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หนงัสือแจ้งการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ 

บริษทั โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1(MONO-W1)  
 

1. รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

 

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า Mono Technology Public company 

Limited สาํนักงานแห่งใหญ่ตั้ง อยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4  อาคารจัสมนิอนิเตอร์เนชั่นแนล  ชั้น 16  ถนนแจ้งวัฒนะ  ตาํบลปากเกรด็ 

อาํเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120  ได้ออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้ อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท โมโน 

เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 1  (MONO-W1) (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ”) จาํนวน 1,500,002,627 หน่วย ให้แก่ผู้ถอืหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจัดสรรที่ 14 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 15 

หน่วยใบสาํคัญแสดงสทิธ ิโดยบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จาํนวน 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ โดยสาระสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสทิธสิามารถสรุปได้ดังนี้  
 

ผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 

(“ใบสาํคัญแสดงสิทธ”ิ หรือ “MONO-W1”) 

ชนิดของ 

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 

วิธีการจัดสรร ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน

อตัราส่วนหุ้นสามัญเดิม 14 หุ้น ต่อ 15 หน่วยใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ โดยบริษัทฯ ได้กาํหนดวัน

กาํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record 

Date) ในวันที่ 21  สิงหาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ

พระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบยีนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 สงิหาคม  2557 ในการคาํนวณสทิธขิองผู้ถือหุ้น

แต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสาํคญัแสดงสทิธดิังกล่าว ทั้งนี้หากปรากฏว่ามีเศษของใบสาํคัญ

แสดงสทิธน้ิอยกว่า 1 หน่วย บริษัทฯ กจ็ะทาํการปัดเศษขึ้นเป็น 1 หน่วย 

วันที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 17 ตุลาคม 2557 

วันที่ครบกาํหนดอายุ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ
17 ตุลาคม 2562 

จาํนวนใบสาํคัญแสดง

สทิธทิี่ออก 
1,500,002,627 หน่วย 

ราคาเสนอขายใบสาํคัญ

แสดงสิทธิต่อหน่วย 

0.00 บาท  (ศูนย์บาท)   
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อตัราการใช้สทิธ ิ ใบสาํคัญแสดงสิทธิ  1 หน่วย   สามารถใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น   (เว้นแต่จะมีการปรับ     

สทิธติามเงื่อนไขการปรับสทิธใินอนาคต) 

ราคาการใช้สทิธ ิ 2.50  บาท ต่อหุ้น  (เว้นแต่จะมกีารปรับสทิธติามเงื่อนไขการปรับสทิธใินอนาคต) 

อายุของใบสาํคญัแสดง

สทิธ ิ

5 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิ  โดยบริษัทฯ  จะไม่ขยายอายุใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิMONO-W1 ภายหลังการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

ระยะเวลาการใช้สทิธ ิ ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธ ิสามารถใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้ในวันทาํการสดุท้ายของเดือน

มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ  ทั้งนี้  

กาํหนดการใช้สิทธิคร้ังแรกตรงกับวันทาํการสดุท้ายของเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งจะตรงกบัวันที่ 

30 ธนัวาคม 2557 และวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายคอืวันที่ใบสาํคญัแสดงสทิธมิอีายุครบ 5 

ปี นับจากวันที่ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิซึ่งจะตรงกบัวันที่ 17 ตุลาคม 2562 (“วันกาํหนดใช้สทิธิ

คร้ังสดุท้าย”)  

หากวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังใดไม่ตรงกบัวันทาํการ ให้เล่ือนวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังนั้น เป็น

วันทาํการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจ้งความ

จาํนงในการใช้สทิธ ิ

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธซิึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธใินการซื้ อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จะต้อง

แจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 

15.30 น.  ภายในระยะเวลา 5 วันทาํการก่อนวันกาํหนดการใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเว้นการ

แสดงความจาํนงในการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย ให้แสดงความจาํนงในการใช้สทิธริะหว่าง 8.30 น. ถงึ 

15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทาํการก่อนวันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย 

ตวัแทนรับแจ้งความจาํนง

ในการใช้สทิธแิละสถานที่

ที่ตดิต่อในการใช้สทิธ ิ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ “บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกดั (มหาชน)” ทาํหน้าที่เป็นตัวแทนของ

บริษัทฯ ในการรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธแิละรับชาํระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธใินการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธสิามารถติดต่อ

ตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธติามรายละเอยีด ดงันี้  

บริษัท หลักทรัพย์ บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 

ชั้น 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 

191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก  

กรงุเทพฯ 10500 

โทรศัพท ์ : 0-2618-1140 , 1142 , 1143  และ 1147 

โทรสาร  : 0-2618-1120 
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ทั้งนี้   ในกรณทีี่บริษัทฯ มกีารเปล่ียนแปลงตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธแิละสถานที่ใน

