน ์(bitcoin) มีความผนัผวนสงู อีก
ทัง้การเปล่ียนแปลงของราคาในอนาคตนั้นเป็นส่ิงที่ไม่สามารถคาดเดาได ้ดงันั้นเมื่อรายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินธุรกิจของบรษิัทมีความผนัผวน ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการสภาพคล่องทางดา้นการเงินของบรษิัท  
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(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่ เนื่องจากเทคโนโลยีส าหรบัเครื่องจกัรในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) 
และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) นัน้ใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรป์ระมวลผล ซึ่งหาก
เป็นคริปโตเคอร์เรนซีชนิดบิทคอยน์ (bitcoin) ส่วนใหญ่ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ชนิด ASICs (Application Specific 
Integrated Circuits) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความซบัซอ้น และ มีประสิทธิภาพท่ีสงู และมีผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ีราย ประกอบกับ 
การเริ่มเป็นที่รูจ้กัของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทลัในหลายประเทศทั่วโลก รวมทัง้ผูป้ระกอบการเริ่มหนัมาให้
ความสนใจในการเข้าลงทุนธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) มากยิ่งขึน้นัน้ จึงเป็นปัจจยัส าคัญที่ผูผ้ลิตอาจจะด าเนินการผลิตเครื่องธุรกิจการตรวจสอบ 
(Node validator) และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ไดไ้ม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ หรืออาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการส่งมอบที่นานมากขึน้ 

(4) ความเสี่ยงจากการมีรัฐบาล หรือ หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องมาควบคุมดูแล ธุรกิจการตรวจสอบ (Node 
validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ปัจจุบนัเหรียญบิทคอยน ์(bitcoin) ยัง
ไม่สามารถใชช้ าระหนีต้ามกฎหมายของไทยได ้และธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้คยออกมาแนะน าใหป้ระชาชนพิจารณา
ถึงความเส่ียงเนื่องจากการลงทุนในสกุลเงินดิจิทลัหรือคริปโทเคอรเ์รนซีมีความผนัผวนสูง ดงันัน้ในกรณีที่รฐับาลมีการ
ก าหนดมาตรการควบคุมเหรียญบิทคอยน์( bitcoin) ในตลาด อาจส่งผลให้เหรียญที่บริษัทขุดได้หรือที่ถืออยู่ได้รับ
ผลกระทบจากกฎหมายและกฎเกณฑด์ังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลทางลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทได้ นอกจากนีก้าร
ควบคมุของรฐับาลเก่ียวกบัธุรกิจเหมืองขดุบิทคอยน ์(bitcoin) ในประเทศไทยยงัไม่มีความชดัเจนในปัจจบุนั รวมถึงยงัไม่
มีกฎหมายที่เก่ียวขอ้งโดยตรง ดงันัน้จึงมีความเส่ียงที่ในอนาคตอาจจะมีการออกกฎหมายควบคมุการท าธุรกิจเหมืองขุด
บิทคอยน ์(bitcoin) ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อบรษิัทได ้

(5) ความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงาน เนื่องจากพลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) 
และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ดังนั้นการเกิดขึน้ของธุรกิจการตรวจสอบ 
(Node validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ที่เพิ่มมากขึท้  าใหม้ีความ
เส่ียงของราคาพลงังาน หรือ แมก้ระทัง้ผลกระทบจากมาตรการของภาครฐัเก่ียวกบัการควบคุมการใชพ้ลงังาน ซึ่งรวมถึง
ความเส่ียงที่เกิดจากไฟฟ้าไม่เสถียร หรือ ไฟฟ้าดับ เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินธุรกิจ การ
ตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) หากกรณีเกิด
เหตุการณไ์ฟฟ้าที่ไม่เสถียรหรือไฟฟ้าดบั อาจะเป็นความเส่ียงท าใหบ้รษิัทไม่สามารถด าเนินธุรกิจการตรวจสอบ (Node 
validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ในขณะนัน้ได ้

(6) ความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หรือ คริปโตเคอรเ์รนซี ผ่านตัวกลาง เนื่องจากการแลกเปล่ียนสินทรพัย์
ดิจิทลั หรือ ครปิโตเคอรเ์รนซี นั้นจ าเป็นตอ้งด าเนินการผ่านตวักลางที่เป็นศูนยซ์ือ้ขายสินทรพัยด์ิจิทลั (Exchange) ซึ่งบริษัท
อาจจ าเป็นตอ้งฝากสินทรพัยด์ิจิทัล หรือ คริปโตเคอรเ์รนซี ไวก้ับตวักลางดังกล่าว บริษัทจึงมีความเส่ียงต่อการโดนโจรกรรม
เหรียญที่ฝากไวไ้ด ้ 

