วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563
เรื่อง รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท เอเชี ยซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WB)
เรียน

ผูถ้ ือหุน้

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้แก่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WB)
ตามที่ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2563 ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซ บาร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283
– 5 ชัน้ 28 ถนนรามคาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 บริษัทขอนาส่งรายละเอียดเบือ้ งต้น
ของใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของ บริ ษั ท เอเชี ย ซอฟท์ คอร์ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่ ง จัด สรรให้แ ก่
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WB) เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้วย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
CEO

สิง่ ที่สง่ มาด้วย
รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญ
ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (AS-WB)
วัตถุประสงค์
การกาหนดให้มีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ซึง่
จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ ที่ 1 (AS-WB) ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์
ดังนี ้
1. เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจและเสริมสร้างขวัญกาลังใจให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อยที่มีสว่ นร่วมในความสาเร็จของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
2. เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นร่วมในการเป็ นเจ้าของบริษัท
3. เพื่อเป็ นการตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ที่มีความตัง้ ใจ ทุม่ เท และความเสียสละในการ
ทางานให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย
4. เพื่อเป็ นสิง่ จูงใจบุคลากรที่มีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการทางาน ร่วมทางานให้แก่บริษัทและบริษัท
ย่อยในระยะยาว
1.1

รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (AS-WB)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและไม่สามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย 20,493,850 หน่วย
จานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 20,493,850 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50
บาท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนจานวนหุน้ รองรับต่อจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัท เท่ากับร้อยละ 5
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นการจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย ซึง่ จะพิจารณาจากรายชื่อคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย ที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่บริษัทกาหนด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

กาหนดโดยคณะกรรมการบริหารภายหลังจากที่ได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
และดาเนินการลดทุนจดทะเบียนเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

อัตราการใช้สทิ ธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 1 หน่วย มีสทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทได้ 1 หุน้

ราคาการใช้สิทธิซอื้ หุ้นสามัญ

0.86 บาท (ใช้ราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลีย่ 15 วันก่อนการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในฐานมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)

วันกาหนดการใช้สทิ ธิ

กาหนดให้ใช้สทิ ธิได้ทกุ ๆ 6 เดือนคือ ในวันที่ 16 - 20 ของเดือนมีนาคม และ เดือน
กันยายนของทุกปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริษัท ให้ใช้สทิ ธิในวัน
ทาการถัดไป
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สทิ ธิหรือไม่ถกู ใช้สทิ ธิในวัน
กาหนดการใช้สทิ ธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้สทิ ธิได้ในวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ครัง้ ต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิแล้วใบสาคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถกู ใช้สทิ ธิจะถูกยกเลิกและ
สิน้ ผลไป โดยใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายได้ในวันทีใ่ บสาคัญ
แสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริษัท ให้เลือ่ น
วันกาหนดการใช้สทิ ธิเป็ นวันทาการก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าว

การใช้สิทธิ

เป็ นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี ้
ปี ที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 33 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร
ปี ที่ 2 ไม่เกินร้อยละ 33 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รบั การจัดสรร
ปี ที่ 3 ใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือที่ได้รบั การจัดสรร

ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใชสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัทจะต้องแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
ภายใน
ระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนั
กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้เลือ่ นวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว ยกเว้น
การแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สทิ ธิใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่นาใบสาคัญแสดงสิทธินไี ้ ปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย หรือศูนย์ซือ้ ขายหลักทรัพย์อนื่ ใด

ตลาดรองของหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สทิ ธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผลกระทบต่อผู้ถอื หุน้

1.
ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอื หุน้ เดิม (Control Dilution)
หากมีการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครบทัง้
จานวน 20,493,850 หน่วย และผูใ้ ช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ไม่ใช่ผู้
ถือหุน้ ของบริษัท สิทธิออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท จะลดลงในสัดส่วน
เท่ากับร้อยละ 4.76
*คานวณจากจานวนหุน้ รองรับสาหรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (จานวน
20,493,850 หุน้ ) หารด้วยผลรวมของ (1) จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษัท ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (จานวน 409,877,016) และจานวนหุน้
รองรับสาหรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (จานวน 20,493,850 หุน้ )
Control Dilution =

= ร้อยละ 4.76
2.

