เลขที่ MONO 045/60
วันที่ 29 กันยายน 2560
เรื่อง รายงานผลการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
MONO-W1 (การใช้ สทิ ธิครั้งที่ 12)
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามที่บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ้ นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้ งที่ 1 (MONO-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ
MONO-W1”) จํ า นวน 1,500,002,627 หน่ ว ย เมื่ อ วั น ที่ 17 ตุ ล าคม 2557 โดยใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ
MONO-W1 มีกาํ หนดการใช้ สทิ ธิในวันทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของ
แต่ละปี ปฏิทนิ ภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ”) โดยวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
ครั้ ง ที่ 12 คื อ วั น ทํา การสุด ท้ า ยของเดื อ นกัน ยายน 2560 ซึ่ ง จะตรงกับ วั น ที่ 29 กัน ยายน 2560 และวั น
กําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ซึ่งจะตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ในจํานวนไม่ เกิน 1,540,000,000 หุ้ น มูลค่ าหุ้ นที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 0.10
บาท โดยรายละเอียดเป็ นไปตามข้ อ กําหนดว่ าด้ วยสิท ธิแ ละหน้ าที่ข องผู้ อ อกใบสําคั ญแสดงสิท ธิแ ละผู้ ถื อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (MONO-W1)
บริษัทฯ ขอแจ้ งให้ ทราบว่า มีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 มาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่ วงระยะเวลาวันที่ 22 และ วันที่ 25 - 28 กันยายน 2560 ซึ่งเป็ นระยะเวลาการ
แจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิของวันกําหนดใช้ สทิ ธิครั้งที่ 12 โดยมีรายละเอียดการใช้ สทิ ธิดังนี้
อัตราการใช้ สทิ ธิ
ราคาการใช้ สทิ ธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1.003 หุ้น
: 2.492 บาท ต่อหุ้น

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

1.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

2.

จํานวน MONO-W1
ที่ใช้ สทิ ธิ (หน่วย)

จํานวนหุ้น
ที่ได้ รับ (MONO)

จํานวนเงิน
(บาท)

4,870,050

4,884,660

12,172,572.72

นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ

289,286

290,153

723,061.28

3.

นาย ชายชาญ หลูไพบูลย์

1,500,000

1,504,500

3,749,214.00

4.

นาย พิชญ์ โพธารามิก

40,000,000

40,120,000

99,979,040.00

5.

นาง เตือนใจ ตันงามตรง

5,358

5,374

13,392.01

รวม

46,664,694

46,804,687 116,637,280.01

ดังนั้น จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 มีจาํ นวนคงเหลือเท่ากับ 1,432,402,371 หน่วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

