สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
(MONO-W1) เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (Right Offering )
หัวขอ

รายละเอียด

ชื่อ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “MONO-W1”)

ชนิด

ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได

วิธีการจัดสรร

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯที่มีรายชื่อปรากฎอยูในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
(Record Date) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ในอัตราสวน 14 หุนสามัญเดิม
ตอ 15 หนวย MONO-W1
ปจจุบันบริษัทฯมีหุนทีเ่ รียกชําระแลวทั้งหมด 1,400,000,000 หุน หากคํานวณตามอัตรา
ขางตน บริษัทฯ จะทําการออก MONO-W1 จํานวน 1,500,000,000 หนวย อยางไรก็
ตาม หากในการคํานวณการจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมรายใดที่มีสทิ ธิไดรับ MONO-W1
ปรากฎวามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธินอยกวา 1 หนวย บริษัทฯ ก็จะทําการปดเศษขึ้น
เปน 1 หนวย
ตัวอยางเชน ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ MONO-W1 รายหนึ่งมีหุนอยูจํานวน 1,000 หุน เมือ่
คํานวณตามอัตราการจัดสรรแลวจะไดเทากับ 1,071.4286 หนวย ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะ
ปดเศษ 0.4286 ขึ้นเปน 1 หนวย ดังนั้น ผูถือหุนรายนี้จะไดรับการจัดสรร MONO-W1
จํานวน 1,072 หนวย
จากตัวอยางขางตนที่อาจเกิดขึ้นได การปดเศษขึ้นอาจทําใหจํานวน MONO-W1 ที่ออก
นั้นเกิน 1,500,000,000 หนวย บริษัทฯ จึงจะเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2557 (“ที่ประชุมผูถือหุนฯ”) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนไมเกิน
1,540,000,000 หนวย ซึ่งจะสอดคลองกับจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอ “จํานวนหุนสามัญที่
ออกไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ”)

จํานวนที่ออกเพื่อ
รองรับการใชสิทธิ

ไมเกิน 1,540,000,000 หนวย

ราคาเสนอขาย

0.00 บาท (ศูนยบาท) ตอหนวย
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
หัวขอ

รายละเอียด

อัตราการใชสทิ ธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (เวนแตจะมีการปรับ
สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในอนาคต)

ราคาการใชสิทธิ

2.50 บาทตอหุน (เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในอนาคต)

วันออกเสนอขาย

ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนฯ และทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย ทั้งนี้ คาดวาจะทําการออก MONO-W1 ไดภายใน 3 เดือนหลังจากอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนฯ

อายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

5 ป นับ จากวั นที่ อ อกและเสนอขายใบสํ าคั ญ แสดงสิท ธิ โดยบริษั ท ฯ จะไมข ยายอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใชสิทธิ

ภายหลังวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการสุดทายของทุกๆ ไตรมาสของ
แตละปปฎิทิน (กลาวคือ วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ
ธันวาคม) (“วันกําหนดการใชสิทธิ”) โดยวันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก คือ วันทําการ
สุดทายของเดือนธันวาคม 2557

ระยะเวลาการแจง
ความจํานงในการใช
สิทธิ

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคที่จะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ระหวางเวลา
9.30 น. ถึง 16.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทําการกอนวันกําหนดการใชสิทธิในแตละ
ครั้ง ยกเวนการแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ใหแสดงความจํานงในการใช
สิทธิระหวาง 9.30 น. ถึง 16.30 น ภายในระยะเวลา 15 วันทําการกอนวันกําหนดการใช
สิทธิครั้งสุดทาย

การไมสามารถยกเลิก เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
การแจงความจํานงใน ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 แลว การแจงความจํานงในการใชสิทธิดังกลาวไม
การใชสิทธิ
สามารถเพิกถอนได
จํานวนหุนสามัญที่
ออกไวเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ไมเกิน 1,540,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท
วิธีการคํานวณหุนรองรับ
= จํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด/ จํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ*
= ไมเกิน 1,540,000,000 / (1,400,000,000 + 1,680,000,000)
= ไมเกินรอยละ 50
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
หัวขอ

