
 

 

เลขที่ MONO 023/62 

 

วันที่  5 กนัยายน 2562 

 

เร่ือง แจ้งกาํหนดการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) ตามใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิMONO-W1 (คร้ังที่ 20 และการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย) 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามที่บริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดง

สทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (MONO-W1) (“ใบสําคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

MONO-W1”) จาํนวน 1,500,002,627 หน่วย เมื่อวันที่ 17 ตลุาคม 2557 โดยใบสาํคัญแสดงสทิธ ิMONO-W1 

มีกาํหนดการใช้สทิธใินวันทาํการสดุท้ายของเดอืนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคมของแต่ละปีปฎิทนิ 

ภายหลังจากวันที่ออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(“วนักําหนดการใชสิ้ทธิ”) โดยวนักาํหนดการใช้สทิธคิร้ังที่ 20 คือ วนัทาํ

การสดุท้ายของเดอืนกนัยายน 2562 ซ่ึงจะตรงกบัวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และวนักําหนดการใชสิ้ทธิครั้งสุดทา้ย 

คือ วนัทีใ่บสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี นบัจากวนัทีอ่อกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจะตรงกบัวนัท่ี 17 ตุลาคม 

2562 ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิMONO-W1 

ในจาํนวนไม่เกนิ 1,540,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยรายละเอยีดเป็นไปตามข้อกาํหนดว่า

ด้วยสทิธแิละหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธแิละผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท โมโน

เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) คร้ังที่ 1 (MONO-W1)  

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิMONO-W1 สาํหรับการใช้สทิธคิร้ังที่ 20 และสาํหรับการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย มีรายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 4. วันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย   : วันที่ 17 ตลุาคม 2562 

5. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ  : วันที่ 26 กนัยายน 2562 – 17 ตลุาคม 2562 

 

1. วันสดุท้ายที่สามารถซ้ือหรือขายใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ : วันที่ 23 กนัยายน 2562 

2. วันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังที่ 20  : วันที่ 30 กนัยายน 2562 

3. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ : ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น.  

ของวนัที่ 23-27 กนัยายน 2562 



6. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ 

    (รอบการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย) 

 : ระหว่างเวลา 8.30-15.30 น. ของวันที่ 25 กนัยายน 2562 

ถงึ  16  ตลุาคม 2562 (เฉพาะวันทาํการ)  

7. ระยะเวลาหยุดพักการซ้ือขายใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

    (การขึ้นเคร่ืองหมาย SP) 

 : 24 กนัยายน 2562 – 17 ตลุาคม 2562 

8. วันสิ้นสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  : เมื่อครบกาํหนดอายุใบสาํคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17 

ตุลาคม 2562 ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิMONO-W1 จะ

สิ้ นสุดการเ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 18 ตลุาคม 2562 เป็นต้นไป  

9. อตัราการใช้สทิธ ิ  : ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ MONO-W1 1 หน่วย ต่อ หุ้น

สามัญ 1.015 หุ้น 

10. ราคาการใช้สทิธ ิ  : 2.464 บาท ต่อหุ้น 

11. ตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ  : บริษัท หลักทรัพย์ บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

12. สถานที่ตดิต่อในการใช้สทิธ ิ  : บริษัท หลักทรัพย์ บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)  

ฝ่ายปฏบิัตกิาร ช้ัน 23 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 

191 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

บุคคลที่ตดิต่อ :   คุณฐานมาศ พ่ึงโพธิ์ หรือ  

                      คุณเบญจวรรณ  ผาสขุ หรือ 

                      คุณปิยพร  แคว้นน้อย หรือ 

                      คุณไตรนพ  กาํเนิดกาญจน์ 

เบอร์ติดต่อ : 0-2618-1141, 0-2618-1143 

                      0-2618-1147 และ 0-2618-1140 

โทรสาร        :    0-2618-1120                 

 

13. เอกสารที่ใช้ในการย่ืนความจาํนงการใช้สทิธ ิ

13.1 ใบแจ้งความจาํนงการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญของบริษัท โมโนเทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) ตาม

