เลขที่...................................................................

ใบแจ้ งความจํานงการใช้ สทิ ธิ
(สําหรับการใช้ สทิ ธิครั ง้ สุดท้ ายเท่ านัน้ )
ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1 (“MONO-W1”)
เรียน คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

วันที่ย่ นื ความจํานง...................................................

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ”)
โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน
ข้ าพเจ้ า (โปรดระบุประเภทผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจําตัวประชาชน

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว เลขที่ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง .........................................................

 นิติบคุ คลสัญชาติไทย

 นิติบคุ คลสัญชาติต่างด้ าว

เลขทะเบียนนิติบคุ คล. ....................................................................................

เลขทะเบียนนิติบคุ คล .........................................................................

ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้านเลขที่....................................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จังหวัด ........................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................
โทรศัพท์ ........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................... สัญชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) .......................................... เลขประจําตัวผู้เสียภาษี .......................................................................... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย
ในฐานะผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ที่จะใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท
จํานวน......................................................................................................หน่วย ในอัตราใช้ สิทธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.015 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กรณีถือเป็ นใบสําคัญแสดงสิทธิ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เลขที่เอกสาร
วันที่
เลขที่สมาชิก
จํานวนหุ้น
ราคาใช้ สิทธิ (บาทต่อหุ้น) 2.464
รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น (บาท)
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่แสดงความประสงค์ ข้างต้ น ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดาํ เนินการดังต่ อไปนี:้ (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่ านัน้ โปรดทําเครื่ องหมาย  ในช่ องที่เลือก)
ให้ ฝากหลักทรั พย์ ตามจํ านวนที่ได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิ นัน้ ไว้ ในชื่ อ “บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และดํ าเนินการให้
 ในกรณี ท่ ีมีบัญชีซือ้ ขายหลั กทรั พย์ :
บริ ษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่………………...........................นําหลักทรัพย์ เข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเข้ าบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ชื่อ...................................................................................................................เลขที่……………………………..……..…ซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่กับบริ ษัทหลักทรัพย์นั ้น (ชื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิต้องตรงกับชื่อ
ั ้ ในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งใบหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิทางไปรษณี ย์
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์มิฉะนั ้นจะดําเนินการออกใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจํานวนที่ได้ รับจัดสรรตามการใช้ สิทธิ นนไว้
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ น)
 ในกรณีท่ ไี ม่ มีบัญชีซอื ้ ขายหลักทรั พย์ :
 ให้ ฝากใบหุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธินั ้นไว้ ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้ า
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า (กรณีเลือกรั บหุ้นเข้ าบัญชี 600 ในช่ องนี ้ กรุ ณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่ งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรั ฐฯ (สําหรั บบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์ นําหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีผ้ ูออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบิ ุคคล)” เพื่อนําส่ งให้ แก่ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด (“TSD”) ทัง้ นี ้ ในกรณีไม่ จัดทําเอกสารตามที่ TSD กําหนด หรื อ มีข้อบ่ งชีว้ ่ าท่ านอาจเป็ นบุคคลอเมริ กัน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ นําฝากหุ้นเข้ าบัญชี 600 โดยจะดําเนินการออกใบหุ้นและจัดส่ ง
ตามที่อยู่ข้างต้ นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน)
ั ้ ในนามของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรตามการใช้ สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ข้างต้ น โดยข้ าพเจ้ า
 ให้ ออกใบหุ้นสามัญเพิม่ ทุนตามจํานวนที่ได้ รับจัดสรรตามการใช้ สิทธินนไว้
อาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
พร้ อมกันนี ้ ข้ าพเจ้ าขอส่ งเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิดังกล่ าวผ่ านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์ มที่กาํ หนด โดย
 เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรั พย์ 2” หรื อ
 เช็คบุคคล  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค...........................................วันที่.................................................ธนาคาร...........................................................สาขา....................................................โดยสัง่ จ่าย
“บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรั พย์ 2” (ในกรณีที่ส่งค่าใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นเป็ นเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จะต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในกรุ งเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ
ถัดไป)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้ างต้ นนี ้ แต่หากข้ าพเจ้ าไม่ส่งใบสําคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุไว้ ข้างต้ น
หรื อไม่กรอกรายละเอียดในใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วน หรื อไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ ามี) หรื อไม่ชําระเงินตามจํานวนในการใช้ สิทธิดงั กล่าวให้ ครบถ้ วน หรื อไม่นําสําเนาใบนําฝาก (Bill Payment) การชําระเงินตามจํานวนในการ
ใช้ สิทธิดงั กล่าว มาถึงตัวแทนรับแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิของบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริษัทดําเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของ MONO-W1
ลงชื่อ .................................................................................... ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

หลักฐานการรับแบบฟอร์ มใบแจ้ งความจํานงการใช้ สิทธิของ MONO-W1 (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้ อความในส่ วนนีด้ ้ วยตัวบรรจงให้ ครบถ้ วนชัดเจน)
เลขที่………………….…………………………..