รายละเอียด
* หุ น ที่ เ รี ย กชํ า ระแล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ครั้ง ที่ 4/2557 คื อ วัน ที่ 6 สิง หาคม 2557 เทา กับ 1,400,000,000 หุ น และหุ น
ป น ผลที่ จ ะออกให กั บ ผู ถื อ หุ น หากได รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ฯ เท า กั บ
1,680,000,000 หุน
หมายเหตุ : จากการคํานวณขางตน แมที่ประชุมผูถือหุนฯจะอนุมัติการเพิ่มทุน
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุนสามัญเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิก็จะไมสามารถเกิดขึ้นได หากมีกรณีดังตอไปนี้
(1)ที่ประชุมผูถือหุนฯ ไมอนุมัติการจายหุนปนผล หรือ
(2)ภายหลังจากที่ประชุมผูถือหุนฯ อนุมัติวาระการเพิ่มทุนและวาระการจัดสรรหุน
เพื่อรองรับการจายหุนปนผลและเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ยังไมไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและจัดสรรหุนใหเรียบรอย
เนื ่อ งจากการที ่ม ีก รณีเ พีย งขอ ใดขอ หนึ ่ง ในสองกรณีนี ้ จะทํ า ใหฐ านจํ า นวนหุ น ที่
จํ า หนา ยแลว ไมเ พีย งพอเพื ่อ ที ่จ ะออกใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิไ ด (ทํ า ใหฐ านไมถ ึง
1,400,000,000 + 1,680,000,000 = 3,080,000,000 หุน)

นายทะเบียน

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ตลาดรองของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

บริ ษั ท ฯ จะนํ า ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ไ ปจดทะเบี ย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตลาดรองของหุนสามัญ
ที่เกิดจากการใชสิทธิ

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ผลกระทบที่มีตอผูถือ
หุน (Dilution Effect)

บริษัทฯ ขอชี้แจงวา ผูถือหุนเดิมทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยูในวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน
(Record Date) ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 จะมีสิทธิไดรับหุนปนผลและ MONO-W1
หากในการประชุมวิสามัญถือหุน ครั้งที่ 1/2557 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุน การจายหุนปนผล
การออก MONO-W1 และการจัดสรรหุนที่เกี่ยวของ
อนึ่ง Dilution Effect มีอยู 3 รูปแบบหลักคือ (1) ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือ
หุนเดิม (Control Dilution); (2) ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings Dilution); และ
(3) ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) การที่ผูถือหุนจะไดรับผลกระทบ
อยางไรนั้น ขึ้นอยูกับวาจะเขาขายกรณีใด
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หัวขอ

รายละเอียด
-

กรณีที่ 1: ผูถือหุนใชสิทธิ MONO-W1 ที่ตนเองไดมาเพื่อซื้อหุนสามัญ และปรากฏ
วา MONO-W1 ที่บริษัทฯ ออกทั้งหมดมีการใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญใหม

-

กรณีที่ 2: ผูถือหุนไดมีการโอนหรือขาย MONO-W1 ที่ไดมาไปทั้งจํานวน เปนเหตุ
ใหบุคคลอื่นที่มิใชผูถือหุนเดิมเปนผูใชสิทธินั้น และปรากฏวา MONO-W1 ที่บริษัทฯ
ออกทั้งหมดมีการใชสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญใหม

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูถือหุนมีดังนี้
(1) ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)
- ผูถือหุนที่เขาขายเปนกรณีที่ 1: Control Dilution เทากับศูนย
- ผูถือหุนที่เขาขายเปนกรณีที่ 2: จะไดรับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้
สูตรการคํานวณ:
Control Dilution
โดยที่
QO

=

QW / (QO + QDiv + QW)

จํ า นวนหุ น ที่ ชํ า ระแล ว ณ ป จ จุ บั น (วั น ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2557) คือ 1,400
ลานหุน
= จํานวนหุนสามัญใหมซึ่งเปนหุน ปนผลจํานวน
QDiv
1,680 ลานหุน
= จํานวนหุนสามัญที่ออกไวเพื่อรองรับใบสําคัญ
Qw
แสดงสิทธิ
ดังนั้น (ตัวเลขที่ใชในการคํานวณดานลางมีหนวย : ลานหุน)
Control Dilution
= 1,540 / (1,400 + 1,680 + ไมเกิน 1,540)
= ไมเกินรอยละ 33.33
(2) ผลกระทบตอสวนแบงกําไร (Earnings Dilution)
ผูถือหุนทั้งสองกรณีจะไดรับผลกระทบดังนี้
สูตรการคํานวณ:
Earnings Dilution
โดยที่
EPSAFTERDIV
EPSN

