แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
Mono Technology Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
(ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์)

จานวน 245,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ [ • ] บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
วันที่ [ • ] - [ • ]
ทีป่ รึกษาทางการเงิน
บริ ษทั แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
วันทีย่ นื่ แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่ างหนังสือชี้ชวน วันที่ 26 ธันวาคม 2555
วันทีแ่ บบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้ บังคับ วันที่ [ • ]
คาเตือน
ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิ จารณาข้อมู ล รายละเอี ยดเกี่ ยวกับ ผูอ้ อกหลัก ทรั พย์แ ละเงื่ อนไขของ
หลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์น้ ี มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรั พย์ที่เสนอขาย หรื อมิ ได้ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อรับรอง
ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ ี แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลัก ทรั พย์มีข ้อความหรื อรายการที่ เ ป็ นเท็จ หรื อขาดข้อ ความที่ ค วรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ ผูถ้ ือหลักทรัพย์ที่ได้ซ้ื อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์น้ นั มีผลใช้บงั คับ มี
สิ ทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รู้หรื อควรได้รู้วา่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่ ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่ างหนังสื อชี้ ชวนได้ที่ศูนย์สารนิ เทศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร ในทุกวันทาการของสานักงานระหว่างเวลา 9.00น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรื อทาง http://www.sec.or.th

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลก่ อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ
ส่ วนที่ 1

ข้ อมูลสรุป

ส่ วนที่ 2

บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
1. ปั จจัยความเสี่ ยง
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
6. โครงการในอนาคต
7. ข้อพิพาททางกฎหมาย
8. โครงสร้างเงินทุน
9. การจัดการ
10. การควบคุมภายใน
11. รายการระหว่างกัน
12. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่ วนที่ 3

ข้ อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.
รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
2.
ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
3.
ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
4.
ราคาหุน้ สามัญในตลาดรอง
5.
การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

ส่ วนที่ 4

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการของบริ ษทั ย่อย

เอกสารแนบ 3

แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

เอกสารแนบ 4

งบการเงินรวมสาหรับปี 2552 - 2554
งบการเงินรวมสาหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

หน้ า
ส่ วนที่ 1 - 1
ส่ วนที่ 2 - 1
ส่วนที่ 2 - 2
ส่วนที่ 2 - 9
ส่วนที่ 2 - 20
ส่วนที่ 2 - 54
ส่วนที่ 2 - 57
ส่วนที่ 2 - 66
ส่วนที่ 2 - 69
ส่วนที่ 2 - 70
ส่วนที่ 2 - 75
ส่วนที่ 2 - 106
ส่วนที่ 2 - 114
ส่วนที่ 2 - 129
ส่วนที่ 2 - 167
ส่ วนที่ 3 - 1
ส่วนที่ 3 - 1
ส่วนที่ 3 - 4
ส่วนที่ 3 - 4
ส่วนที่ 3 - 5
ส่วนที่ 3 - 5

บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

คานิยาม
นอกจากจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คาดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้
คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง

คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท

หมายถึง

บริ ษทั โมโน เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)

บริษัทย่ อย

หมายถึง

Mono Travel, Mono Info, Mono Gen, Mono Film, Mono Production,
Mono Ent, Mono Indo, Mono Korea

ศู นย์ รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Mono Travel

หมายถึง

บริ ษทั โมโน ทราเวล จากัด

Mono Info

หมายถึง

บริ ษทั โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์ จากัด

Mono Gen

หมายถึง

บริ ษทั โมโน เจนเนอเรชัน่ จากัด

Mono Film

หมายถึง

บริ ษทั โมโน ฟิ ล์ม จากัด

Mono Production

หมายถึง

บริ ษทั โมโน โปรดักชัน่ จากัด

Mono Ent

หมายถึง

บริ ษทั โมโน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จากัด

Mono Indo

หมายถึง

PT. Mono Technology Indonesia

Mono Korea

หมายถึง

Mono Technology Korea Corporation

IVR

หมายถึง

บริ การเสี ยงตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response)

Mobile Application

หมายถึง

โปรแกรมสาหรับสมาร์ทโฟน

Mobile Internet

หมายถึง

บริ การข้อมูลและสาระบันเทิงในรู ปแบบเว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

MVAS

หมายถึง

บริ การเสริ มบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

RBT

หมายถึง

บริ การเสี ยงเพลงรอสาย (Ring Back Tone)

SMS

หมายถึง

บริ การส่งข้อความสั้น (Short Message Service)

