ที่

MONO 037/58
วันที่ 8 ธันวาคม 2558

เรื่อง

แจงกําหนดการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
MONO-W1 (การใชสิทธิครั้งที่ 5)

เรียน

กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1”)
จํานวน 1,500,002,627 หนวย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 มีกําหนดการ
ใชสิทธิในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแตละปปฏิทิน ภายหลังจากวันที่
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใชสิทธิ”) โดยวันกําหนดการใชสิทธิครั้งที่ 5 คือ วันทําการสุดทายของ
เดือนธันวาคม 2558 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย คือ วันที่
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ป นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ในจํานวน
ไมเกิน 1,540,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท โดยรายละเอียดเปนไปตามขอกําหนดวาดวยสิทธิ
และหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี
จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ MONO-W1 สําหรับการใชสิทธิครั้งที่ 5 ดังตอไปนี้
1. วันกําหนดการใชสิทธิ
2. ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสทิ ธิ
3. อัตราการใชสทิ ธิ
4. ราคาการใชสิทธิ
5. ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสทิ ธิ
6. สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ

: วันที่ 30 ธันวาคม 2558
: ระหวางเวลา 8.30 น. – 15.30 น.
ของวันที่ 23-25 และ 28-29 ธันวาคม 2558
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1
1 หนวย ตอหุน สามัญ 1 หุน
: 2.50 บาท ตอหุน
: บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
: บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ฝายปฏิบัติการ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดตอ : คุณไตรนพ กําเนิดกาญจน หรือ
คุณเบญจวรรณ ผาสุข
เบอรติดตอ : 0-2618-1140, 0-2618-1143

7. เอกสารที่ใชในการยื่นความจํานงการใชสิทธิ
7.1 ใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ MONO-W1 (“ใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ที่ไดกรอกขอความ
ถูกตองชัดเจนและครบถวนทุกรายการพรอมลงนามโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอรมไดที่
ตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิและบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker)
ของผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ หรื อ ดาวน โ หลดจากเว็ บ ไซด ข องบริ ษั ท ฯ ที่ http://www.mono.co.th ในหน า
“นักลงทุนสัมพันธ” ภายใตหัวขอ “ขอมูลผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”
7.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.3 หลักฐานประกอบการใชสิทธิ
1) บุคคลธรรมดา
: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ/สําเนา
สัญชาติไทย
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไมหมดอายุ พรอมสําเนาทะเบียน
บาน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ชื่อสกุลไม
ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหแนบเอกสารที่ออกโดยหนวยงาน
ราชการ เชน ทะเบียนสมรส ใบหยา ใบแจงเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
เปนตน) พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2)

บุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย

: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

3)

นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชยออกใหไมเกิน 6
เดื อนก อนวั นกํ าหนดการใช สิ ทธิ ในครั้ งนั้ น ๆ พร อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
3.2) สําเนาเอกสารตามขอ 1) หรือ 2) (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามที่ไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองใน
เอกสารตามขอ 3.1)

4)

นิติบุคคลสัญชาติ
ที่มิใชสัญชาติไทย

: 4.1) สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า คั ญ การจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล และ/หรื อ
หนังสือรับรองของนิติบุคคล พรอมลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามที่ไดลงลายมือ
ชื่อ รั บรองสํ า เนาเอกสารตามขอ 4.1) ที่ ยัง ไมห มดอายุ
พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผูมีอํานาจลงนามลง
ลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งแล ว จะต อ งได รั บ การ
รับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไมเกิน 6
เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งนั้นๆ
7.4 เอกสารการชําระเงิน
8. สถานที่ขอรับแบบฟอรมใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
8.1 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
8.2 บริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย (Broker) ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
8.3 ดาวนโหลดจากเว็บไซดของบริษัทฯ ที่ http://www.mono.co.th ในหนา “นักลงทุนสัมพันธ” ภายใต
หัวขอ “ขอมูลผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”
9. วิธีการชําระเงิน
9.1 ชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในกรุงเทพมหานคร ภายในวันทํา
การถัดไป และขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ
หลักทรัพย 2”
9.2 ชํ า ระโดยการโอนเงิ น เข า บั ญ ชี “บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย บั ว หลวง จํ า กั ด (มหาชน) เพื่ อ การจองซื้ อ
หลักทรัพย 2” พรอมนําสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินใหแกตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิ
โดยมีรายละเอียดบัญชี “บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 2” ดังนี้
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย 2”
เลขที่บัญชี
101-8-81846-6
ประเภทบัญชี
สะสมทรัพย
สาขา
สํานักงานใหญ
ทั้งนี้การใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทฯหรือตัวแทนรับแจงความจํานงใน
การใชสิทธิเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิไม
สามารถเรียกเก็บเงินไดไมวาในกรณีใด ๆ ที่มิไดเกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจงความจํานงในการ
ใชสิทธิ บริษัทฯจะถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ
โดยบริษัทฯ และหรือตัวแทนรับแจงความจํานงในการใชสิทธิจะจัดสงใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิฯ พรอมกับเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทที่เรียกเก็บเงินไมไดคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน
14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ ทั้งนี้ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจงความจํานงการใชสิทธิฯซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนใหมไดในวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งตอไป เวนแตการใชสิทธิครั้งนั้นจะเปนการใชสิทธิครั้งสุดทาย
ใหถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯนั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ บริษัทฯและตัวแทนรับแจงความจํานงในการใช
สิทธิฯจะไมรับผิดชอบในการใชสิทธิ จะไมรับผิดชอบตอดอกเบี้ย/หรือคาเสียหายอื่นใดไมวาในกรณีใดๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

