เลขที่ MONO 029/59
วันที่ 2 มิถุนายน 2559
เรื่อง

แจ้ งผลการคํานวณราคาเฉลี่ยย้ อนหลัง 15 วันทําการ

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ขอแจ้ งเรื่องการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 0.10 บาท แก่นายวิสตู ร พูลวรลักษณ์ อันเป็ นการเสนอ
ขายหุ้นต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพื่อใช้ ชาํ ระค่าตอบแทนในการเข้ าทํารายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์
โดยการเข้ าซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์ จํานวน 29 เรื่อง บริษัทฯ กําหนดราคาเสนอ
ขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนโดยอ้ างอิงราคาตลาดที่ไม่ ต่ าํ กว่ าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้ น (ซึ่งใช้ ราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2559) ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 2.03
บาท และได้ มี ก ารตกลงกัน ระหว่ า งบริ ษัท ฯ ซึ่ ง เป็ นผู้ ซ้ ื อ และนายวิ สูต ร พู ลวรลั กษณ์ เป็ นเจ้ าของลิ ข สิท ธิ์
ภาพยนตร์ จํานวน 30 เรื่อง และบทภาพยนตร์จาํ นวน 29 เรื่อง ซึ่งเป็ นผู้ขาย ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่ าว เป็ นไป
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้ บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้ นที่
ออกใหม่ ต่อบุ คคลในวงจํากัด หมวด 2 การเสนอขายหุ้ นที่ผ้ ู ถือหุ้ นมีมติกาํ หนดราคาเสนอขายชั ดเจน ซึ่ง “ราคา
ตลาด” หมายถึ ง ราคาปิ ดถั วเฉลี่ ยถ่ ว งนํ้าหนั กของหุ้ น MONO ในตลาดหลั ก ทรั พย์ ฯ ย้ อนหลั ง 9 วั น ทําการ
ติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เพื่อขออนุมัติ
ให้ บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจํากัด โดยเป็ นราคาที่คาํ นวณระหว่างวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2.03 บาทต่ อหุ้ น ทั้งนี้กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
ของบริษทฯ ได้ กาํ หนดวันเสนอขาย วันจองซื้อและชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ วเป็ นวันที่ 3 มิถุนายน 2559
เพื่อให้ สอดคล้ องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคําขอให้
รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ที่มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 16
พฤษภาคม 2558 บริ ษัทฯ จะต้ องแจ้ งราคาตลาดย้ อนหลัง 7 -15 วันทําการติดต่ อกันก่อนวันแรกที่เสนอขาย
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ จัดทําการคํานวณราคาตลาดระหว่ างวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559
(ซึ่งเป็ นราคาถัวเฉลียถ่วงนํา้ หนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ไม่ น้อยกว่ า 7 วันทํา
การติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขาย) มีรายละเอียดดังนี้

วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วันที่

ปริมาณซื้ อขาย
ปริมาณการซื้ อขาย
(หุน้ )
(บาท)
12 พฤษภาคม 2559
3,930,000
9,312,540
13 พฤษภาคม 2559
3,432,100
8,546,812
16 พฤษภาคม 2559
6,916,400
16,915,730
17 พฤษภาคม 2559
2,147,400
5,241,758
18 พฤษภาคม 2559
6,609,600
15,891,138
19 พฤษภาคม 2559
1,672,700
4,025,310
23 พฤษภาคม 2559
2,197,900
5,245,406
24 พฤษภาคม 2559
9,379,900
22,927,944
25 พฤษภาคม 2559
21,053,600
52,506,788
26 พฤษภาคม 2559
19,779,300
51,251,930
27 พฤษภาคม 2559
15,444,400
40,752,950
30 พฤษภาคม 2559
43,641,400
120,576,016
31 พฤษภาคม 2559
8,465,700
23,555,614
1 มิถุนายน 2559
3,735,400
10,360,614
2 มิถุนายน 2559
9,219,600
24,745,290
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวนํา้ หนัก 15 วันทําการ (บาท/หุ้น)
ร้ อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถัวนํา้ หนัก 15 วันทําการ (บาท/หุ้น)

ราคาเฉลีย่
(บาทต่อหุน้ )
2.37
2.49
2.45
2.44
2.40
2.41
2.39
2.44
2.49
2.59
2.64
2.76
2.78
2.77
2.68
2.61
2.35

เนื่ องจากราคาเสนอขายหุ้ น สามั ญเพิ่ มทุ นที่ 2.03 ตํ่ากว่ าร้ อ ยละ 90 ของราคาตลาดถั วเฉลี่ยถั ว
นํา้ หนัก จึงเข้ าข่ายตามหลักเกณฑ์การขายในราคาตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ส่งผลให้ ต้องกําหนดระยะเวลาห้ ามขายหุ้น (Silent Period) เป็ นระยะเวลา 1 ปี อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้ กาํ หนดระยะเวลาห้ ามขายหุ้น (Silent Period ) เป็ นระยะเวลา 2 ปี และสามารถทยอยขายได้ ในจํานวน
ร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้ นที่ถูกสั่งห้ ามขาย เมื่อพ้ นระยะเวลา 1 ปี แรกนับแต่ วันที่ห้ ุ นในส่วนเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็ นข้ อกําหนดที่มากกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