(7) ความเสี่ยงจากประสิทธิภาพของเคร่ืองยืนยันธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่
ใช้คริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง เนื่องจาก เครื่องยืนยนัธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) 
และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว จ านวนเครื่อง
ยืนยนัธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) 
ที่เพิ่มมากยิ่งขึน้ หรือ การลดผลตอบแทนจากการยืนยันการท าธุรกรรมของ บิทคอยน ์Bitcoin เพื่อเป็นการสรา้งสมดุลและ
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ป้องกันปัญหาสินทรพัยเ์ฟ้อ (Bitcoin Halving) นั้น  มีความเส่ียงที่บริษัทจะไดร้บัผลตอบแทนจากการเครื่องยืนยนัธุรกิจการ
ตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency Mining) ที่ลดลง ซึ่ง
รวมถึงความเส่ียงจากการเส่ือมสภาพของเครื่องยืนยนัธรุกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่
ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) เนื่องจากธุรกิจยืนยนัธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนั
การท าธุรกรรมที่ใชค้ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) เป็นการใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรใ์นการประมวลผล และ 
ด าเนินการตลอด 24 ชม. ซึ่งมีความเส่ียงที่เครื่องคอมพิวเตอรอ์นัเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้าดงักล่าวจะมีการเสื่อมสภาพลงตาม
ระยะเวลาที่ด  าเนินการไปได ้

  ทัง้นีใ้นกรณีที่บริษัทน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้ไปใชใ้นการเขา้ลงทุนส าหรบัการขยายธุรกิจตามที่กล่าวขา้งตน้ 
บริษัทจะต้องน ารายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจดังกล่าว มาเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความ
สมเหตุสมผล และประโยชนส์ูงสดุของผูถื้อหุน้เป็นส าคญัต่อไป โดยบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น พ.ศ. 2547 และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนดงักล่าวทกุประการ 

นอกจากนีเ้งินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใชต้ามวตัถุประสงคข์า้งตน้จ านวน 29 ลา้นบาท จะท าใหบ้ริษัทสามารถน าเงิน
เพิ่มทุนที่ไดร้บัไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางในการบริหารงานและด าเนินธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท เพื่อรองรบัการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทตามแผนการขยายธุรกิจของบรษิัทต่อไปในอนาคตอีกดว้ย 

ทั้งนี ้ภายหลังการเพิ่มทุนและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครัง้นีเ้สร็จสมบูรณ์ บริษัทจะไดร้บั
เงินทุนเป็นจ านวน 189,000,000 บาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเป็นจ านวนเงินลงทุนที่เพียงพอส าหรบัการด าเนินการตามแผนการใช้
เงินดงักล่าว ซึ่งบริษัทจะพิจารณาโดยใหค้วามส าคญักบัอตัราผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บัจากการเขา้ลงทนุในธุรกิจดงักล่าว โดย
พิจารณามลูค่าที่เขา้ลงทุนในธุรกิจดงักล่าว และผลตอบแทนที่คาดว่าจะไดร้บั รวมถึงคณุสมบตัิและเงื่อนไขอื่น ๆ  ที่แตกต่างกนัใน
แต่ละธุรกิจ ประกอบกบัการกฎเกณฑแ์ละระเบียบที่เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจและความพรอ้มดา้นแหล่งเงินทนุของบรษิัท 

 

3. ผลกระทบทีจ่ะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังนี ้ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการค านวณ 
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น(Control 

Dilution)  
 

=                           จ านวนหุน้เพ่ิมทนุที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
      จ านวนหุน้ช าระแลว้ที่มีอยู่เดิม +  จ านวนหุน้เพ่ิมทนุที่เสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 

=                   45,000,000  
       248,411,700 + 45,000,000 
=     45,000,000  
      293,411,700  
=    15.33%  

2. การลดลงของราคา (Price Dilution)  
 

=     ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
                          ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  
=     4.63 – 4.56 
             4.56  
=    1.54%  
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น วิธีการค านวณ 
หมายเหต:ุ  

1. ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15
วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติใหอ้อกหุน้เพิม่ทนุ 