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ MONO-W1 สาํหรับการใช้สทิธคิร้ังที่ 20 และการใช้สทิธคิร้ังสดุท้าย (“แบบฟอรม์ใบแจง้

ความจํานงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ”) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุก

รายการพร้อมลงนามโดยผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ 

13.2 ใบสาํคัญแสดงสทิธิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสิทธติามจาํนวนที่ระบุในใบแจ้งความจาํนงการใช้

สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

13.3 หลักฐานประกอบการใช้สทิธ ิ

1) บุคคลธรรมดา 

สญัชาตไิทย 

: สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสาํเนาบัตรข้าราชการ/

สาํเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกจิที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสาํเนา



ทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงทาํให้

ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับใบสาํคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่

ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบ

แจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

2) บุคคลธรรมดา 

ที่มิใช่สญัชาตไิทย 

: สาํเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม

ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกต้อง 

3) นิตบุิคคลสญัชาตไิทย : 3.1) สาํเนาหนังสอืรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกนิ 6 

เดือนก่อนวันกาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังน้ันๆ พร้อมลง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้มีอาํนาจลงนามของ

นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาํคัญของนิติบุคคล 

(ถ้ามี) และ 

3.2) สาํเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของ

ผู้มีอํานาจลงนามที่ ได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถูกต้องในเอกสารตามข้อ 3.1) 

4) นิตบุิคคลสญัชาติ 

ที่มิใช่สญัชาตไิทย 

: 
4.1) สาํเนาหนังสอืสาํคัญการจัดตั้งนิตบุิคคล และ/หรือ 

หนังสอืรับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกต้องโดยผู้มีอาํนาจลงนามของนิตบุิคคลน้ัน 

และประทบัตราสาํคัญของนิตบุิคคล (ถ้ามี) และ 

4.2) สาํเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอาํนาจลงนามที่ได้ลง

ลายมือช่ือรับรองสาํเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ยังไม่

หมดอายุ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกต้อง 

เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผู้มีอาํนาจลงนามลงลายมือ

ช่ือรับรองสาํเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ

โดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน

กาํหนดการใช้สทิธใินคร้ังน้ัน ๆ 

13.4 เอกสารการชาํระเงิน (ใบชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

 

 



14. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิและ

แบบฟอร์มใบชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

14.1 บริษัทหลักทรัพย์ บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

14.2 บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาํหน้าที่เป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

14.3 ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.mono.co.th ในหน้า” นักลงทุนสมัพันธ์” 

(ตั้งแต่วันที่ 20 กนัยายน 2562 เป็นต้นไป) 

15. วิธกีารชาํระเงิน 

15.1  ชาํระเป็นเชค็ แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟท ์ที่สามารถเรียกเกบ็เงินได้ในกรุงเทพมหานคร ภายใน

วันทาํการถัดไป และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกดั (มหาชน) เพ่ือ

การจองซ้ือหลักทรัพย์ 2” 

15.2 ชาํระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือ

 หลักทรัพย์ 2”  พร้อมนาํส่งสาํเนาหลักฐานการโอนเงินให้แก่ตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธ ิ

โดยมีรายละเอยีดบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือ

หลักทรัพย์ 2” ดังน้ี 

ธนาคาร ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลักทรัพย์ 2” 

เลขทีบ่ญัชี  101-8-81846-6 

ประเภทบญัชี สะสมทรัพย์  

สาขา สาํนักงานใหญ่ 

หมายเหตุ:  

(1) ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  

(2) ผู้ถอืใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่ประสงค์ใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสทิธห้ิาม Pay-in หรือ สั่งจ่ายเชค็

ลงวันที่ก่อนระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธโิดยเดด็ขาด 

(3) ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ใช้สิทธิซื้ อหุ้นสามัญตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ชาํระจาํนวนเงินในการใช้
สทิธผ่ิานระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) แล้ว ต้องนาํหลักฐานการชาํระเงิน Bill 

