เลขที่ MONO 052/60
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
เรื่อง แจ้ งกําหนดการใช้ สทิ ธิซ้ อื หุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 13 ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิ MONO-W1
เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตามที่บริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (MONO-W1) (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1”) จํานวน
1,500,002,627 หน่วย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 มีกาํ หนดการใช้ สทิ ธิในวัน
ทําการสุดท้ ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ ละปี ปฏิทิน ภายหลังจากวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ (“วันกําหนดการใช้ สิทธิ”) โดยวันกําหนดการใช้ สิทธิครั้งที่ 13 คือ วันทําการสุดท้ ายของเดือนธันวาคม
2560 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ าย คือ วันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ
ครบ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ จัดสรรหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 ในจํานวนไม่ เกิน 1,540,000,000 หุ้ น
มูลค่ าหุ้ นที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 0.10 บาท โดยรายละเอียดเป็ นไปตามข้ อกําหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิแ ละผู้ ถือ ใบสําคั ญแสดงสิท ธิท่ีจะซื้ อหุ้ น สามั ญของบริ ษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1
(MONO-W1)
ดังนั้น บริ ษัทฯ จึงขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้ นสามัญของบริ ษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
MONO-W1 สําหรับการใช้ สทิ ธิครั้งที่ 13 ดังต่อไปนี้
1. วันกําหนดการใช้ สทิ ธิ
2. ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
3. อัตราการใช้ สทิ ธิ
4. ราคาการใช้ สทิ ธิ
5. ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ

: วันที่ 29 ธันวาคม 2560
: ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น.
ของวันที่ 22 และ 25-28 ธันวาคม 2560
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 1 หน่วย
ต่อหุ้นสามัญ 1.003 หุ้น
: 2.492 บาท ต่อหุ้น
: บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

6. สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ

: บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบัติการ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ : คุณไตรนพ กําเนิดกาญจน์ หรือ
คุณเบญจวรรณ ผาสุข
เบอร์ติดต่อ : 0-2618-1140, 0-2618-1143

7. เอกสารที่ใช้ ในการยื่นความจํานงการใช้ สทิ ธิ
7.1 ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (“ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ที่ได้ กรอก
ข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนทุกรายการพร้ อมลงนามโดยผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งสามารถขอรับแบบฟอร์ม
ได้ ท่ตี ัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิและบริษัทหลักทรัพย์ท่ที าํ หน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker)
ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://www.mono.co.th ในหน้ า “นัก
ลงทุนสัมพันธ์” ภายใต้ หัวข้ อ “ข้ อมูลผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”
7.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุในใบแจ้ งความจํานงการใช้
สิทธิซ้ อื หุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
7.3 หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
1) บุคคลธรรมดา
: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้ าราชการ/สําเนา
สัญชาติไทย
บัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจที่ยังไม่ หมดอายุ พร้ อมสําเนาทะเบียน
บ้ าน (ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําให้ ช่ ือ/ชื่อสกุลไม่
ตรงกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่ออกโดยหน่ วยงาน
ราชการ เช่ น ทะเบียนสมรส ใบหย่ า ใบแจ้ งเปลี่ ยนชื่ อ/ชื่ อสกุ ล
เป็ นต้ น) พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
2)

บุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย

: สําเนาใบต่ างด้ าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่ หมดอายุ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

3)

นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สําเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ไม่ เกิน 6
เดื อนก่ อนวั นกําหนดการใช้ สิทธิ ในครั้ งนั้ น ๆ พร้ อมลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และ
3.2) สําเนาเอกสารตามข้ อ 1) หรือ 2) (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อํานาจลงนามที่ได้ ลงลายมื อชื่ อรั บรองสําเนาถู กต้ องใน
เอกสารตามข้ อ 3.1)

4)

นิติบุคคลสัญชาติ
ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย

: 4.1) สํา เนาหนั ง สื อ สํา คั ญ การจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คล และ/หรื อ
หนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้ อมลงลายมือชื่อรั บรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และ
4.2) สําเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอาํ นาจลงนามที่ได้ ลงลายมือ
ชื่ อ รั บ รองสําเนาเอกสารตามข้ อ 4.1) ที่ยัง ไม่ ห มดอายุ
พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง
เอกสารตามข้ อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้ มีอาํ นาจลงนามลง
ลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํา เนาถู ก ต้ อ งแล้ ว จะต้ อ งได้ รั บ การ
รับรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6
เดือนก่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้งนั้นๆ

7.4 เอกสารการชําระเงิน
8. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
8.1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
8.2 บริษัทหลักทรัพย์ท่ที าํ หน้ าที่เป็ นนายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
8.3 ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ของบริ ษัทฯ ที่ http://www.mono.co.th ในหน้ า “นั กลงทุ น สัมพั นธ์”
ภายใต้ หัวข้ อ “ข้ อมูลผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”
9. วิธกี ารชําระเงิน
9.1 ชําระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในกรุงเทพมหานคร ภายในวัน
ทําการถัดไป และขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซื้อหลักทรัพย์ 2”

9.2 ชําระโดยการโอนเงิ นเข้ าบัญชี “บริ ษัทหลั กทรั พย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่ อ การจองซื้ อ
หลักทรัพย์ 2” พร้ อมนําส่งสําเนาหลักฐานการโอนเงินให้ แก่ตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิ
โดยมีร ายละเอีย ดบัญ ชี “บริษ ัท หลัก ทรัพ ย์ บัว หลวง จํา กัด (มหาชน) เพื่ อ การจองซื้ อ
หลักทรัพย์ 2” ดังนี้
ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 2”
เลขที่บญ
ั ชี
101-8-81846-6
ประเภทบัญชี
สะสมทรัพย์
สาขา
สํานักงานใหญ่
ทั้งนี้การใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯหรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงใน
การใช้ สิทธิเรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่ าวได้ แล้ วเท่านั้น หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิไม่
สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่มิได้ เกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้
สิทธิ บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ แสดงเจตนายกเลิกการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้นๆ โดย
บริษัทฯ และหรือตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิจะจัดส่งใบสําคัญแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ฯ พร้ อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ท่เี รียกเก็บเงินไม่ได้ คืนให้ แก่ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 วันนับ
จากวันกําหนดการใช้ สทิ ธิ ทั้งนี้ผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิฯซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ได้ ในวันกําหนดการใช้ สทิ ธิในครั้งต่ อไป เว้ นแต่ การใช้ สทิ ธิครั้งนั้นจะเป็ นการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายให้ ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิฯนั้นๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ บริษัทฯและตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สทิ ธิฯจะไม่รับผิดชอบใน
การใช้ สทิ ธิ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย/หรือค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายซัง โด ลี)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