 

2. ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =                     (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จ านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยูเ่ดิม) +  
                                                          (ราคาเสนอขาย x จ านวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั) 

                                                           จ านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยู่เดิม + จ านวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่ 
                                                                                                                          บคุคลในวงจ ากดั 

                                          =            (4.63 x 248,411,700) + (4.20 x 45,000,000)  
                                                                     (248,411,700 + 45,000,000)  

                                          =     4.56 
3. การลดลงของก าไรต่อหุ้น  
  (Earning Per Share Dilution)  

=    ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย – ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย 
                       ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย 
=      0.0594 – 0.0503 
             0.0594 
=    15.3199% 
หมายเหต:ุ  
ก าไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย =       ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั  
                                                  จ านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยู่เดิม 
ก าไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย =                             ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั  

                                           จ านวนหุน้ช าระแลว้ท่ีมีอยูเ่ดิม + จ านวนหุน้เพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก ่
                                                                                                       บคุคลในวงจ ากดั 

 
 

4. ความคุ้มค่าทีผู่้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงข้องผู้ถือหุ้น 

 เมื่อเปรียบเทียบประโยชนท์ี่ผูถื้อหุน้จะไดร้บัจากการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดัในครัง้นีก้ับ
ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ตามรายละเอียดขา้งตน้ บรษิัทเห็นว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักล่าวจะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้มากกว่าผลกระทบที่ผูถื้อหุน้ไดร้บัจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ เนื่องจาก
บริษัทจะไดเ้งินทุนเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินส ารองไวใ้ชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรบัการด าเนินงานของบรษิัท และเพื่อใชเ้ป็น
แหล่งเงินรองรบัแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสรา้งทางการเงินของบริษัทใน
ระยะยาวและช่วยเพิ่มความยดืหยุ่นทางการเงินในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทในอนาคต  

 แมว้่าการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด จะท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมลดลง  (Control 
Dilution) แต่ทัง้นี ้บริษัทเชื่อมั่นว่าผลก าไรจากการลงทุนในโครงการใหม่ของบริษัท จะมีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal 
Rate of Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  อีกทัง้เป็นการลดความพึ่งพาในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มอตัราส่วน
ก าไรต่อหุน้ (Earning per share) และ การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ในระยะยาวและสม ่าเสมอ 
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5. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท  

5.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่
บุคคลในวงจ ากัด เนื่องจากบริษัทไดพ้ิจารณาถึงแนวทางการเพิ่มทุนหลายวิธี เช่น การกูย้ืมเงิน การออกตราสารหนี ้
การออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) และพบว่าการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุน้สามญัใหก้ับ
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) นัน้มีความแน่นอนเรื่องของจ านวนเงินทนุท่ีจะไดร้บัและใชร้ะยะเวลารวมไปถึง
ขัน้ตอนนอ้ยกว่าการเพิ่มทุนดว้ยวิธีอื่น นอกจากนีก้ารออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ Capital 
Asia Investment Pte Ltd จะช่วยเสรมิสรา้งโครงสรา้งเงินทนุ และฐานะทางการเงนิของบรษิทั ใหแ้ข็งแกรง่ขึน้ โดยหาก
พิจารณาจากอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทแลว้ จะท าให้ลดลงจากเดิม 0.87 เท่า เป็น 0.47 เท่า
ภายหลังจากการเพิ่มทุน และเป็นการลดภาระของบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรบัการขยายกิจการของ
บรษิัททัง้ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้
ริปโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) ไดอ้ย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลกระทบใหผ้ลประกอบการของบริษัทมี
แนวโน้มที่ดีขึน้ในอนาคต ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากศักยภาพโครงการและอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 
Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิเพิ่มทนุ และความพอเพยีงของแหล่งเงนิทนุ 
 ภายหลงัจากที่คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใชเ้งินเพิ่มทุน 
และความเพียงพอของแหล่งเงินทนุในครัง้นีแ้ลว้ คณะกรรมการรบัรองว่า แผนการใชเ้งินเพิ่มทนุของบรษิัทตามที่ระบไุว้
ในข้อ 2 ข้างต้น มีความสมเหตุสมผล และจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต  อีกทั้ง
คณะกรรมการบรษิัทจะพิจารณาคดัเลือกโครงการท่ีอยู่ในวงเงินและใหผ้ลตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ 

