
โทเคนดิจิทัล
สำหรับใชการทองเที่ยว
แหงแรกในประเทศไทย
www.mvp-coin.com



อธิบายภาพรวม
MVP COIN (MVP) คือ โทเคนดิจิตอล
เพื่อการใชประโยชน (Utility Token)  

สำหรับบริการรถบานและบริการที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว โดยอาศัยเทคโนโลยี

บล็อกเชนและความสามารถของสัญญา
อัจฉริยะ (Smart Contract) เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยงและเดินทางในประเทศไทย 



 โดยบริษัท Multitechnology Expert Co., Ltd ไดเล็งเห็นวา ใน
ภาวะวิกฤตจากสถานะการณโควิดเชนนี้ การพยายามรักษาสภาพคลองให
กับธุรกิจและหารายไดเขามา นับเปนสิ่งจำเปนที่ผูประกอบการทุกคนตองทำ 
โดยการขาย Voucher หรือคูปองลวงหนา นับเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นา
สนใจบริษัทจึงพัฒนาการตลาดในการจำหนาย voucher รูปแบบของ smart 
contract ในชื่อ MVP Coin โดยมีระบุเวลาในการใชงานที่ชัดเจน

กลยุทธ E voucher ผาน Blockchain ถือเปนนวัตกรรมใหม
 การขาย E voucher หรือ คูปองสวนลดสุดคุมลวงหนา เพ่ือจูงใจ
ลูกคา คือ อีกหนึ่งวิธีที่ผูประกอบการธุรกิจควรทำแตการขายตรงเขาไป
ยังกลุมผูท่ีเทรดคริปโทเคอรเรนซีเปนอีกกลยุทธดานการตลาดท่ีจะทำใหท่ีพัก
และการ บริการตางๆจะมีผูใชงานแพรหลายมากยิ่งขั้น

การซื้อเหรียญ MVP มิใชการซื้อหลักทรัพยหรือสินทรัพยทางการลงทุนทางการเงินทั่วไป เชน หุน และมิไดเปนการใหสิทธิใน
การเปนผูถือหุน หรือ อำนาจในการบริหาร แตเปนการซ้ือโทเคนดิจิทัลเพ่ือการใชประโยชน (Utility Token) ท่ีใหสิทธิผูแกผูซ้ือ
ในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ ของบริษัทผูออก หรือเปรียบเสมือนเปนคูปองอิเล็กทรอนิกส (e-voucher)  ที่ใชเทคโนโลยี
บล็อกเชน บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซเพิรต จำกัด มิไดเปนผูใหคำแนะนำหรือ ช้ีแนะ ท้ังในดานการลงทุน ความชวยเหลือทาง
กฎหมาย หรือ แอปพลิเคชันในการลงทุนหลักทรัพยทุกประเภท โดยเอกสารฉบับนี้จะไมถูกตีความวาเปนการเสนอขายหรือ
ชี้นำในการลงทุนหลักทรัพยหรือสินทรัพยทางการเงิน 
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  แพคเก็จบริการจะมีระยะการใชงาน 6 เดือน ต้ังแต 1 มกราคม 2565 
ถึง 30 มิถุนายน 2565 และจะไมมีการสราง (mint) เหรียญ MVP เพิ่มขึ้น
ในชวงเวลาดังกลาว โดยผูที่ใชงานผาน Meta Chain จะไดรับสวนลดและ
สิทธิพิเศษตางๆเพิ่มเติมจากราคาแพคเก็จ

 การซื้อเหรียญ MVP มิใชการซื้อหลักทรัพยหรือสินทรัพยทางการลงทุน
ทางการเงินท่ัวไป เชน หุน และมิไดเปนการใหสิทธิในการเปนผูถือหุน หรือ อำนาจในการ
บริหาร แตเปนการซ้ือโทเคนดิจิทัลเพ่ือการใชประโยชน (Utility Token) ท่ีใหสิทธิผูแกผูซ้ือ
ในการไดมาซึ ่งสินคาและบริการ ของบริษัทผู ออก หรือเปรียบเสมือนเปนคูปอง
อิเล็กทรอนิกส (e-voucher)  ที่ใชเทคโนโลยีบล็อกเชน บริษัท มัลติ เทคโนโลยี เอ็กซ
เพิรต จำกัด มิไดเปนผูใหคำแนะนำหรือชี้แนะ ทั้งในดานการลงทุน ความชวยเหลือทาง
กฎหมาย หรือ แอปพลิเคชันในการลงทุนหลักทรัพยทุกประเภท โดยเอกสารฉบับน้ี จะไม
ถูกตีความวาเปนการเสนอขายหรือชี้นำในการลงทุนหลักทรัพยหรือสินทรัพยทางการ
เงิน
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New services
 MVP ไดมีการตอยอดการใชงานเหรียญโดยการเพ่ิมสินคาและบริการให
ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้นในระบบนิเวศของ MVP โดยชวงปลายป 
2021 ไดมีการเปดตัวผลิตภัณฑและบริการ 3 ประเภท ไดแก 