การใช้สิทธ ิบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่

ข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ไม่น้อยกว่า 15 (สบิห้า) วันทาํการ

ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธใินแต่ละคร้ัง ยกเว้นในกรณใีช้สทิธคิร้ังสดุท้าย ซึ่ง

บริษัทฯ จะทาํการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญคร้ังล่าสุด รายละเอียดต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องรวมถึงหากมีการเปล่ียนแปลงสถานที่ในการใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (Set Portal) และส่งรายละเอียดดังกล่าวทางไปรษณีย์

ลงทะเบยีน (ตามรายละเอยีดที่ระบุในข้อกาํหนดสทิธ ิข้อ 1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจาํนงใน

การใช้สทิธ ิในหัวข้อการแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัคร้ังสดุท้าย) 

การไม่สามารถยกเลิกการ

แจ้งความจํานงในการใช้

สทิธ ิ

เมื่อผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธไิด้แจ้งความจาํนงในการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตาม

ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิMONO-W1 แล้ว การแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธดิังกล่าวไม่สามารถเพิก

ถอนได้ 

จาํนวนหุ้นสามัญที่ออก

ไว้เพ่ือรองรับใบสาํคัญ

แสดงสิทธ ิ

ไม่เกนิ 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท  

 

นายทะเบยีน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  (ประเทศไทย) จาํกดั 

ตลาดรองของใบสาํคญั

แสดงสทิธ ิ

บริษัทจะนาํใบสาํคญัแสดงสทิธไิปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของ

บริษัททาํการซื้อขายอยู่ 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่

เกดิจากการใช้สทิธ ิ

บริษัทจะนาํหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สทิธิในแต่ละคร้ังเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ที่หุ้นสามญัของบริษัททาํการซ้ือขายอยู่ 

เหตใุนการออกหุ้นใหม่

เพ่ือรองรับการปรับสทิธ ิ

เมื่อมกีารดาํเนินการปรับราคาการใช้สทิธแิละ/หรืออตัราการใช้สทิธติามเงื่อนไขในการปรับสทิธิ

ตามที่ระบุไว้ในข้อกาํหนดสทิธ ิซึ่งเป็นเหตกุารณต์ามที่กาํหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

ใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้ อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคัญแสดงสทิธ ิฉบับ

ลงวันที่ 15 ธนัวาคม 2551 (รวมทั้งมกีารแก้ไขเพ่ิมเตมิ) 

การปรับสทิธ ิ บริษัทฯ     จะดาํเนินการปรับราคาการใช้สทิธแิละอตัราการใช้สทิธติลอดอายุของใบสาํคัญแสดง

สิทธิ  เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้     ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ  ต้องออกหุ้น

สามัญใหม่เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ   ทั้ งนี้     มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ             

ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธไิม่ให้ด้อยไปกว่าเดมิ 

1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ  อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น     
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หรือแบ่งแยกหุ้น 

2. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่      ในราคาเสนอขายที่ตํ่ากว่าราคาตลาดที่ได้กาํหนดไว้

ในข้อกาํหนดสทิธ ิ

3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ  ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิ

แปลงสภาพ /ใช้สิทธซ้ืิอหุ้นสามัญ   โดยกาํหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สทิธแิปลง

สภาพ /ใช้สทิธซิื้อหุ้นที่ตํ่ากว่าราคาตลาดที่ได้กาํหนดไว้ในข้อกาํหนดสทิธ ิ

4. เมื่อบริษัทฯ  จ่ายปันผลทั้งหมด หรือ บางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

5. เมื่อบริษัทฯ  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกนิกว่าอตัราที่ได้กาํหนดไว้ ในข้อกาํหนดสทิธ ิ

6. เมื่ อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่ก ําหนดไว้ตามข้อ  1. – 5. ข้างต้น    ที่ท ําให้             

ผู้ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธไิด้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดมิ 

 

2. การจอง การจดัจําหน่าย และจดัสรร 

 

2.1 วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การออกใบสาํคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้  มิได้ดาํเนินการผ่านผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 

เนื่องจากเป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยจัดสรร

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 21 สงิหาคม 2557 (Record Date) และวัน

รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเตมิ) โดยวิธปิีดสมุดทะเบยีนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 สงิหาคม 2557 

 

2.2 วนัและวิธีการจองและการชําระเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์

เนื่องจากการออกใบสาํคญัแสดงสทิธใินคร้ังนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทฯ โดยไม่คดิมูลค่า จึงไม่มกีาร

กาํหนดวนัและวิธกีารจองและการชาํระเงนิค่าจองซื้อใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ

 

รายละเอยีดอื่นๆ ของใบสาํคญัแสดงสทิธเิป็นไปตามข้อกาํหนดสทิธ ิ


