แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)
และหนังสือชี้ชวน (แบบ 72-1)

บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
M Vision Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
จานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.90 บาท
(การจัดสรรหุ้นที่เสนอขายเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย / บริษทั )
โดยนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 5 เมษายน 2561
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บังคับ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
คาเตือน

“ก่อนตั ด สินใจลงทุ น ผู้ล งทุ น ต้ องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของ
หลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บั งคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน
หรือสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์แ นะน าให้ ล งทุ น ในหลักทรัพย์ที่ เสนอขาย หรือมิได้ ป ระกั นราคาหรือ
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ
หนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน
นั้น มี ผ ลบั งคั บ ใช้แ ละยั งเป็ น เจ้า ของหลั ก ทรัพ ย์ อยู่ มี สิท ธิ เรีย กร้องค่ า เสี ย หายจากบริษั ท หรือ เจ้า ของหลัก ทรัพ ย์ ได้ ต ามมาตรา 82 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ”
บุค คลทั่ ว ไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมู ล การเสนอขายและหนั งสื อชี้ชวนได้ ที่ ศู น ย์ส ารนิ เทศ
สานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900 โทรศั พ ท์ 0-2695-9999 ในทุ ก วั น ท าการของส านั ก งาน ระหว่ า งเวลา 09.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรื อ ทาง
http://www.sec.or.th

คาเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ส่วนที่ 2 บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. การวิจัยและพัฒนา
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
10. โครงสร้างการจัดการ
11. การกากับดูแลกิจการ
12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
14. รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
15. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3. ทีม่ าของราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงิน สาหรับงวดบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงิน สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
คาจากัดความ

บริษัท หรือ MVP
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET
mai
สานักงาน ก.ล.ต.
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ APM

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด

