วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เรื่อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2561

เรียน กรรมการและผู้จดั การ – ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน
2. รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้ แก่ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WA)
ตามที่ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
4/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริ ษัทขอแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่สาคัญ ดังนี ้
1.
มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท เอเชียซอฟท์
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้ แก่ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 409,877,016 บาท ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท
โดยการออกใบสาคัญแสดงสิทธิใหม่เป็ นจานวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และ พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น ให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษั ทและ
บริ ษัทย่อย
นอกจากนี ้เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรรและออกใบสาคัญแสดงสิทธิตามข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติ
อนุมตั ิให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจาก
คณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออก การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิดงั กล่าว เช่น การใช้ สิทธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ การลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ การ
ดาเนินการต่าง ๆ อันจะเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ นี ้ โดยรวมถึงการจดทะเบียนต่อ
หน่วยงานใด ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้ องกับการดังกล่าวได้ รวมถึง การดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่ องกับการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวได้ ทุกประการ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้ สิทธิ การกาหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆในการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร รวมทังด
้ าเนินการต่างๆอันจะเป็ นและ
สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นี ้ ตลอดจนการแก้ ไขถ้ อยคา หรื อ ข้ อความในเอกสารรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริ คณห์สนธิและ/หรื อคาขอต่างๆ และ/หรื อ ดาเนินการใดๆเพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และการ
นาส่งข้ อมูลเอกสารหลักฐานต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรื อ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง โดย
ให้ เสนอเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ นให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

2.
มีมติอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัท โดยให้ เสนอเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ นให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
3.
มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องสเปซ
บาร์ เลขที่ 9 อาคารยู. เอ็ ม .ทาวเวอร์ ห้ อ งเลขที่ 9/283 – 5 ชัน้ 28 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2

วาระที่ 3
วาระที่ 4

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท
เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ให้ แก่ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย จากทุนจดทะเบียนเดิม 512,346,270 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 409,877,016 บาท
ให้ เป็ นทุ น จดทะเบี ย น 532,840,120 บาท โดยการออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ หม่ เ ป็ นจ านวน
20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนไม่เกิน 20,493,850 หุ้น ให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (หากมี)

ให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่
3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
CEO

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 28 ห้ อง
เลขที่ 9/283-5 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
4/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.
เพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จากทุนจดทะเบียนจานวน 512,346,270 บาท
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 409,877,016 บาท ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน 532,840,120 บาท โดยการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใหม่เป็ นจานวน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

/ แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

20,493,850
-

2.
2.1

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1.00
-

รวม (บาท)
20,493,850
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-WA ที่
ออกให้ แก่คณะกรรมการ
ผู้บริ หาร
และพนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย (AS-WA)

20,493,850

อัตราส่ วน
(เดิม:ใหม่ )
-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
0.00
(ราคาใช้ สทิ ธิหน่วย
ละ 1.10 บาท)

หมายเหตุ
หมายเหตุข้อ 1

หมายเหตุ:
1)
มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้มีอานาจพิจารณาและกาหนด
แก้ ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-WA ดังกล่าว เช่น วันออกใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-WA เป็ นต้ น รวมทังมี
้ อานาจในการลงนามในเอกสารใดๆทีเ่ กี่ยวข้ อง และมีอานาจดาเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้ องหรื อ
จาเป็ นได้ ตามสมควร เพื่อให้ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-WA สาเร็ จลุลว่ ง ซึง่ รวมถึง แต่ไม่จากัดเพียงการให้ ข้อมูล และการยื่นเอกสาร

หลักฐานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด กระทรวงพาณิชย์ หรื อหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-WA เข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้ วย

2.2
การดาเนินการของบริษัท กรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มเี ศษของหุ้น บริ ษัทจะดาเนินการปั ดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ ้ง
3.
กาหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัทกาหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2561 ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม
สเปซ บาร์ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชัน้ 28 ห้ องเลขที่ 9/283-5
ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้ า
ร่วมประชุม ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
4.
การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องและเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1
บริ ษัทจะยื่นจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์
4.2
บริ ษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-WA เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.
วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เมื่อมีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ AS-WA ในอนาคต บริ ษัทจะสามารถนาเงินที่ได้ จากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวไปใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6.
ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
โครงการ AS-WA นัน้ เป็ นการสร้ างสิง่ จูงใจและเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยทีม่ ีสว่ นร่วมในความสาเร็ จของบริ ษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
เพื่อให้ คณะกรรมการ
ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นร่วมในการเป็ นเจ้ าของบริ ษัท
เพือ่ เป็ นการตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มคี วามตังใจ
้ ทุม่ เท และความเสียสละในการทางานให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
และเพื่อเป็ นสิง่ จูงใจบุคลากรที่มคี วามสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทางาน ร่วมทางานให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยใน
ระยะยาว
7.
รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ปรากฏตามรายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้ แก่ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WA) สิง่ ที่สง่ มา
ด้ วย 2

8.
ลาดับ
1
2
3
4

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2561
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมวิสามัญครัง้ ที่ 1/2561
(Record Date)
วันประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครัง้ ที่ 1/2561
ดาเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์

วัน เดือน ปี
13 พฤศจิกายน 2561
3 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร) (นายเลิศชาย กันภัย )
กรรมการ
กรรมการ

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้ แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WA)
วัตถุประสงค์
การกาหนดให้ มีโครงการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยครัง้ ที่ 1 (AS-WA)ในครัง้ นี ้ มี
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
1. เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจและเสริ มสร้ างขวัญกาลังใจให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยที่มีสว่ นร่วมในความสาเร็ จของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
2. เพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นร่วมในการเป็ นเจ้ าของบริ ษัท
3. เพื่อเป็ นการตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ที่มีความตังใจ
้ ทุม่ เท และความเสียสละในการ
ทางานให้ แก่บริษัทและบริ ษัทย่อย
4. เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทางาน ร่วมทางานให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยในระยะยาว
1.1

รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WA)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ อี อกและเสนอขาย ไม่เกิน 20,493,850 หน่วย
จานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 20,493,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนจานวนหุ้นรองรับต่อจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท เท่ากับร้ อยละ 5
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นการจัดสรรให้ แก่คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ซึง่ จะพิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่บริ ษัทกาหนด
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

กาหนดโดยคณะกรรมการบริ หารภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แล้ ว

อัตราการใช้ สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัทได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้ สิทธิซอื ้ หุ้นสามัญ

1.10 บาทต่อหุ้น

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

เป็ นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี ้
ครัง้ ที่ 1 จัดสรรไม่เกินร้ อยละ 33 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
ครัง้ ที่ 2 จัดสรรไม่เกินร้ อยละ 33 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น
ครัง้ ที่ 3 จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใชสิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทจะต้ องแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท
ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนั
กาหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว ยกเว้ น
การแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
วันสิน้ สุดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อครบระยะเวลา 3 ปี นับจากได้ รับการจัดสรร
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

1.
ผลกระทบต่ อสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุ้นเดิม (Control Dilution)
หากมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัท ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครบทัง้
จานวน 20,493,850 หน่วย และผู้ใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ไม่ใช่ผ้ ู

ถือหุ้นของบริ ษัท สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท จะลดลงในสัดส่วน
เท่ากับร้ อยละ 4.76
*คานวณจากจานวนหุ้นรองรับสาหรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (จานวน
20,493,850 หุ้น) หารด้ วยผลรวมของ (1) จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัท ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (จานวน 409,877,016) และจานวนหุ้น
รองรับสาหรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (จานวน 20,493,850 หุ้น)
Control Dilution =

= ร้ อยละ 4.76
2.

ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)

Price Dilution =
Price Dilution =
Po
=
1.15 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทในช่วงเวลา 15 วันทาการ (ตังแต่
้ วนั ที่ 22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561)
Qo
=
จานวนหุ้นสามัญที่มีอยูเ่ ดิมเท่ากับ 409,877,016 หุ้น ณ วัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่มีมติให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
Qw
=
จานวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิม่ ขึ ้นจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวนซึง่ เท่ากับ 20,493,850 หุ้น
Pn
=
(PoQo)+(ราคาใช้ สทิ ธิของ AS-WA × Qw) / (Qo+Qw)
=
(1.15×409,877,016)+(1.10×20,493,850)/
(409,877,016+20,493,850)
=
1.00 บาทต่อหุ้น
ดังนัน้ Price Dilution = 1.15-1.00/1.15 = 13 %

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ
เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ แจ้ งความจานงในการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ ว
จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป
1.2 วิธีการใช้ สทิ ธิและเงื่อนไขการใช้ สิทธิ
1.2.1 วันกาหนดการใช้ สทิ ธิ (Exercise Date)
กาหนดโดยคณะกรรมการบริ หารภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อไม่ถกู ใช้ สทิ ธิในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้ สทิ ธิได้
ในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ต่อๆ ไปตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
แล้ วใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ ้นผลไป โดยใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้ สทิ ธิครัง้
สุดท้ ายได้ ในวันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ทังนี
้ ้ หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริ ษัท ให้ เลือ่ นวัน
กาหนดการใช้ สทิ ธิเป็ นวันทาการก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
1.2.2

ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ

ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ในทุกวันทาการของบริ ษัท โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทตังแต่
้ เวลา 8.30 น. จนถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนี ้
เรี ยกว่า “ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิ ”) ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้
เลือ่ นวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว ยกเว้ นการแสดง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
15 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย (ต่อไปนี ้เรียกว่า “ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย”)
การแจ้ งข่าวเกี่ยวกับวิธีการใช้ สทิ ธิและเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิ อัตราการใช้ สทิ ธิ ราคาที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาในการใช้
สิทธิ และระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะแจ้ งรายละเอียดดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบ
อย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
บริษัทจะส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่
ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ สุดท้ ายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
1.2.3

วิธีการและสถานที่ตดิ ต่ อในการใช้ สิทธิ

(1)

สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ
เลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ชัน้ 28 ห้ องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2769-8888
โทรสาร 0-2717-4251
(2)
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อ
หุ้นสามัญได้ ที่บริ ษัท ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิตามข้ อ 1.2.2 ข้ างต้ น หรื อดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ของบริ ษัท (http://www.asiasoft.co.th) และแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ ตามที่อยูใ่ น
ข้ อ 1.2.3 (1) ข้ างต้ น
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
แจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตาม
ข้ อบังคับหรื อกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ บงั คับเกี่ยวกับการใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญด้ วย โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
ให้ แก่บริ ษัท ตามที่อยูใ่ นข้ อ 1.2.3 (1) ข้ างต้ น
(2.1) แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญที่ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องชัดเจนและครบถ้ วนแล้ วทุกรายการ
พร้ อมลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจานงการ
ใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้ สทิ ธิ ในช่วงระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิหรื อ
ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย หรื อดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.asiasoft.co.th)
(2.2) หลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ
(ก.)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ข.)
บุคคลธรรมดาทีม่ ิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
(2.3) ชาระเงินตามจานวนในการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญภายในกาหนด
โดยไม่เกินวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ โดยวิธีหนึง่ วิธีใด ดังนี ้
(ก.)
โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)” เลขที่บญ
ั ชี 028-411004-1
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน
(ข.)
ชาระโดย เช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร หรื อคาสัง่ จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรี ยกเก็บได้ ในกรุงเทพมหานคร
ภายในวันกาหนดการใช้ สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)”
ทังนี
้ ้ การใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทสามารถเรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หาก
เรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้ เกิดจากความผิดของบริษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการ
ใช้ สทิ ธิดงั กล่าว และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
สามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สทิ ธิในครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป บริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใดๆ

หมายเหตุ :
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จา่ ยทางภาษี และ/หรื อ
อากรแสตมป์ ทังหมด
้
(ถ้ ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรื อข้ อบังคับ หรื อกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง หรื อ
กฎหมายทีใ่ ช้ บงั คับกับการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ ามี)
(3)
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ นจานวน
เต็มเท่านัน้
โดยอัตราการใช้ สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยต่อหนึง่ หุ้นสามัญ
เว้ นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
(4)
จานวนหุ้นสามัญที่จะออกให้ เมื่อมีการใช้ สทิ ธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิซงึ่ ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ชาระตามที่กล่าวข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สทิ ธิในขณะที่มีการใช้ สทิ ธินนั ้
โดยบริ ษัทจะออกหุ้นสามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู
ด้ วยอัตราการใช้ สทิ ธิ หากมีการปรับราคาการใช้ สทิ ธิ และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิแล้ ว ทาให้ มเี ศษเหลืออยูจ่ ากการคานวณ
ดังกล่าว บริ ษัทจะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มดี อกเบี ้ย ทังนี
้ ้
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริ ษัทกาหนด
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากบริ ษัทได้ มีการส่งมอบเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีการใช้ สทิ ธิหรื อไม่
สามารถใช้ สทิ ธิได้
โดยโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากตามที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญโดย
ถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบ และผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีที่ต้องมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้ สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิตามที่ระบุใน
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
และมีเศษของจานวนหุ้นสามัญทีจ่ ะได้ รับจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง
(5)
การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ จะไม่มีการเปลีย่ นแปลงที่ทาให้ ราคาการใช้
สิทธิใหม่สงู ขึ ้น และ/หรื อ อัตราการใช้ สทิ ธิลดลง เว้ นแต่กรณีการรวมหุ้น และจะใช้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่หลังการ
เปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุ้นสามัญ (จานวนหุ้นสามัญคานวณได้ จากอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ คูณ
กับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิ เมื่อคานวณได้ จานวนหุ้นออกมาเป็ นเศษหุ้น ให้ ตดั เศษ
ของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ส่วนในกรณีทกี่ ารเปลีย่ นแปลงราคาการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวมีผลทาให้ ราคาการใช้ สทิ ธิใหม่มีราคาซึง่ ต่า กว่ามูล
ค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทก็ให้ ใช้ มลู ค่าทีต่ ราไว้ ของหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นราคาการใช้ สทิ ธิใหม่
(6)
หากบริ ษัทได้ รับหลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อ
จานวนเงินที่บริษัทได้ รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ ในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
หรื อบริ ษัท
ตรวจสอบได้ วา่ ข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้

สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้ ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้ องทาการแก้ ไขเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ มิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทจะถือว่าการแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
และบริ ษัทจะจัดส่งเงินที่ได้ รับและใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินในการใช้ สทิ ธิไม่ครบถ้ วนหรื อมีการชาระเงินเกิน
จานวนในการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทมีสทิ ธิที่จะดาเนินการประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี ้ ตามที่บริ ษัทเห็นสมควร
(6.1) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญทีจ่ องซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนหุ้นสามัญที่พงึ จะได้ รับตามสิทธิหรื อจานวนหุ้นสามัญที่
พึงได้ รับตามจานวนเงินในการใช้ สทิ ธิ
ซึง่ บริ ษัทได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิในขณะนัน้
(แล้ วแต่จานวนใดจะน้ อยกว่า) หรื อ
(6.2) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิให้
ครบถ้ วนภายในระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิ
หากบริ ษัทไม่ได้ รับเงินครบตามจานวนการใช้ สทิ ธิภายใน
ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิในครัง้ นันสิ
้ ้นสภาพลง
โดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ในกรณีตามข้ อ (6.1) บริ ษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ พร้ อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ ามี) ใน
กรณีที่บริ ษัทถือว่ามีการใช้ สทิ ธิเพียงบางส่วนคืนให้ กบั ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14
วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิสว่ นที่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ ตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย หรื อ
ในกรณีตามข้ อ (6.2) บริ ษัทจะส่งเงินที่ได้ รับไว้ และใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ บริ ษัทถือว่าไม่มี
การใช้ สทิ ธิดงั กล่าว คืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการ
ใช้ สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ดังกล่าวยังมีผลใช้ ได้ ตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากบริ ษัทได้ มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้ สทิ ธิหรื อเงินที่ได้ รับไว้ โดยไม่มีการใช้
สิทธิหรื อไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้
โดยโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากตามที่ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้น
สามัญโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับเงินคืนแล้ วโดยชอบ และผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
(7)
เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขการแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ แบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ พร้ อมหลักฐานประกอบการใช้ สทิ ธิ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น

สามัญถูกต้ องและครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้
สิทธิได้ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัท
(8)
เมื่อพ้ นกาหนดวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ยังมิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้ สทิ ธิที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน
ให้ ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธินนๆ
ั ้ สิ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ และผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิ
ไม่ได้ อีกเมื่อพ้ นกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
(9)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรื อใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนหน่วยมากกว่าจานวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือคืนให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธินนๆ
ั้
(10) ภายหลังจากครบกาหนดวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
บริ ษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระ
แล้ วของบริ ษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับจาก
วันกาหนดการใช้ สทิ ธิและบริษัทได้ รับชาระค่าหุ้นครบตามจานวนที่มีการใช้ สทิ ธิแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทจะดาเนินการจด
ทะเบียนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ ใช้ สทิ ธินนเข้
ั ้ าเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่
คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิในครัง้ นัน้
ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะดาเนินการยืน่ คาขอให้ รับหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเข้ าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่ครบกาหนดวันกาหนดการใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้
(11) ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่ออกไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิมีไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดาเนินการชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดขึ ้น
ให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2. อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทจะไม่ชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้ สทิ ธิได้ เนื่องจาก
การถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้ อบังคับของบริษัท ถึงแม้ วา่ จะมีห้ นุ สามัญเพียงพอก็ตาม
(12) ให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท เป็ นผู้
พิจารณากาหนด แก้ ไขเพิม่ เติม และเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปรับหรื อการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้ สทิ ธิและราคาใช้ สทิ ธิ ตามวิธีการคานวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องกาหนด ทังนี
้ ้ หากมีกรณีทจี่ าเป็ นต้ องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท จะ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป
2.

เงื่อนไขหลักในการใช้ สิทธิ

ผู้ใช้ สทิ ธิต้องมีสถานะเป็ นคณะกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันทีใ่ ช้ สทิ ธิ

3.

หลักเกณฑ์ ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

ผู้ที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องมีสถานะเป็ นคณะกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่มกี าร
จัดสรร ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้กาหนดคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทและบริษัทย่อยที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่แต่ละรายจะได้ รับจัดสรร ซึง่ ไม่จาเป็ นต้ องมีจานวนเท่ากัน ขึ ้นอยูก่ ับการพิจารณาตาแหน่ง อายุงาน
ประสบการณ์ และศักยภาพทีจ่ ะทาประโยชน์ให้ แก่บริ ษัท
4.
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ รับการจัดสรร
บริ ษัทอยูใ่ นระหว่างการจัดสรร และจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป

ผู้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริ ษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร) (นายเลิศชาย กันภัย)
กรรมการ
กรรมการ