=

=

(EPSAFTERDIV – EPSN) / EPSAFTERDIV

=
=

กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม / QAFTERDIV
กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม / (QO + QDiv + QW)
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หมำยเหตุ:
(1) กำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมคำนวณจำกกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของ 4 ไตรมำส
ล่ำสุดได้แก่ ไตรมำสที่ 3/2556 ไตรมำสที่ 4/2556 ไตรมำสที่ 1/2557 และ
ไตรมำสที่ 2/2557
(ตัวเลขที่ใช้ในกำรคำนวณด้ำนล่ำงมีหน่วย : ล้ำนบำท)
EPSAFTERDIV
= (104.31+ 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 1,680)
= 0.0699 บำท/หุ้น
EPSN
= (104.31 + 64.12 +43.19+3.65)/(1,400 + 1,680 +
ไม่เกิน 1,540)
= ไม่ต่ำกว่ำ 0.0466 บำท/หุ้น
(ตัวเลขที่ใช้ในกำรคำนวณด้ำนล่ำงมีหน่วย: บำท/หุ้น)
ดังนั้น
Earnings Dilution
= (0.0699 – 0.0466) / 0.0699
= ไม่เกินกว่ำร้อยละ 33.33
อนึ่ง กำไรสุทธิจำกงบกำรเงินรวมของ 4 ไตรมำสล่ำสุดเมื่อคำนวณจำกจำนวนหุ้นในปัจจุบัน
ที่ 1,400 ล้ำนหุ้นจะเท่ำกับ 0.15 บำท/หุ้น อย่ำงไรก็ตำมในกำรคำนวณหำ Earnings
Dilution จำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะไม่ได้เทียบ EPSN กับกำไรสุทธิต่อหุ้นทีค่ ดิ
จำกฐำนจำนวนหุ้นในปัจจุบัน “EPSO” เนื่องจำก บริษัทฯจะทำกำรออกหุ้นปันผล ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นทุกรำยจะรับรู้ EPSAFTERDIV ที่เหมือนกัน อีกทั้ง บริษัทฯ จะไม่สำมำรถออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิได้หำกไม่มกี ำรจ่ำยหุ้นปันผล ดังนั้น ในกำรวิเครำะห์ Earnings Dilution ที่เกิด
จำกกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงได้ใช้กำรเปรียบเทียบระหว่ำง EPSAFTERDIV และ EPSN
(3) ผลกระทบต่อรำคำตลำดของหุ้น (Price Dilution)
ผู้ถือหุ้นทั้งสองกรณีจะได้รับผลกระทบดังนี้
สูตรกำรคำนวณ:
Price Dilution

=

(รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลัง
กำรเสนอขำย) / รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย
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ราคาตลาดกอนการเสนอขาย
เนื่องจากบริษัทฯ จะทําการจัดสรรหุนปนผลใหกับผูถือหุนดวย ดังนั้นราคาตลาดกอน
การเสนอขายจะเปนราคาที่สะทอนถึงการออกหุนปนผล
ราคาตลาดกอนการเสนอขาย = [(PO X QO) + (PDIV + QDIV)] / (QO + QDIV)
โดยที่
P0
= ราคาตลาดซึ่งคํานวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยยอนหลังเปนระยะเวลา 15 วัน
ทํ า การก อ นวั น ประชุ ม คณะกรรมการครั้ ง ที่
4/2557 ที่มีมติใหจัดการประชุมวิสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 1/2557 นี้ (ระยะเวลา 15 วัน คือ
ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ถึง 5 สิงหาคม
2557)
PDIV
= ราคาเสนอขายหุนเพิ่มทุนซึ่งในกรณีนี้เปนการ
ออกหุนปนผล PDIV จึงเทากับ ศูนยบาท
ดังนั้น
ราคาตลาดกอนการเสนอขาย = [((7.9920) บาท x 1,400 ลานหุน) + (0
บาท x 1,680 ลานหุน)] / (1,400 ลานหุน +
1,680 ลานหุน)
= 3.6327 บาท/หุน
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย
ราคาตลาดกอนการเสนอขาย = [(PO X QO) + (PDIV + QDIV) + ((PW + QW)]
/ (QO + QDIV + Qw)
โดยที่
PW
= ราคาใชสทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรา
หนวยละ 2.50 บาทตอหุน
ดังนั้น
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [((7.9920) บาท x 1,400 ลานหุน) +
(0บาท x 1,680 ลานหุน) + (2.50 บาท x
1,540 ลานหุน)] / (1,400 ลานหุน + 1,680
ลานหุน + ไมเกินกวา 1,540 ลานหุน)
= ไมต่ํากวา 3.2552 บาท/หุน
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(ตัวเลขที่ใชในการคํานวณดานลางมีหนวย : บาท/หุน)
ดังนั้น
Price Dilution
= (3.6327 – 3.2552) / 3.6327
= ไมเกินรอยละ 10.39