Payment และเอกสารที่ใช้ในการย่ืนความจาํนงการใช้สิทธิย่ืน ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิที่บริษัท

หลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกดั (มหาชน) ตามที่ระบุในข้อที่ 2 และหา้มไม่ใหผู้ใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้ฯฝากเอกสาร

การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ฯกบัธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ทุกสาขา โดยเด็ดขาด 



ทั้งน้ี การใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทฯหรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการ

ใช้สิทธิเรียกเกบ็เงินจํานวนดังกล่าวได้แล้วเท่าน้ัน หากบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิไม่

สามารถเรียกเกบ็เงินได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่มิได้เกดิจากความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้

สทิธิ บริษัทฯจะถอืว่าผู้ถือใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธซ้ืิอหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ันๆ  โดย

บริษัทฯ และหรือตวัแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธจิะจัดส่งใบสาํคัญแสดงสทิธ ิหรือใบแทนใบสาํคัญแสดงสทิธิ

ฯ พร้อมกบัเชค็ แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟทท์ี่เรียกเกบ็เงินไม่ได้คืนให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับ

จากวันกาํหนดการใช้สทิธิ  ทั้งน้ี ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ สามารถแจ้งความจาํนงการใช้สทิธิฯซื้ อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ใหม่ได้ในวันกาํหนดการใช้สิทธิในคร้ังต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิคร้ังน้ันจะเป็นการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายให้ถือใบสาํคัญ

แสดงสิทธน้ัินๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิธ ิบริษัทฯและตัวแทนรับแจ้งความจาํนงในการใช้สทิธจิะไม่รับผิดชอบ

ในการใช้สทิธ ิจะไม่รับผดิชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสยีหายอื่นใดไม่ว่าในกรณใีดๆ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนับถอื  

 
 

 

   
 (นายซัง โด ลี)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  



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

แบบฟอร์มใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ 
ของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 หรือ “MONO-W1” 

 
เรียน  คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) วันที่ยื่นความจาํนง...................................................      

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโนเทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ) 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจําตวัประชาชน  

 นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบคุคล. .................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ......................................................................... 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ท่ีบ้านเลขท่ี....................................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................    
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย์ ........................................  
โทรศพัท์ ........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................... สญัชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................   
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..........................................  เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย    ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย      หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
มีความประสงค์ท่ีจะใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 จํานวน..............................................................................................................หน่วย ในอตัราใช้
สิทธิ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.015 หุ้นสามญั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีถือเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ  

เลขท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก จํานวนหุ้น 

     

           ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)  2.464                                                                                         รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท)   
หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัทตามท่ีแสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดําเนินการดงัต่อไปนี:้  (ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึง่เท่านัน้ โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเลือก) 
 ในกรณีท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์    :    ให้ฝากหลกัทรัพย์ตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในช่ือ “บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย)จํากดัเพ่ือผู้ฝาก”  และดําเนินการให้

บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี………………...........................นําหลกัทรัพย์ เข้าฝากไว้กบับริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์(ประเทศไทย)จํากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ช่ือ...................................................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่กบับริษัทนัน้ (ช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องตรงกบัช่ือบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์มิฉะนัน้จะดําเนินการออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในนามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี
ระบไุว้ข้างต้น)  

 ในกรณีท่ีไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ :   
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” (“TSD”) และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั TSD โดยนําเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์

สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี ้ กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐ(สาํหรับบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล)เฉพาะผู้ประสงค์นํา

หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และ ”แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA(เฉพาะนิติบคุคล)” เพื่อนําส่งให้แก่ TSD ทัง้นีใ้นกรณีไม่จัดทาํเอกสารตามที่ TSD 

กาํหนด หรือ มีข้อบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดาํเนินการออกใบหุ้นและจัดส่งตามที่อยู่ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน)  
 ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในนามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้า 

อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิม่ทนุดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
พร้อมกนันี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิดงักล่าวโดย   
     เงินโอน  เข้าบญัชีเงินฝากช่ือ   “ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ 2 “ ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ บญัชีสะสมทรัพย์เลขท่ี 101-8-81846-6  
    เช็คบคุคล  แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์   (ลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 และย่ืนพร้อมเอกสารภายใน 25 กนัยายน 2562)  เลขท่ีเช็ค......................................................วนัท่ี.................................................
ธนาคาร................. ..........................................สาขา....................................................โดยสัง่จ่าย “ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จํากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซือ้หลกัทรัพย์ 2 ”  (ในกรณีท่ีส่งค่าใช้สิทธิในการซือ้หุ้นเป็นเช็ค
บคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายในวนัทําการถดัไป) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุข้างต้นนี ้  แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีระบไุว้ข้างต้น 
หรือไม่กรอกรายละเอียดใบแบบแสดงความจํานงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิดงักล่าวให้ครบถ้วน หรือ ไม่นําสําเนาใบนําฝาก (Pay in Slip) การชําระเงินตาม
จํานวนในการใช้สิทธิดงักล่าว มาถึงตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิของบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแตล่ะครัง้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดําเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อกําหนด
สิทธิของ MONO-W1  
 

 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิของ MONO-W1 (ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  

เลขท่ี………………….…………………………..                                                                                                                                                                                     วนัท่ี........................................................................ 

ข้าพเจ้า  .............................................................................ประสงค์ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน....................................หุ้น ในราคาหุ้นละ  2.464 บาท  
รวมเป็นเงิน...............................................................บาท    (........................................................................................................................................................................................................................................บาท) 
โดยชําระเป็น        เงินโอน     เช็คบคุคล  แคชเชียร์เช็ค    ดร๊าฟท์  เลขท่ีเช็ค ............................................................................................วนัท่ี.................................................................................       

ธนาคาร ………..……………………………….. สาขา ……………………………………………………………..พร้อมกนันี ้หากได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดําเนินการส่งมอบหุ้นดงันี ้

 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก.............................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี ........................................................................... 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า          
        ออกใบหุ้น                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                          เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ ....................................................... 

ลงช่ือ ………………………………………............… ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ     
        (…………………………………………...………) 



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

ใบแจ้งความจาํนงการใช้สทิธิ  
(สาํหรับการใช้สทิธิครัง้สุดท้ายเท่านัน้) 

ของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“MONO-W1”) 
 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) วันที่ยื่นความจาํนง...................................................      

ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) 

โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน 

ข้าพเจ้า (โปรดระบปุระเภทผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ) 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขประจําตวัประชาชน  

 นิติบคุคลสญัชาติไทย  เลขทะเบียนนิติบคุคล. .................................................................................... 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว  เลขท่ีใบต่างด้าว/หนงัสือเดินทาง  ......................................................... 

 นิติบคุคลสญัชาติต่างด้าว เลขทะเบียนนิติบคุคล ......................................................................... 

ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุคล .................................................................................................................................................................................................................................. เพศ  ชาย  หญิง 
ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้ท่ีบ้านเลขท่ี....................................หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน.........................................................................................................................    
แขวง/ตําบล ....................................................................... เขต/อําเภอ ............................................................................ จงัหวดั ........................................................รหสัไปรษณีย์ ........................................  
โทรศพัท์ ........................................................................................................................... อีเมล์ ............................................................... สญัชาติ ................................ อาชีพ ..................................................................   
วนั/เดือน/ปี เกิด (ปี ค.ศ.) ..........................................  เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี ..........................................................................  ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย    ไม่หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย      หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
ในฐานะผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท  
จํานวน......................................................................................................หน่วย ในอตัราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.015 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

กรณีถือเป็นใบสําคญัแสดงสิทธิ ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิ  

เลขท่ีใบสําคญัแสดงสิทธิ เลขท่ีเอกสาร วนัท่ี เลขท่ีสมาชิก จํานวนหุ้น 

     

           ราคาใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)  2.464                                                                                         รวมเป็นเงินทัง้สิน้ (บาท)   
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่แสดงความประสงค์ข้างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดาํเนินการดังต่อไปนี:้  (ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิโปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้ โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องที่เลือก) 
 ในกรณีที่ มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ :  ให้ฝากหลักทรัพย์ตามจํานวนท่ีได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผู้ ฝาก” และดําเนินการให้

บริษัท………………....………………………........................................สมาชิกผู้ฝากเลขท่ี………………...........................นําหลกัทรัพย์ เข้าฝากไว้กบับริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือเข้าบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ช่ือ...................................................................................................................เลขท่ี……………………………..……..…ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ (ช่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิต้องตรงกับช่ือ
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์มิฉะนัน้จะดําเนินการออกใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจํานวนท่ีได้รับจัดสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในนามของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิและจัดส่งใบหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้น)  

 ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์ :   
 ให้ฝากใบหุ้นสามญัเพิม่ทนุตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั โดยนําเข้า

บญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี 600 ในช่องนี ้กรุณากรอก “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” และ “แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิตบุิคคล)” เพื่อนําส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จาํกัด (“TSD”) ทัง้นี ้ในกรณีไม่จัดทาํเอกสารตามที่ TSD กาํหนด หรือ มีข้อบ่งชีว่้าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดาํเนินการออกใบหุ้นและจัดส่ง
ตามที่อยู่ข้างต้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน)  

 ให้ออกใบหุ้นสามญัเพิม่ทนุตามจํานวนท่ีได้รับจดัสรรตามการใช้สิทธินัน้ไว้ในนามของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิและจดัส่งใบหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามการใช้สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ข้างต้น โดยข้าพเจ้า 
อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นดงักล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

พร้อมกันนี ้ข้าพเจ้าขอส่งเงนิตามจาํนวนในการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่กาํหนด โดย 
    เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากช่ือ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2” หรือ 
   เช็คบคุคล   แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค...........................................วนัท่ี.................................................ธนาคาร...........................................................สาขา....................................................โดยสัง่จ่าย 
“บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2” (ในกรณีท่ีส่งค่าใช้สิทธิในการซือ้หุ้นเป็นเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการ
ถดัไป) 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนและจะไม่ยกเลิกการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนข้างต้นนี ้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามจํานวนท่ีระบุไว้ข้างต้น 
หรือไม่กรอกรายละเอียดในใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิให้ครบถ้วน หรือไม่ปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) หรือไม่ชําระเงินตามจํานวนในการใช้สิทธิดงักล่าวให้ครบถ้วน หรือไม่นําสําเนาใบนําฝาก (Bill Payment) การชําระเงินตามจํานวนในการ
ใช้สิทธิดงักล่าว มาถึงตวัแทนรับแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิของบริษัทภายในกําหนดระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทดําเนินการตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดสิทธิของ MONO-W1  
 

                                                                                                                                                ลงช่ือ .................................................................................... ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ 
 

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิของ MONO-W1 (ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)  

เลขท่ี………………….…………………………..                                                                                                                                                                                     วนัท่ี........................................................................ 

ข้าพเจ้า  ......................................................................................................ประสงค์ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษัท  โมโน เทคโนโลยี  จํากดั (มหาชน) ตามใบสําคญัแสดงสิทธิจํานวน.............................................หุ้น ในราคาหุ้น
ละ  2.464 บาท  รวมเป็นเงิน.......................................................................................................................บาท (.............................................................................................................................................................................บาท)  
โดยชําระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด โดย 
  เงินโอน เข้าบญัชีเงินฝากช่ือ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2”  

  เช็คบคุคล   แคชเชียร์เช็ค   ดร๊าฟท์ เลขท่ีเช็ค...........................................วนัท่ี.................................................ธนาคาร...........................................................สาขา....................................................โดยสัง่จ่าย 
 “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ 2”  
พร้อมกนันี ้หากได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท ดําเนินการส่งมอบหุ้นดงันี ้
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” เลขท่ีสมาชิกผู้ฝาก.........................................................บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์เลขท่ี .............................................................................. 
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั” โดยเข้าบญัชีของผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า          
 ออกใบหุ้น                                                                                                                                                                                                 เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอํานาจ......................................................... 