Car rental
สัมผัสเทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟา (BEV : 
Battery Electric Vehicle) ที่นอกจากจะชวยรักษ
โลก แลวยังมาพรอมฟงกชั ่นสุดล้ำและรูปทรงที่
สวยงาม ผานบริการเชา ดวยเหรียญ MEV เชน 
Tesla Model 3 และ Wuling Mini EV

Tourism Metaverse
Tourism Metaverse คือ แพลทฟอรมเกมสิงคโปร 
ที่ใหประสบการณการทองเที่ยวเสมือนจริงจากการ
จำลองเมืองและสถานที่ในประเทศไทย เปดโอกาสให 
ผู ถือ mvp coin เขาไปมีสวนรวมในเกมแหงโลก
อนาคตน้ี โดยภายในเกมสามารถ ซ้ือขายแลกเปล่ียน 
และ ปลอยเชา ที ่ดินดิจิทัลดังกลาวได หรือเรียก
อีกอยางวา สินทรัพยดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
non-fungible token (NFT)

Hotel
บริการหองพักระดับพรีเมี่ยมกวา 100 โรงแรมทั่ว
ประเทศไทยจากพันธมิตรของ MVP ท่ีไดรับการสงเสริม
จาก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 



ภาพรวมตลาด
 ในภาวะวิกฤตจากสถานการณโควิด ไดสงผลกระทบตอภาคการ
ทองเท่ียวไทยโดยจะเห็นไดจาก การลดลงของจำนวนนักทองเท่ียง ท้ังนักทอง
เท่ียวตางชาติและนักทองเท่ียวชาวไทย จากมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด
 

 ทั้งนี้  การทองเที่ยวกลางแจง  หรือ “en plein air” กลับไดรับ
กระแสความนิยมโดยเฉพาะกลุมวัยรุน ซ่ึงคุนเคยกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและโทเคน 

อรรถประโยชนของเหรียญ
 MVP Coin (MVP) คือเหรียญท่ีใชในบริการรถบานและการทองเท่ียว
(เปรียบไดกับ การขาย voucher ลวงหนาในรูปแบบ Blockchain)
 เทคโนโลยีบล็อกเชนและโทเคนดิจิทัลเพื่อการใชประโยชน ( Utility 
Token) คือองคประกอบหลักที ่จะนำพาเหรียญ MVP ใหเปนเหรียญที่
มีความโปรงใสและเชื ่อถือไดในการใชบริการรถบานและบริการอื ่นๆ 
บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซเพิรต จำกัด ไดศึกษาและออกเหรียญ MVP 
สำหรับการทำการตลาด โดยอาศัยขอดีในเรื่องความโปรงใสของบล็อกเชน
ที ่จะสามารขจัดความยุ งยากในการชำระเงินและการสรางประโยชนแก
ผู ใชงานบนระบบการใหบริการของบริษัทในประเทศไทย
 การใหบริการ แพคเกจตางๆ ทั้งหมดจะถูกจายดวยเหรียญ MVP 
จนถึง ว ันที ่  30 ม ิถ ุนายน 2565 โดยมี เวปไซตหล ักในการติดตอ
ประชาสัมพันธกับผูถือเหรียญ คือ www.mvp-coin.com

การซื้อเหรียญ MVP มิใชการซื้อหลักทรัพยหรือสินทรัพยทางการลงทุนทางการเงินทั่วไป เชน หุน และมิไดเปนการใหสิทธิใน
การเปนผูถือหุน หรือ อำนาจในการบริหาร แตเปนการซ้ือโทเคนดิจิทัลเพ่ือการใชประโยชน (Utility Token) ท่ีใหสิทธิผูแกผูซ้ือ
ในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ ของบริษัทผูออก หรือเปรียบเสมือนเปนคูปองอิเล็กทรอนิกส (e-voucher)  ที่ใชเทคโนโลยี
บล็อกเชน บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซเพิรต จำกัด มิไดเปนผูใหคำแนะนำหรือ ช้ีแนะ ท้ังในดานการลงทุน ความชวยเหลือทาง
กฎหมาย หรือ แอปพลิเคชันในการลงทุนหลักทรัพยทุกประเภท โดยเอกสารฉบับนี้จะไมถูกตีความวาเปนการเสนอขายหรือ



ปญหาที่พบในอดีต สำหรับลูกคา

1) การขาดแพลตฟอรมท่ีครบวงจรในการใหบริการยานพาหนะหลายรูปแบบ 
    กลาวคือ ในปจจุบันผูใชงานตองอาศัยชองทางหลายแบบสำหรับการใช 
    บริการยานพาหนะในแตละประเภท ซึ่งสรางความยุงยากและสงผลตอ    
    คุณภาพการใหบริการท่ีมีแกผูใชงาน เชน หากผูใชงานตองการเชารถเพ่ือ
    เดินทางไปยังหัวหิน โดยวันถัดไปตองการเชาจักรยาน ดังนั้นผูใชงานจึง
    ตองทำการเชาจักรยานดังกลาวกับผูใหบริการเจาอื่น

