เลขที่ MONO 041/57
(F 53-5)
แบบรายงานผลการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์
บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํ ากัด (มหาชน)
วันที่ 17 ตุลาคม 2557
1. ข้อมู ลเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิทธิท่อี อก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท โมโน
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1) ชนิดระบุ
ชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ)

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่อี อก

1,500,002,627 หน่วย
หมายเหตุ ที่ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2557 ของ
บริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษัท ”) เมื่ อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ได้ มีมติอนุ มัติให้ บริ ษัทฯ ออกและ
จั ด สรรใบสําคั ญ แสดงสิท ธิจํานวนไม่ เ กิน 1,540,000,000
หน่ วย ให้ แ ก่ ผ้ ู ถือหุ้ นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถื อหุ้ น
(Right Offering) โดยไม่ คิดมูลค่ า ในอัตราการจัดสรรที่ 14
หุ้ นสามั ญเดิ มต่ อ 15 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในการ
คํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้ นแต่ ละรายที่ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิหากปรากฏว่ ามีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิน้อยกว่ า
1 หน่วย บริษัทฯ ก็จะทําการปัดเศษขึ้นเป็ น 1 หน่วย

จัดสรรให้ แก่

ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น(Right
Offering) ที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นที่มีสทิ ธิได้ รับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ใน วันที่ 21
สิง หาคม 2557 วั น รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ น
และพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ราคาใบสําคัญแสดงสิทธิต่อหน่วย

0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)

จํานวนหุ้นรองรับการใช้ สทิ ธิ

ไม่เกิน 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ
0.10 บาท

อัตราการใช้ สทิ ธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้ สทิ ธิ

2.50 บาทต่อหุ้น

วันที่ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

17 ตุลาคม 2557
5 ปี นั บ แต่ วั น ที่อ อกใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิ ทั้ง นี้ ภายหลั ง การ
ออกใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิ บริ ษั ท ฯ จะไม่ ข ยายอายุ ใ บสํา คั ญ
แสดงสิทธิ

2. ผลการขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
[ ] จัดสรรได้ หมดทั้งจํานวน
[  ] จัดสรรไม่หมด คงเหลือจํานวน 39,997,373 หน่วย โดยบริษัทฯ ได้ ดาํ เนินการเกี่ยวกับใบสําคัญแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือดังนี้
บริษัทฯ จะไม่มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) เพิ่มเติมเว้ น
แต่เป็ นการปรับสิทธิตามข้ อกําหนดสิทธิ
3. รายละเอียดการจัดสรร
รายการ

ผู้ลงทุนสัญชาติไทย
นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา
27
5,125

จํานวนราย
จํานวนใบสําคัญ
23,806,300 1,456,799,820
แสดงสิทธิท่จี ัดสรร
ร้ อยละของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
1.59
97.12
จัดสรรทั้งหมด

ผู้ลงทุนต่างประเทศ
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
6
8

รวม
5,166

9,522,753

9,873,754

1,500,002,627

0.63

0.66

100

4. จํ านวนเงินที่ได้รบั จากการจัดสรรหลักทรัพย์
บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.........................................กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายซัง โด ลี)

ลายมือชื่อ......................................... กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายนวมินทร์ ประสพเนตร)