 การเพิ่มทุนในครัง้นีย้งัจะสามารถท าใหบ้ริษัทสามารถน าเงินเพิ่มทุนที่ไดร้บัไปใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนส าหรบั
บรษิัท เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของกลุ่มบรษิัทตามแผนการขยายธุรกิจของบรษิัท ต่อไปในอนาคต 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหก้ับผูล้งทุน รวมทั้งไดร้บัเงิน
จากการขายเสนอขายหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 
และ ตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ภายในเดือนมีนาคม 2565 

คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นต่อแผนการใชเ้งินท่ีบรษิัท ว่ามีความเหมาะสมดงันี ้
(ก) คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การใชเ้งินเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัท ในธุรกิจที่เครื่องยืนยันธุรกิจการ

ตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชค้รปิโตเคอรเ์รนซี (Cryptocurrency Mining) เช่น การ
ลงทุน เพื่อซือ้เครื่องยืนยนัการท าธุรกรรมที่ใชบ้ิตคอยน ์(Bitcoin mining) จ านวน 300 - 400 เครื่อง โดยเบือ้งตน้ศึกษา
การลงทุนในเครื่อง Bitmain Antminer S19j Pro ประสิทธิภาพในการยืนยันธุรกรรม 104 Th ซึ่งค่าเครื่องราคาไม่เกิน 
500,000 บาทต่อเครื่อง และ ค่าไฟฟ้าที่ไม่เกิน 4 บาทต่อหน่วย นัน้เหมาะสม มีความเป็นไปได ้เนื่องจากพิจารณาจาก 
งบประมาณการลงทุน และ ผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะไดร้บั และเงินทุนดงักล่าวมีความเพียงพอ และ รวมทั้ง
คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนจากศักยภาพโครงการและอัตราผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ที่จะเกิดขึน้อีกดว้ย 

(ข) คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การใชเ้งินเพื่อไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนส่วนกลางส าหรบับริษัทนั้นมีความ
เหมาะสมเนื่องจากเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการบริหารงาน จดัการด าเนินงานของบรษิัท 



 

 

33 

ทัง้นี ้หากบรษิัทไม่ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะส่งผลใหบ้รษิัทอาจสญูเสียโอกาสในการขยายธุรกิจตาม
แผนธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงจ าเป็นที่จะตอ้งเตรียมความพรอ้มในการลงทุน โดยการจดัหาแหล่งเงินทุนส าหรบัการ
ลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ดี หากบริษัทตอ้งใชเ้งินลงทุนเกินกว่าจ านวนเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้ บริษัทจะ
พิจารณาจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าลงทุนในโครงการขา้งตน้ โดยจะค านึงถึง
สถานะทางการเงินของกิจการและสภาวะตลาดทนุเป็นส าคญัเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบักิจการและผูถื้อหุน้ 

5.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิม่ทุน แผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการทีจ่ะด าเนินการ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วรบัรองว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนีส้มเหตุสมผลและแผนการใชเ้งิน
ดังกล่าวสมเหตุสมผลกับจ านวนเงินไดร้บัมา เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นการลดภาระทาง
การเงินของบรษิัทและครอบคลมุงบประมาณและเพียงพอต่อในการขยายธุรกิจของกลุ่มบรษิัทตามแผนการขยายธุรกิจ
ของบรษิัทต่อไปในอนาคต  
 นอกจากนีช้่วงเวลาการใชเ้งินในแต่ละช่วงเวลาตามขอ้ 2 มีความเหมาะสมอีกดว้ยเช่นกนั 

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการด าเนินงานตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า การเขา้ท ารายการดังกล่าวไม่ไดม้ีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
ลกัษณะการประกอบธุรกิจเดิมของบริษัทและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการเพิ่มสภาพคล่องและ
รองรบัการขยายธุรกิจของบรษิัทต่อไปในอนาคต อีกทัง้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกรง่ทัง้ในเชิงโครงสรา้งทางการเงิน ซึ่ง
หากพิจารณาจากอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทแลว้ จะท าใหล้ดลงจากเดิม 0.87 เท่า เป็น 0.47 เท่า
ภายหลงัจากการเพิ่มทนุ อนัจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินธุรกิจของบรษิัทในอนาคต  
 ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจเดิม ฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยธุรกิจการตรวจสอบ (Node validator) และ ยืนยันการท าธุรกรรมที่ใช้คริปโตเคอรเ์รนซี 
(Cryptocurrency Mining) นีท้ี่ใหอ้ตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ที่ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 จะเป็น
การลดความพึ่งพาในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง รวมทัง้เพิ่มผลก าไรและกระแสเงินสดใหก้บับรษิัท 