2) ความเสี่ยงในการสูญเงินเงินมัดจำ เนื่องจากการเชารถ โดยทั่วไป การ
    มัดจำเชารถมีจำนวนเงินที่สูงและผูเชาสามารถถูกโกงจากผูใหเชาได โดย
    เฉพาะในอาณาเขตที่ไมคุนเคยและใชกฎหมายที่ตางกัน

3) คาธรรมเนียม จากสถิติพบวา รอยละ 30 ของการชำระเงินมาจาก
    นักทองเท่ียวตางชาติซ่ึงจะตองเสียคาธรรมเนียมและกระบวนการท่ีใชเวลา
    ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากธนาคารผูออกบัตรชำระเงิน
 

4) การเลือกสินคา กลาวคือ ผูใหเชายานพาหนะโดยสวนใหญจะใหผูใชงาน
    เลือกตามระดับของยานพาหนะมากกวาที่จะระบุเปนรุน ดังนั้นบอยครั้งที่
    ผูเชาตองเชารุนยานพาหนะที่ไมตรงความตองการ

การซื้อเหรียญ MVP มิใชการซื้อหลักทรัพยหรือสินทรัพยทางการลงทุนทางการเงินทั่วไป เชน หุน และมิไดเปนการใหสิทธิใน
การเปนผูถือหุน หรือ อำนาจในการบริหาร แตเปนการซ้ือโทเคนดิจิทัลเพ่ือการใชประโยชน (Utility Token) ท่ีใหสิทธิผูแกผูซ้ือ
ในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ ของบริษัทผูออก หรือเปรียบเสมือนเปนคูปองอิเล็กทรอนิกส (e-voucher)  ที่ใชเทคโนโลยี
บล็อกเชน บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซเพิรต จำกัด มิไดเปนผูใหคำแนะนำหรือ ช้ีแนะ ท้ังในดานการลงทุน ความชวยเหลือทาง
กฎหมาย หรือ แอปพลิเคชันในการลงทุนหลักทรัพยทุกประเภท โดยเอกสารฉบับนี้จะไมถูกตีความวาเปนการเสนอขายหรือ
ชี้นำในการลงทุนหลักทรัพยหรือสินทรัพยทางการเงิน 



ประโยชนที่ไดรับจากการออกเหรียญ  
MVP Coin (MVP is One for All)

 การแกปญหาเงินมัดจำดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน ท่ีผูซ้ือเหรียญได
 ชำระไวลวงหนาแลว และไดทราบถึงสิทธิการใหบริการลวงหนาไว
 แลว

 คาธรรมเนียมท่ีถูกแตมีประสิทธิภาพ การชำคาบริการดวยโทเคน
 ดิจิทัล ชวยแกไขปญหาเรื่องการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและยนระยะ
 เวลาการชำระคาบริการ

 ความสะดวก ผูถือเหรียญสามารถใชชองทางท่ีงายและครอบคลุม 
 (universal) บริการของ M Vision ซึ่งสามารถดูตัวอยางสินคา
 ไดที่ https://mvcaravan.com

 เปนเหรียญที่มีสินคาเปนที่รูจัก เปนยูทิลิตี้พรอมใช หากเกิดการ
 เปลี่ยนแปลงของราคาต่ำกวามูลคาที่ซื้อ ยังสามารถนำไปใช
 ประโยชน เชน รถบาน ทำกิจกรรม Outdoor ตางๆ หรือใชกิน
 อาหารในงานอีเวนทที่บริษัทจัดขึ้นได

 การใชราคาเปดตัวอางอิงท่ีถูกท่ีสุดในรอบป เน่ืองจากสถานการณ
 โควิด หากสถานการณคลี่คลายจะทำใหเหรียญนี้มีความคุมคา

1
2
3
4
5



Movie

 การรองรับเครือขายบล็อกเชนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
 ไดแก Bitkub Chain (BKC) Binance Smart Chain (BSC) และ 
 Meta Chain

 เหรียญดังกลาวถูกออกโดยบริษัทยอยของบริษัทที่จดทะเบียนใน
 ตลาดหลักทรัพย เช่ือถือไดมีตัวตนและเหรียญสามารถนำไปใชงาน
 ไดจริงและปจจุบันมีบริษัท A Plus Fintech Pte. Ltd. เขามาถือหุน
 ใหญ และชวยขยายการใชงานของเหรียญใหเพิ่มมากขึ้น

 การใชงานไดจริงแมอยูในสถานการณโควิด เพราะสวนใหญ
 สามารถนำไปใชในกิจกรรมที ่มีการรักษาระยะหาง (Social 
 Distancing)