วันที่........................................................................

ข้ าพเจ้ า ......................................................................................................ประสงค์ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน.............................................หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 2.464 บาท รวมเป็ นเงิน.......................................................................................................................บาท (.............................................................................................................................................................................บาท)
โดยชําระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์ มที่กําหนด โดย
 เงินโอน เข้ าบัญชีเงินฝากชื่อ “บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรั พย์ 2”
 เช็คบุคคล  แคชเชียร์ เช็ค  ดร๊ าฟท์ เลขที่เช็ค...........................................วันที่.................................................ธนาคาร...........................................................สาขา....................................................โดยสัง่ จ่าย
“บริษัทหลักทรั พย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หลักทรั พย์ 2”
พร้ อมกันนี ้ หากได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้ าพเจ้ าตกลงให้ บริษัท ดําเนินการส่งมอบหุ้นดังนี ้
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก.........................................................บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ..............................................................................
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
 ออกใบหุ้น
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ.........................................................

BROKER

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

ผู้ฝากเลขที่

ชื่อบริษัท

Participant No.

Company Name

Participant No.

Company Name

002

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด

003

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

004

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

005

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

006

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)

007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

008

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED

010

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จํากัด

011

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

013

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

014

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

015

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน)

016

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

019

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด

022

บริษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จํากัด

023

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

026

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

027

บริษัทหลักทรั พย์ อาร์ เอสบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

029

บริษัทหลักทรั พย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)

030

บริษัทหลักทรั พย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

032

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด

034

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)

048

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)

050

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด

051

บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด

052

บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํากัด

200

บริษัทหลักทรั พย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

211

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

213

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด

221

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ช่ ัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)

224

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

225

บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

229

บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด

230

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

244

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

247

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด

248

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด

924

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จํากัด (มหาชน)

243

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)

245

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

329

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

330

ธนาคารฮ่ องกงและเซียงไฮ้ แบงกิงคอร์ ปอเรชัน จํากัด (เพื่อตราสารหนี)้ THE

334

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จาํ กัด(มหาชน)(คัสโตเดีย้ น)

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

339

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (เพื่อรับฝากทรัพย์ สิน)

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD.

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED

KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ASIA WEALTH COMPANY LIMITED

MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

IV GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB BROKER

236

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

242

บริษัทหลักทรัพย์ ซิตคี ้ อร์ ป (ประเทศไทย) จํากัด

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN

301

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES)

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

303

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์ สิน)

304

ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด

305

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

312

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)

316
320
328

CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี สาขากรุ งเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์ สิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES

ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

340

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)

HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.BKK-BOND

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

345

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

425

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้ า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

สําหรับผูชําระเงิน / Client’s copy

สวนที่ 1

Bill Payment Form

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(MONO-W1)

ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
23rd Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500
ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย / Operation Dept. (02) 618-1141,1143,1133
แฟกซ /Fax : (02) 618-1120

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................
ชื่อผูถือหุน Name
......................................................................................................................
Ref 1

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank Name

ชื่อสาขา/Branch

-----------------------------

------------------

--------------------------

------------------

จำนวนเงิน
Amount

Ref 2

บาท
Baht

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที�หนังสือเดินทาง
/ ID or Passport Number

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

� ต่อ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
กรุณานํ าส่งหลักฐานการชําระเงินฉบับนี �พร้อมเอกสารการจองซือ� ฯ ยืน
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

ผูรับเงิน........................................................................

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................

โปรดชำระเงินและนำสงแบบฟอรมพรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย โทร. 0-2618-1140, 1143
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140, 1143

โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

สำหรับธนาคาร / Bank’s copy

สวนที่ 2

Bill Payment From
สําหรับเจาหนาที่ธนาคารโปรดทํารายการทันที

ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
23rd Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(MONO-W1)

ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย / Operation Dept. (02) 618-1141,1143,1133
แฟกซ /Fax : (02) 618-1120

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................
ชื่อผูถือหุน Name
......................................................................................................................
Ref 1

Service Code: BLSIPO
BR.NO. 0101 / COMP CODE. 41889

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

เช็คลงวันที่/Date

ชื่อธนาคาร/Bank Name

ชื่อสาขา/Branch

-----------------------------

------------------

--------------------------

------------------

จำนวนเงิน
Amount

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผูนำฝาก/Deposit by……………................................................
โทรศัพท/Telephone …………....................................……………..

บาท
Baht

Ref 2
เลขบัตรประชาชนหรือเลขที�หนั งสือเดินทาง
/ ID or Passport Number

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

ผูรับเงิน........................................................................
โปรดชำระเงินและนำสงแบบฟอรมพรอมกับเอกสารการจองซื้อที่ฝายปฎิบัติการหลักทรัพย โทร. 0-2618-1140, 1143
Please make payment and submit this form together with the subscription documents to Operations Dept., Tel. 0-2618-1140, 1143