เหตุในการออกหุน
ใหมเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ

เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการ
ปรับสิทธิตามที่ระบุไวในขอกําหนดสิทธิฯ ซึ่งเปนเหตุการณตามที่กําหนดไวในขอ 11 (4)
(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหมและหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งมีการแกไขเพิ่มเติม)

การปรับสิทธิ

บริษัทฯ จะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งตอไปนี้ ซึ่งอาจเปนเหตุใหบริษัทฯ ตอง
ออกหุนสามัญใหมเพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาผลประโยชน
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทฯ อันเปนผลมาจากการรวมหุน
หรือแบงแยกหุน
2. เมื่อบริษัทฯเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาเสนอขายที่ต่ํากวาราคาตลาดที่ไดกําหนดไว
ในขอกําหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทฯเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่ใหสิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใช
สิทธิแปลงสภาพ /ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยกําหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช
สิทธิแปลงสภาพ /ใชสิทธิซื้อหุนที่ต่ํากวาราคาตลาดที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทฯจายปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน
5. เมื่อบริษัทฯจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตราที่ไดกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวตามขอ 1. – 5. ขางตน ที่ทําใหผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับผลประโยชนดอยไปจากเดิม
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วัตถุประสงคของการ
เพื่อระดมทุนใชในการขยายธุรกิจในอนาคตเชนการจัดหาและผลิตรายการทีวี และเปน
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เงินทุนหมุนเวียน
และประโยชนที่บริษัทฯ
จะพึงไดรับจากการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนในครั้งนี้
ประโยชนที่บริษัทฯ
พึงจะไดรับจากการ
เพิ่มทุน

ไดรับเงินทุนเพิ่มเติมหากภายหลังการออก MONO-W1 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิทําการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญโดยชําระคาหุนในราคาการใชสิทธิที่ 2.50 บาท/หุน ทั้งนี้ หากมีการใช
สิทธิ MONO-W1 ทั้งหมด บริษัทฯ จะไดรับเงินทุนทั้งสิ้น 3,750 ลานบาท (จํานวนเงิน
ดังกลาวเปนจํานวนเงินกอนหักคาใชจายเชนคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของในการนําหุนสามัญที่ไดจาก
การใชสิทธินั้นเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย)
หมายเหตุ : อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิคือ 5 ป เงินทุนที่บริษัทฯ จะไดรับจากการใช
สิทธิอาจเปนสวนๆ ของจํานวน 3,750 ลานบาท และเกิดขึ้นในชวงเวลาตางๆ ของอายุ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ประโยชนที่ผูถือหุนจะ
พึงไดรับจากการเพิ่ม
ทุน

ไดรับผลประโยชนเกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดรับเงินทุนดังกลาว นอกจากนี้ การออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนการเพิ่มสภาพคลองใหกับหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยภาพรวม
โดยผูถือหุนสามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปขายในตลาดหลักทรัพยฯ ได หลังจากที่มีการ
นํา MONO-W1 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

เงื่อนไขอื่น

กรรมการของบริษั ทฯ อยา งนอยสองในสี่ คนดัง ตอไปนี้ คือ นายพิ ชญ โพธารามิ ก
นายโสรัชย อัศวะประภา
นายซัง โด ลี นายนวมินทร ประสพเนตร และ/หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการของบริษัทฯ อยางนอยสองในสี่คนดังกลาวมีอํานาจ
ในการกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญ
แสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดเหตุแหงการออกหุนสามัญใหมเพื่อรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงราคาการใช สิท ธิ และ/หรือ อั ต ราการใชสิ ทธิ ข องใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ
รวมทั้งดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
และการนํ า ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ เ ข า จดทะเบี ย นเป น หลั ก ทรั พ ย จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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