 สามารถเก็บเหรียญใน wallet ที่ปลอดภัยและโอนหากันได

 การขายในรูปแบบนี้มีการเสียภาษีถูกตองใหกับประเทศโดยผูที่
 สนใจสามารถซื้อเหรียญในรูปแบบ ecoupon ในหนา website 
 ของบริษัท

6
7
8
9

10



การใหความสำคัญแกลูกคาถือเปนสิ่งแรกที่เราคำนึงถึง โดยเรา
ยึดมั่นในการสรางแพลตฟอรมที่เปนมิตรกับผูใช โดย MVP COIN 
จะชวยใหผูใชสามารถเลือกสถานที่และบริการตางๆ รวดเร็ว

ระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับเหรียญ 

27/05/2021
Loyalty Customer - 10,000,000 MVP

27/05/2021
Management Team - 100,000,000 MVP

27/05/2021
Marketing - 100,000,000 MVP

1%

10%

Tokenomic Overview ภาพรวมเชิงเศรษฐศาสตร 
ชื่อเหรียญ : MVP Coin 
ตัวยอและชื่อหนวยนับ : MVP 
จํานวนเหรียญทั้งหมด = 1,000,000,000 MVP 
มีแผนกระจายดังนี้

10%

27/05/2021
Company Reserve - 100,000,000 MVP

07/06/2021 - 14/06/2021
Pre Sale - 390,000,000 MVP

To be confirmed
Listing - 300,000,000 MVP

10%

39%

30%



การประเมินมูลคา
สภาพคลองของ MVP Coin ในชวงแรกจะมาจาก 3 แหลงหลักๆ คือ
1) จากกิจกรรม Airdrop ใหกับลูกคาของ M Vision ท่ีจะมาซ้ือเหรียญใหครบเพื่อมาใชงาน
2) มีการจัดกิจกรรมที่ผูใชเหรียญจะคุมคามากกวาการชำระซื้อสินคาในรูปแบบปกติ
3) เม่ือมีลูกคา Walk in เขามาใชงานและจายเงินสด จะมีการนำเงินสดมาซ้ือเหรียญ และนำไปทำลาย
    ตามจำนวนและกิจกรรมซ่ึงจะลดปริมาณ Supply ของเหรียญในตลาด

 จะมีการลดซัพพลาย (burn) ของเหรียญท่ีอยูในกระเปา marketing ที่เหลือทั้งหมดและ
หลังจากนี้ทุกๆ 6 เดือนจะมีการพิจารณาเพิ่มเหรียญเขามาในระบบ 
 ในป 2022 มีการเพ่ิมประเภท eVoucher จาก 8 เปน 10 รายการ จำนวนสินทรัพย
และบริการของบริษัทฯ จะมีการนำมาเพิ่มในมูลคารวม
 เพราะฉะนั้นครึ่งปแรก 2022 จะมีมูลคาสินคาและบริการไมต่ำกวา 540 ลานบาท 
จากป 2021 มูลคาที่ 494 ลานบาทโดยประมาณ(ที่อายุ 7 เดือน) เพื่อเปนสวนลดพิเศษที่เพิ่มขึ้น
ใหแกผูถือเหรียญ  ประเภทของ  evoucher ในการใหบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน 
ผูถือเหรียญตองรับความเสี่ยงในการใชงานในสินคาและบริการที่เกิดขึ้น



MVP Caravan
5,000 MVP Coin

การใชงานตัวอยาง



EV Bike and MTB
2,500 MVP Coin



Movie
SUP

2,500 MVP Coin



Pre Wedding Package
สำหรับผูรวมงานไมเกิน 30 คน

330,000 MVP Coin
สถานที่
1 Away By Aday
2 Eureka Beach Huahin
3 BannaKafe
4 สวนละไม
5 The Play Yard Phuket

Package Pre-Wedding 2 วัน 1 คืน ไมรวมชุด บาว-สาว
1 คาเชาสถานที่  6 อุปกรณประกอบถายภาพ
2 คาชางภาพนิ่ง  7 Afternoon Tea 1 ชุด สำหรับบาวสาว
3 ภาพขนาด 20*30 ใสกรอบหนางาน 8 Exclusive Dinner 4-5 ทาน
4 ไฟลภาพทั้งหมด (รีทัช 100 รูป) 9 ที่พักรถบาน 3 คัน
5 ชุดไฟถายรูป  10 Voucher ที่พักรถบาน 1 คืน พรอม Exclusive 
        Dinner 2 ที่

Wedding ไมรวมชุดบาว-สาว/ ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่ม
1 Backdrop ขนาด 6*3 ม.  7 ชางภาพนิ่ง + วิดิโอ
2 Gallery Photo Stand  8 คลิปวิดิโอ
3 ชอดอกไม   9 รถบาน + อาหารเชา
4 เครื่องยิงบับเบิ้ล  10 Buffet อาหารและเครื่องดื่ม
5 ไฟสองสวาง Backdrop ไฟสตู 11 คาสถานที่
6 ไฟฟอลโล

