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บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

M Vision Public Company Limited 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนต่อประชาชน 

จ านวน 70,000,000 หุ้น มูลคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.90 บาท 

(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย / บริษทั) 

โดยน าหุ้นสามัญเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 

ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวนัที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท ์จ ากัด 

ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสอืชี้ชวน 

วันท่ี 5 เมษายน 2561  

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสอืชีช้วนมีผลใช้บังคบั 

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
 
ค าเตือน 
 “ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของ
หลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกั นราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์ 
 หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้อง
แจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
นั้นมีผลบังคับใช้และยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ” 
 บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900  โทรศัพท์  0-2695-9999 ในทุกวันท าการของส านักงาน ระหว่ างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง 
http://www.sec.or.th 
ค าเตอืน : การลงทนุมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมลูของบริษัทที่ออกหลกัทรัพยก์่อนการตดัสนิใจลงทนุ 

http://www.sec.or.th/


   บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
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   บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบรษิัท 
เอกสารแนบ 2 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน และหัวหนา้งานก ากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท  
เอกสารแนบ 4 งบการเงิน ส าหรับงวดบัญชีปี 2558 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 งบการเงิน ส าหรับงวดบัญชีปี 2559 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 งบการเงิน ส าหรับงวดบัญชีปี 2560 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงิน ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มนีาคม 2561 
 
   ค าจ ากดัความ 
 
บริษัท หรือ MVP หมายถึง บริษัท เอ็ม วชิั่น จ ากัด (มหาชน) 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
mai หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 
ส านักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์ หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน หรือ  APM    หมายถึง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท ์จ ากัด 
 
 

 
 