5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และทีม่าของการก าหนดราคาเสนอขาย 
 บริษัทก าหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผูล้งทุน โดยบริษัทไดเ้ปรียบเทียบกับ
ราคาตลาดของหุน้ของบริษัท ซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้สนอวาระต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้
ที่ 1/2565 เพื่อขออนุมัติใหบ้ริษัทเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูล้งทุน คือ ระหว่างวนัที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 20 
มกราคม 2565 ซึ่งเท่ากบัหุน้ละ 4.63 บาท ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุขา้งตน้จึงเป็นราคาที่ไม่ต  ่าากว่ารอ้ยละ 90 
ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 

5.6 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ใหแ้ก่ผู้ลงทนุทีไ่ด้รับการจัดสรรในคร้ังนี ้
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะไดร้บัจากการออก  เสนอขายและจัดสรรหุ้น

สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุดงักล่าวขา้งตน้ เนื่องจากผูล้งทนุดงักล่าวเป็นนกัลงทุนสถาบนัที่น่าเชื่อถือ มี
เครือข่ายทัง้ในและต่างประเทศ รวมทั้งมีศกัยภาพทางการเงินที่พรอ้ม ซึ่งบริษัทไดพ้ิจารณาจากสินทรพัยภ์ายใตก้าร
จัดการ (Asset Under Management : AUM) ที่มีมากกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิน้เดือนพฤศจิกายน 2564 
ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมตัิการออก เสนอขายและจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุน 
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โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจดัสรร ราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุนัน้มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทจะสามารถจดัหาแหล่งเงินทนุไดใ้นวงเงินท่ีตอ้งการภายในเวลาที่จ  ากดั 

5.7 วิธิการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน 
 เมื่อพิจารณาถึงศกัยภาพความพรอ้มทางดา้นการเงินและเจตนาในการเขา้บริหาร และ /หรือ ครอบง ากิจการ
ของนกัลงทุนนัน้ คณะกรรมกาบรษิัทพิจารณาและตรวจสอบขอ้มลูของผูล้งทุนดงักล่าวแลว้ โดยคณะกรรมการบริษัท
ไดต้รวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ  เช่น Company Profile งบการเงิน เป็นตน้ ตลอดจนการสอบถามจากบุคคลอื่นถึงประวัติ
ของผูล้งทนุ 

ดงันัน้คณะกรรมการบรษิัทรบัรองว่าผูล้งทุนดงักล่าวมีศกัยภาพทางการเงินท่ีพรอ้ม และไม่ไดม้ีเจตนาจะเขา้มา
บริหาร หรือ ครอบง ากิจการแต่อยางใด ทั้งนีใ้นการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทไดด้  าเนินการดว้ยความระมดัระวงั
และมีความเห็นว่าบคุคลดงักล่าวเป็นผูท้ี่มีศกัยภาพในการลงทนุ หรือมีการด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่าบคุคลดงักล่าวจะ
สามารถลงทนุในบรษิัทไดจ้รงิ 

6. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

 ในกรณีที่กรรมการของบรษิัทไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน โดย
กระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหนา้ที่ดังกล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่หากบรษิัทไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้
รวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจะแจง้ให้บริษัทด าเนินการเรียกรอ้งได้ และหากบริษัทไม่
ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบรษิัทไดต้ามมาตรา  
85 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตและระมดัระวงัรกัษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มี ความเก่ียวขอ้งได้
ประโยชนไ์ปโดยมิชอบ บรษิัทอาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์งักล่าวแก่บรษิัทได ้หรือผูถื้อหุน้ซึ่ง
ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัท
ด าเนินการดงักล่าวได ้ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วันที่ไดร้บัแจง้ ผูถื้อหุน้ดังกล่าว
สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษิัทไดต้ามมาตรา  89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
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บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

    

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

                        บรษิัท เอ็ม วิชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 

                                             

 
                                                  
                
                  (นายทนง ลีอ้ิสสระนกุลู) 

                                                                                                         ประธานกรรมการบรษิัท 
 
 
                                                          
 
                           
                   (นายโอภาส เฉิดพนัธุ)์ 
                                                                     ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
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