หมายเหตุ : ระยเวลาในการจัดงานไมเกิน 3 ชั่วโมง และไมรวมคาอาหาร



Movie
80,000 MVP Coin

Eureka Beach Cafe
รายละเอียดบริการ/ บริเวณสนามหญาริมชายหาด
- จำกัดผูใชบริการสถานที่กลุมละไมเกิน 12 ทาน 
- ชวงเวลาใหบริการ 19.00-21.00 น.
- จำกัดสิทธิ์การใชบริการ ชวงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65 
- ชุดอาหารและเครื่องดื่ม ทางรานจัดใหสำหรับผูใชบริการ 12 ที่ 
- Bean Bag 12 ทีนั่ง 
- เครื่อง Projector พรอม Screen ขนาด 6 เมตร 1 ชุด 
- เครื่องเสียง 1 ชุด
รายการอาหาร จำนวน12 ชุด 
- Smoked Salmon Spicy Salad
- Truffle French fries
- Surf & Turf Skewers (กุง ปลาหมึก ไก หมู) จำนวน 4 ไม/ ชุดพรอมเครื่องเคียง)
- Praburian panna cotta
- Salted Egg Pop corn

The Play Yard Phuket
รายละเอียดบริการ/ บริเวณริมทะเล
- จำกัดผูใชบริการสถานที่กลุมละไมเกิน 12 ทาน 
- ชวงเวลาใหบริการ 19.00-21.00 น.
- จำกัดสิทธิ์การใชบริการ ชวงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65 
- ชุดอาหารและเครื่องดื่ม ทางรานจัดใหสำหรับผูใชบริการ 12 ที่ 
- Bean Bag 12 ทีนั่ง 
- เครื่อง Projector พรอม Screen ขนาด 6 เมตร 1 ชุด 
- เครื่องเสียง 1 ชุด 
- บริการปอปคอรน ริมหาด 

ทางผูใชบริการจะตองเปนฝาย
จัดหาเพลง หรือ ภาพยนตร

สำหรับการรับชม
เพื่อความบันเทิงสวนตัว

ทางรานไมมีสวนรับผิดชอบ
เรื่อง Content 

ภาพยนตร หรือ เพลง

ทางผูใชบริการจะตองเปนฝาย
จัดหาเพลง หรือ ภาพยนตร

สำหรับการรับชม
เพื่อความบันเทิงสวนตัว

ทางรานไมมีสวนรับผิดชอบ
เรื่อง Content 

ภาพยนตร หรือ เพลง



สวนละไม ระยอง
รายละเอียดบริการ/ บริเวณสวนผลไมและดอกไม
- จำกัดผูใชบริการสถานที่กลุมละไมเกิน 12 ทาน 
- ชวงเวลาใหบริการ 19.00-21.00 น.
- จำกัดสิทธิ์การใชบริการ ชวงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65 
- ชุดอาหารและเครื่องดื่ม ทางรานจัดใหสำหรับผูใชบริการ 12 ที่ 
- Bean Bag 12 ทีนั่ง 
- เครื่อง Projector พรอม Screen ขนาด 6 เมตร 1 ชุด 
- เครื่องเสียง 1 ชุด 
- บริการ ฺBBQ บุฟเฟต และ Soft Drink

ราชประชา นครราชสีมา
รายละเอียดบริการ/ บริเวณวิวทุงนา
- จำกัดผูใชบริการสถานที่กลุมละไมเกิน 12 ทาน 
- ชวงเวลาใหบริการ 19.00-21.00 น.
- จำกัดสิทธิ์การใชบริการ ชวงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65 
- ชุดอาหารและเครื่องดื่ม ทางรานจัดใหสำหรับผูใชบริการ 12 ที่ 
- เครื่อง Projector พรอม Screen ขนาด 6 เมตร 1 ชุด 
- เครื่องเสียง 1 ชุด 
- บริการรถบาน 3 คัน 1 คืน
- ของวางไมเกิน 20 ที่ 

M Vision
รายละเอียดบริการ/ บริเวณดาดฟา
- จำกัดผูใชบริการสถานที่กลุมละไมเกิน 12 ทาน 
- ชวงเวลาใหบริการ 19.00-21.00 น.
- จำกัดสิทธิ์การใชบริการ ชวงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65 
- ชุดอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผูใชบริการ 12 ที่ 
- Bean Bag 12 ทีนั่ง 
- เครื่อง Projector พรอม Screen ขนาด 6 เมตร 1 ชุด 
- เครื่องเสียง 1 ชุด