 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ช่ือบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No.

ช่ือบริษัท 
Company Name

002 บริษัทหลักทรัพย์ ทสิโก้ จาํกัด 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 032 บริษัทหลักทรัพย์ เคทบีี (ประเทศไทย) จาํกัด 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

003 บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

034 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

004 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

038 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จาํกัด (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

048 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จาํกัด (มหาชน)  
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006 บริษัทหลักทรัพย์ ภทัร จาํกัด (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 050 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จาํกัด   

ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

051 บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกัด   
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO., LTD. 

008 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จาํกัด  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 052 บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกัด   

GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED

010 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  

KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จาํกัด 
ASIA WEALTH COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จาํกัด (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ช่ัน พาร์ทเนอร์ จาํกัด (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED

015 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพลิ เวลธ์ จาํกัด (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จาํกัด (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

016 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จาํกัด (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกัด 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
YUANTA SECURITIES  (THAILAND) COMPANY LIMITED 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกัด 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED

022 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จาํกัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จาํกัด 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จาํกัด 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกัด 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จาํกัด 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

027 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248 บริษัทหลักทรัพย์ เคท ีซีมโิก้ จาํกัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จาํกัด (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จาํกัด (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) 
IV GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED   

SUB BROKER 

236 ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จาํกัด (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษัทหลักทรัพย์ ซติีค้อร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 245 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติีแ้บงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK N.A. (CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน)  
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

330 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชัน จาํกัด (เพ่ือตราสารหนี)้ THE 
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.BKK-BOND 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY

334 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์จาํกัด(มหาชน)(คัสโตเดีย้น)  
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. BKK

336 ธนาคารเกียรตนิาคิน จาํกัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 337 ธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  339 ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED

340 ธนาคาร เจพมีอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกัด (มหาชน)  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK  OF CHINA (THAI) PUBLIC 
COMPANY LIMITED 

343 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน 
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY SERVICES 

345 ธนาคารธนชาต จาํกัด (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



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

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

Ref 2

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

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

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

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

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

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

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

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

เช็คลงวันที่/Date

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

ชื่อธนาคาร/Bank Name

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

ชื่อสาขา/Branch

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

วันที่/Date.............................สาขาผูรับฝาก/Branch........................................

สำหรับธนาคาร / Bank’s copyสวนที่ 2

ชื่อผูถือหุน Name

......................................................................................................................

Ref 1

 Ref 2

สำหรับเจาหนาที่ธนาคาร/For bank officer

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

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเปนตัวอักษร
Amount in words

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

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

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

หมายเลขเช็ค/Cheque No.

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

เช็คลงวันที่/Date

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

ชื่อธนาคาร/Bank Name

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

ชื่อสาขา/Branch

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

 เลขที� ใบจองซื �อ/Subscription No.   

เลขที� ใบจองซื �อ/Subscription No.   

เลขบัตรประชาชนหรอืเลขที�หนังสือสัญญาเดนิ
ทาง / ID or Passport Number

เลขบัตรประชาชนหรอืเลขที�หนังสือสัญญาเดนิ
ทาง / ID or Passport Number

กรณุานําส่งหลักฐานการชําระเงินฉบับนี�พรอ้มเอกสารการจองซื �อฯ ยื�นตอ่  บมจ. หลักทรพัย์บัวหลวง 
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

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

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

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

สวนที่ 1           สําหรับผูชําระเงิน / Client’s copy 

   สําหรับเจาหนาที่ธนาคารโปรดทํารายการทันท ี

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

Bill Payment Form

Bill Payment From

   ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)                           
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