ทางผูใชบริการจะตองเปนฝาย
จัดหาเพลง หรือ ภาพยนตร

สำหรับการรับชม
เพื่อความบันเทิงสวนตัว

ทางรานไมมีสวนรับผิดชอบ
เรื่อง Content 

ภาพยนตร หรือ เพลง

ทางผูใชบริการจะตองเปนฝาย
จัดหาเพลง หรือ ภาพยนตร

สำหรับการรับชม
เพื่อความบันเทิงสวนตัว

ทางรานไมมีสวนรับผิดชอบ
เรื่อง Content 

ภาพยนตร หรือ เพลง

ทางผูใชบริการจะตองเปนฝาย
จัดหาเพลง หรือ ภาพยนตร

สำหรับการรับชม
เพื่อความบันเทิงสวนตัว

ทางรานไมมีสวนรับผิดชอบ
เรื่อง Content 

ภาพยนตร หรือ เพลง



Concert
สำหรับ 50 คน

330,000 MVP Coin
การใชงานตัวอยาง

สถานที่
1 Away Huahin
2 สวนละไม
3 The Play Yard Phuket
4 ราชประชา
5 บานนากาแฟ

   ระยะเวลา 19.00-21.00 น. เงินสดราคา 250,000 บาท
   “หมายเหตุ : ไมรวมคาศิลปน คาที่พัก และคาอาหาร มีรถตูบริการรับสงระหวางที่จอดรถ”

Away by Aday
- พื้นที่จัดงาน รองรับแขกไดสูงสุด 50 ทาน
- Mini Stage ขนาด 5*3 เมตร จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณชุดคอนโทรล ควบคุมไฟ แสง สี เสียง
- บริการจุดลงทะเบียนและตรวจหนางาน
- บริการจุดปฐมพยาบาล
- บริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
- ชวงเวลาใหบริการเวลา 19.00-21.00 น.
- มีวงแบคอัพเครื่องดนตรี 3 ชิ้น 1 วง
หมายเหตุ : ไมรวมคาที่พัก อาหาร ศิลปน ดารา และชุดอุปกรณดนตรี



ราชประชา รีสอรท   สวนละไม ระยอง
- พ้ืนท่ีจัดงาน รองรับแขกไดสูงสุด 50 ทาน  - พ้ืนท่ีจัดงาน รองรับแขกไดสูงสุด 50 ทาน
- Mini Stage ขนาด 5*3 เมตร จำนวน 1 ชุด  - Mini Stage ขนาด 5*3 เมตร จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณชุดคอนโทรล ควบคุมไฟ แสง สี เสียง  - อุปกรณชุดคอนโทรล ควบคุมไฟ แสง สี เสียง
- บริการจุดลงทะเบียนและตรวจหนางาน  - บริการจุดลงทะเบียนและตรวจหนางาน
- บริการจุดปฐมพยาบาล   - บริการจุดปฐมพยาบาล
- บริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  - บริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
- ชวงเวลาใหบริการเวลา 19.00-21.00 น.  - ชวงเวลาใหบริการเวลา 19.00-21.00 น.
- มีวงแบคอัพเครื่องดนตรี 3 ชิ้น 1 วง  - มีวงแบคอัพเครื่องดนตรี 3 ชิ้น 1 วง
หมายเหตุ : ไมรวมคาที่พัก อาหาร ศิลปน  หมายเหตุ : ไมรวมคาที่พัก อาหาร ศิลปน
ดารา และชุดอุปกรณดนตรี   ดารา และชุดอุปกรณดนตร

บานนากาแฟ ราชบุรี   The Play Yard Phuket
- พ้ืนท่ีจัดงาน รองรับแขกไดสูงสุด 50 ทาน  - พ้ืนท่ีจัดงาน รองรับแขกไดสูงสุด 50 ทาน
- Mini Stage ขนาด 5*3 เมตร จำนวน 1 ชุด  - Mini Stage ขนาด 5*3 เมตร จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณชุดคอนโทรล ควบคุมไฟ แสง สี เสียง  - อุปกรณชุดคอนโทรล ควบคุมไฟ แสง สี เสียง
- บริการจุดลงทะเบียนและตรวจหนางาน  - บริการจุดลงทะเบียนและตรวจหนางาน
- บริการจุดปฐมพยาบาล   - บริการจุดปฐมพยาบาล
- บริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  - บริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
- ชวงเวลาใหบริการเวลา 19.00-21.00 น.  - ชวงเวลาใหบริการเวลา 19.00-21.00 น.
- มีวงแบคอัพเครื่องดนตรี 3 ชิ้น 1 วง  - มีวงแบคอัพเครื่องดนตรี 3 ชิ้น 1 วง
หมายเหตุ : ไมรวมคาที่พัก อาหาร ศิลปน  หมายเหตุ : ไมรวมคาที่พัก อาหาร ศิลปน
ดารา และชุดอุปกรณดนตรี   ดารา และชุดอุปกรณดนตร



F&B
10,000 MVP Coin

สถานที่ใหบริการ
1 Eureka
2 Changkhan River Green
3 Away by Aday Huahin
4 PY Camping สวนผึ้ง
5 The Play Yard Phuket



สิทธพิิเศษสำหรับผูใชบริการ
ผาน META Chain
 META Chain คือเครือขายบล็อกเชนที่รองรับการทำธุรกรรมใน
ระบบนิเวศและบริการตาง ๆของ MVP Coin โดย META Chain ใชระบบ 
Proof of Authority หรือระบบฉันทามติที่อางอิงชื่อเสียงของผูตรวจสอบ
ธุรกรรม ซึ่งเปนระบบที่มีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได อีกทั้งยัง
รวดเร็วและประหยัดพลังงานในการยืนยันธุรกรรม 

 โดยผูใชบริการ MVP Coin ผาน Meta Chain จะไดรับสิทธิพิเศษ
ตางๆ มากกวาผูใชงานผาน เครือขาย BSC และ BKC เชน สวนลด และโปรโมช่ัน 
โดยจะมีการหมุนเวียนตามฤดูกาล 

ตัวอยางสิทธิพิเศษสำหรับผูใชงาน MVP Coin ผาน Meta Chain

 

ซื้อบริการที่พักรถบาน 1 คืน แถมฟรี 2 คืน



การประกาศเรื่องการตออายุ
 เน่ืองจาก เหรียญ MVP มีการทำงานในรูปแบบ eVoucher ดังน้ัน
สิทธิประโยชนไดมีการแจงผูใชงานตั้งแตการออกเหรียญ การประกาศเรื่อง
การตออายุจะเปนรูปแบบดังนี้

 การประกาศเกิดขึ้นกอนหนาการหมดอายุของ แพคเกจที่ไดแจง
ใหมาใชบริการ เปนเวลา สองอาทิตย ในท่ีน้ี คือ กอนส้ินเดือน ธันวาคม ฝาย
การตลาดจะกำหนดการใชงานเหรียญกับบริการของบริษัทอีกคร้ังหน่ึงโดย
จะมี ชวงเปล่ียนผานท่ีผูใชงานจะใชเหรียญซื้อ eVoucherใหม และ มีผูใชงาน
ที่นำ eVoucher เกาที่ไดซื้อไปนำมาใช 

 หากเหรียญจะไมถูกตออายุจะแจงลวงหนากอน 6 เดือน โดยจะเปน
รูปแบบการใชงานเหรียญครั้งสุดทาย โดยจะแจง พรอมกันในวันที่ประกาศ
การใช วาสามารถนำไปแลกบริการอะไรไดบาง และ ชี้แจงชัดเจนวาสิ้นระยะ
เวลานับจากน้ีไปเปนเวลา หกเดือนเหรียญจะไมสามารถนำมาใชบริการไดอีก

 ประเภทของ evoucher ในการใหบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 
6 เดือน ผูถือเหรียญตองรับความเส่ียงในการใชงานในสินคาและบริการท่ีเกิดข้ึน 



เทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถ
ใชงานไดทันที
1. ระบบการกระจายศูนยที่ขอมูลธุรกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกไวในบล็อกเชน   
   โดยการทำธุรกรรมผานสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts) ที่ลดทอน 
   ตัวกลางออกไปแตมีความปลอดภัย ความโปรงใส รวดเร็ว และเปนอิสระตอกัน

2. การรับประกันความนาเชื่อถือของเจาของและผูใชงาน การทำธุรกรรม
    ระหวางกันรวมถึงขอเสนอแนะการบริการจะถูกจัดเก็บไวโดยไมสามารถ
    แกไขหรือเปลี่ยนแปลงไดซึ่งแพลตฟอรมยังสามารถชวยตรวจสอบความ
    นาเชื่อถือของคูสัญญาในธุรกรรมอีกดวย

3. เทคโนโลยีบล็อกเชนเปนกลไกการโอนสินคาและบริการที่ปลอดภัยและคา
    ธรรมเนียมต่ำ ที่สามารถแกไขปญหาของคูปองรูปแบบเกา

การซื้อเหรียญ MVP มิใชการซื้อหลักทรัพยหรือสินทรัพยทางการลงทุนทางการเงินทั่วไป เชน หุน และมิไดเปนการใหสิทธิใน
การเปนผูถือหุน หรือ อำนาจในการบริหาร แตเปนการซ้ือโทเคนดิจิทัลเพ่ือการใชประโยชน (Utility Token) ท่ีใหสิทธิผูแกผูซ้ือ
ในการไดมาซึ่งสินคาและบริการ ของบริษัทผูออก หรือเปรียบเสมือนเปนคูปองอิเล็กทรอนิกส (e-voucher)  ที่ใชเทคโนโลยี
บล็อกเชน บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซเพิรต จำกัด มิไดเปนผูใหคำแนะนำหรือ ช้ีแนะ ท้ังในดานการลงทุน ความชวยเหลือทาง
กฎหมาย หรือ แอปพลิเคชันในการลงทุนหลักทรัพยทุกประเภท โดยเอกสารฉบับนี้จะไมถูกตีความวาเปนการเสนอขายหรือ
ชี้นำในการลงทุนหลักทรัพยหรือสินทรัพยทางการเงิน 



เกี่ยวกับบริษัท มัลติเทคโนโลยี 
เอ็กซเพิรต จำกัด
 บริษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซเพิรต จำกัด กอตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 
ป พ.ศ. 2562 ซึ่งเปน บริษัทยอยของ บริษัท เอ็มวิชั่น จํากัด มหาชน โดยดำเนินการ
ดานการตลาด การสรางบริการดิจิทัลใหกับระบบนิเวศเอ็มวิช่ัน รวมถึงตอยอดเหรียญ 
MVP กับบริการใหมจากพันธมิตรในอนาคต ซ่ึงปจจุบันมีบริษัท A Plus Fintech Pte. Ltd. 
ประเทศสิงคโปรเปนผูถือหุนใหญ
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การเขาซื้อกิจการโดยบริษัท
A Plus Fintech Pte. Ltd. 

ประเทศสิงคโปร
 ช่ือของ “พอล วาน” (Paul Wan) อาจจะยังไมเปนท่ีคุนเคยสำหรับ
คนไทย แตเปนผูที่มีชื่อเสียงและอยูเบื้องหลังความสำเร็จในการผลักดันใน
หลากหลายโครงการในตลาดทุน และตลาดสกุลเงินดิจิทัลของเอเชียและยุโรป

  พอล วาน เปนที่ปรึกษาทางการเงินและนักลงทุนชาวสิงคโปร ที่
ประสบความสำเร็จในการทำดีลใหแกบริษัทชั้นนำจำนวนมากเขาระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร อเมริกา อังกฤษ เกาหลีใต และใตหวัน รวมถึง
ประสบความสำเร็จในการทำการควบรวมกิจการของบริษัทหลายแหงใน
สิงคโปร จีน ไทย เวียดนาม อินเดีย ซาอุดิอาระเบียและยุโรป พอล วานเปนผู
มีประสบการณในดานการตรวจสอบบัญชี โดยเปนหนึ่งในสมาชิกผูกอตั้ง
ของเครือขายผูตรวจสอบบัญชีระดับโลก Morison Group และเพิ่งขึ้นรับ
ตำแหนงประธานของ Morison Global เม่ือเดือนกันยายน ป 2563 ท่ีผานมา



  Morison Global เปนองคกรท่ีรวบรวมเครือขายบริษัทช้ันนำจาก
นานาประเทศท่ีใหบริการบัญชี การตรวจสอบบัญชี การจัดการดานภาษี ไอที 
การเงิน และงานกฎหมายเขาไวดวยกัน พอลเปนผูอยูเบ้ืองหลังดีลทางธุรกิจ
ที่ประสบความสำเร็จมากมายและมีคอนเน็กชั่นที่กวางขวางกับหลากหลาย
บริษัท  โดยไดรับความไววางใจจากลูกคาท่ัวโลก พอลมักเดินทางไปพบลูกคา
ในกวา 50 ประเทศ 80 เมืองสำคัญดวยตนเอง

  กอนท่ีจะข้ึนมาเปนประธานของ Morison Global พอลเปนผูมีสวน
สำคัญในการผลักดันการเติบโตของบริษัท และเปนหนึ่งในผูริเริ่มการกอตั้ง
เครือขายของ Morison ในเอเชีย โดยไดคัดเลือกและชักนำบริษัทชั้นนำกวา 
30 แหงเขามารวมเปนพันธมิตรของ Morison ปจจุบัน Morison Global มี
เครือขาย 155 บริษัทอยูใน 75 ประเทศ มีสำนักงานมากถึง 365 แหง และ
พนักงานรวม 11,000 คน

  หน่ึงในผลงานช้ินเอก คือ ความสำเร็จในการบุกตลาดทุนเกาหลีใต 
โดยเปนคร้ังแรกท่ีตลาดหลักทรัพยเกาหลีใตยอมอนุญาตใหบริษัทเกาหลีท่ีไม
ไดอยูในกลุม 4 บริษัทยักษใหญที่ครองตลาด เปนผูดำเนินการทำไอพีโอให
บริษัทตางชาติที่จะเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเกาหลีใตได ซึ่งใครที่
เคยทำงานกับเกาหลีใตจะทราบดีวา การจะแขงขันกับ 4 บริษัทยักษในเกาหลีใตได
เปนเรื่องที่ทาทายอยางมาก

  และเม่ือตลาดการทุนท่ัวโลกเร่ิมประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี 
Blockchain ไดทำใหการทำธุรกรรมออนไลนและการทำธุรกิจบนแพลตฟอรม
ดิจิทัลกลายเปนเร่ืองงาย ชวยในการบริหารตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ และเสริม
สรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ไดอีกมากมาย นักการเงินที่มีวิสัยทัศนอยาง 
พอล วาน จึงไดกอตั้ง กอตั้ง A PLUS Fintech Pte. Ltd. เพื่อบุกตลาด
คริปโตเคอเรนซี่
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