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)

Price Dilution =
Price Dilution =
เนื่องจากราคาใช้สทิ ธิ เป็ นราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลีย่ 15 วันก่อน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในฐานมูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ดังนัน้ บริษัทจะ
ดาเนินการคานวณและแจ้งผูถ้ ือหุน้ ทาง SETLINK และ เว็บไซต์บริษัท เมื่อสามารถ
คานวณราคาใช้สทิ ธิได้แล้ว

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ
เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจานงในการ
ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิแล้ว
จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจานงในการใช้สทิ ธิดงั กล่าวได้อีกต่อไป
1.2 วิธีการใช้สทิ ธิและเงือ่ นไขการใช้สิทธิ
1.2.1 วันกาหนดการใช้สทิ ธิ (Exercise Date)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิ ธิได้ทกุ ๆ 6 เดือน คือ ในวันที่ 16 - 20 ของเดือนมีนาคม และ เดือนกันยายนของทุก
ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริษัท ให้ใช้สทิ ธิในวันทาการถัดไป
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สทิ ธิหรือไม่ถกู ใช้สทิ ธิในวันกาหนดการใช้สทิ ธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้สทิ ธิได้
ในวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ต่อๆ ไปตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
แล้วใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิน้ ผลไป
1.2.2 ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท จะต้องแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท ในทุกวันทาการของบริษัท โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัทตัง้ แต่เวลา 9.30 น. จนถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนี ้
เรียกว่า “ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิ ”) ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท ให้
เลือ่ นวันกาหนดการใช้สทิ ธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว ยกเว้นการแสดง
ความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย (ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย”)
การแจ้งข่าวเกี่ยวกับวิธีการใช้สทิ ธิและเงื่อนไขการใช้สทิ ธิ อัตราการใช้สทิ ธิ ราคาที่จะซือ้ หุน้ สามัญ ระยะเวลาในการใช้
สิทธิ และระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิทราบ
อย่างน้อย 5 วันทาการก่อนระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
1.2.3

วิธีการและสถานที่ตดิ ต่อในการใช้สิทธิ

(1)

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ชัน้ 28 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารยู. เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนรามคาแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0-2769-8888

โทรสาร 0-2717-4251
อีเมล์ chonthicha@asiasoft.co.th
(2)
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซือ้
หุน้ สามัญได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิตามข้อ 1.2.2 ข้างต้น หรือดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.asiasoft.net) และแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทได้ตามที่อยูใ่ นข้อ
1.2.3 (1) ข้างต้น
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการ
แจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิ โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิจะต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตาม
ข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงั คับเกี่ยวกับการใช้สทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญด้วย โดยดาเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี ้
ให้แก่บริษัท ตามที่อยูใ่ นข้อ 1.2.3 (1) ข้างต้น
(2.1) แบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ
พร้อมลงลายมือชื่อโดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจานงการ
ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สทิ ธิ ในช่วงระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิหรือ
ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.asiasoft.net)
(2.2) หลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ
(ก.)
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข.)
บุคคลธรรมดาทีม่ ิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(2.3) ชาระเงินตามจานวนในการใช้สทิ ธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญภายในกาหนด
โดยไม่เกินวันกาหนดการใช้สทิ ธิ โดยวิธีหนึง่ วิธีใด ดังนี ้
(ก.)
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)” เลขที่บญ
ั ชี 028-411004-1
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน โดยแนบหลักฐานการโอนเงิน
(ข.)
ชาระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคาสั่งจ่ายเงิน ธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร
ภายในวันกาหนดการใช้สทิ ธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)”
ทัง้ นี ้ การใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่ านัน้ หาก
เรียกเก็บเงินไม่ได้ดว้ ยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการ
ใช้สทิ ธิดงั กล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ แต่ทงั้ นี ้ ไม่เป็ นการตัดสิทธิที่จะใช้สทิ ธิซือ้ หุน้
สามัญในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้สทิ ธิในครัง้ สุดท้ายให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณีใดๆ

หมายเหตุ :
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้จา่ ยทางภาษี และ/หรือ อากรแสตมป์ ทัง้ หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือ
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง หรือกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกับการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)
(3)
จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญจะต้องเป็ นจานวน
เต็มเท่านัน้
โดยอัตราการใช้สทิ ธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิหนึง่ หน่วยต่อหนึง่ หุน้ สามัญ
เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
(4)
จานวนหุน้ สามัญที่จะออกให้เมื่อมีการใช้สทิ ธิจะคานวณโดยการนาจานวนเงินในการใช้สทิ ธิซงึ่ ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ชาระตามที่กล่าวข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สทิ ธิในขณะที่มีการใช้สทิ ธินนั้
โดยบริษัทจะออกหุน้ สามัญเป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคณ
ู
ด้วยอัตราการใช้สทิ ธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิ ธิ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิแล้ว ทาให้มเี ศษเหลืออยูจ่ ากการคานวณ
ดังกล่าว บริษัทจะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้สทิ ธิดงั กล่าวคื นให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วัน นับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ทัง้ นี ้
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกาหนด
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากบริษัทได้มีการส่งมอบเงินที่เหลือจากการใช้สทิ ธิหรือเงินที่ได้รบั ไว้โดยไม่มีการใช้สทิ ธิหรือไม่
สามารถใช้สทิ ธิได้
โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญโดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีที่ตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการใช้สทิ ธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิตามที่ระบุใน
เงื่อนไขการปรับสิทธิ
และมีเศษของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ะได้รบั จากการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ตดั เศษของหุน้ ทิง้
(5)
การคานวณการเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ จะไม่มีการเปลีย่ นแปลงที่ทาให้ราคาการใช้
สิทธิใหม่สงู ขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สทิ ธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุน้ และจะใช้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการ
เปลีย่ นแปลง (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง) คูณกับจานวนหุน้ สามัญ (จานวนหุน้ สามัญคานวณได้จากอัตราการใช้สทิ ธิใหม่ คูณ
กับจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจานงในการใช้สทิ ธิ เมื่อคานวณได้จานวนหุน้ ออกมาเป็ นเศษหุน้ ให้ตดั เศษ
ของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ส่วนในกรณีทกี่ ารเปลีย่ นแปลงราคาการใช้สทิ ธิดงั กล่าวมีผลทาให้ราคาการใช้สทิ ธิใหม่มีราคาซึง่ ต่ากว่ามูล
ค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทก็ให้ใช้มลู ค่าทีต่ ราไว้ของหุน้ สามัญของบริษัทเป็ นราคาการใช้สทิ ธิใหม่
(6)
หากบริษัทได้รบั หลักฐานใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง หรือ
จานวนเงินที่บริษัทได้รบั ชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ
หรือบริษัท
ตรวจสอบได้วา่ ข้อความที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้

สิทธิซือ้ หุน้ สามัญนัน้ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง หรือปิ ดอากรแสตมป์ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องทาการแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้ แล้วบริษัทจะถือว่าการแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ
และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รบั และใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิชาระเงินในการใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วนหรือมีการชาระเงินเกิน
จานวนในการใช้สทิ ธิ บริษัทมีสทิ ธิที่จะดาเนินการประการใดประการหนึง่ ต่อไปนี ้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
(6.1) ถือว่าจานวนหุน้ สามัญทีจ่ องซือ้ มีจานวนเท่ากับจานวนหุน้ สามัญที่พงึ จะได้รบั ตามสิทธิหรือจานวนหุน้ สามัญที่
พึงได้รบั ตามจานวนเงินในการใช้สทิ ธิ
ซึง่ บริษัทได้รบั ชาระไว้จริงตามราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิในขณะนัน้
(แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า) หรือ
(6.2) ให้ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิ
หากบริษัทไม่ได้รบั เงินครบตามจานวนการใช้สทิ ธิภายใน
ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิดงั กล่าว บริษัทจะถือว่าการแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ สิน้ สภาพลง
โดยไม่มีการใช้สทิ ธิ
ในกรณีตามข้อ (6.1) บริษัทจะส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ พร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ใน
กรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สทิ ธิเพียงบางส่วนคืนให้กบั ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14
วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิสว่ นที่ยงั ไม่มีการใช้สทิ ธิดงั กล่าวยังมีผลใช้ตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย หรือ
ในกรณีตามข้อ (6.2) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รบั ไว้และใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ บริษัทถือว่าไม่มี
การใช้สทิ ธิดงั กล่าว คืนให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการ
ใช้สทิ ธิ โดยไม่มดี อกเบีย้ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทัง้ นี ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ยงั ไม่มีการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ตอ่ ไปจนถึงวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากบริษัทได้มีการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สทิ ธิหรือเงินที่ได้รบั ไว้โดยไม่มีการใช้
สิทธิหรือไม่สามารถใช้สทิ ธิได้
โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้
สามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิได้รบั เงินคืนแล้วโดยชอบ และผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
(7)
เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญได้ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขการแจ้งความจานงในการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ กล่าวคือ ได้สง่ มอบทัง้ ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ แบบแสดงความจานงการใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญ พร้อมหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้

สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้
สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากบริษัท
(8)
เมื่อพ้นกาหนดวันกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ายแล้ว แต่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ยังมิได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้สทิ ธิที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
ให้ถือว่าใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธินนั้ ๆ สิน้ สภาพลงโดยไม่มีการใช้สทิ ธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้สทิ ธิ
ไม่ได้อีกเมื่อพ้นกาหนดการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย
(9)
ในกรณีที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิ
หรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวนหน่วยมากกว่าจานวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่มีจานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือคืนให้แก่ผถู้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธินนั้ ๆ
(10) ภายหลังจากครบกาหนดวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระ
แล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจานวนหุน้ สามัญที่ออกใหม่สาหรับการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ภายใน 14 วันนับจาก
วันกาหนดการใช้สทิ ธิและบริษัทได้รบั ชาระค่าหุน้ ครบตามจานวนที่มีการใช้สทิ ธิแล้ว นอกจากนี ้ บริษัทจะดาเนินการจด
ทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สทิ ธินนั้ เข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ตามจานวนหุน้ สามัญที่
คานวณได้จากการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้
ทัง้ นี ้
บริษัทจะดาเนินการยืน่ คาขอให้รบั หุน้ สามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวเข้าเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่ครบกาหนดวันกาหนดการใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้
(11) ในกรณีที่หนุ้ สามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สทิ ธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดาเนินการชดใช้คา่ เสียหายที่เกิดขึน้
ให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สทิ ธิได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะไม่ชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สทิ ธิได้เนื่องจาก
การถูกจากัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท ถึงแม้วา่ จะมีหนุ้ สามัญเพียงพอก็ตาม
(12) ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็ นผู้
พิจารณากาหนด แก้ไขเพิม่ เติม และเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปรับหรือการเปลีย่ นแปลง
อัตราการใช้สทิ ธิและราคาใช้สทิ ธิ ตามวิธีการคานวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกาหนด ทัง้ นี ้ หากมีกรณีทจี่ าเป็ นต้องขอมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริหารของบริษัท จะ
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎระเบียบต่อไป
2.

เงือ่ นไขหลักในการใช้สิทธิ

ผูใ้ ช้สทิ ธิตอ้ งมีสถานะเป็ นคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันทีใ่ ช้สทิ ธิ

3.

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

3.1 หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.1.1 กรณีกรรมการ กรรมการที่จะมีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็ นกรรมการของบริษัท ณ วันที่
บริษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.1.2 กรณีผบู้ ริหารและพนักงาน ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร โดยได้รบั มอบหมายจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 มีอานาจ
(1)
พิจารณากาหนดรายนามผูบ้ ริหารและพนักงานผูม้ ีสทิ ธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิและจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่
ผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รบั
(2)
เปลีย่ นแปลง เพิ่มหรือลดจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิของผูบ้ ริหารและพนักงาน ที่ได้รบั การจัดสรรไปแล้ว
ทัง้ นีก้ ารมอบอานาจดังกล่าวจะไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรือ่ ง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรือพนักงานลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3.1.3 ในกรณีที่มีกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่ขอใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ บริษัทสามารถนาใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ได้รบั คืนจากกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ทัง้ นี ้ ให้
เป็ นอานาจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็ นผูพ้ ิจารณา
จัดสรร โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนด และต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรือ่ ง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
3.1.4 คุณสมบัติของผูบ้ ริหารและพนักงานทีจ่ ะมีสทิ ธิ ได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
(1) เป็ นผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไปหรือในตาแหน่งเทียบเท่า และเข้า
มาทางานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นบั จากวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้บริษัทออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
(2) ในกรณีหากเป็ นพนักงานที่ต่ากว่าระดับผูจ้ ดั การลงไปหรือในตาแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกพนักงานที่จะมีสทิ ธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิเป็ นรายบุคคลตามคุณประโยชน์ที่ได้ทาให้แก่บริษัท โดยพนักงานดังกล่าวจะต้องเข้ามาทางานกับบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อยเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นบั จากวันที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษัทออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
(3) จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผบู้ ริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รบั ไม่จาเป็ นต้องมีจานวนเท่ากัน ทัง้ นี ้ ขึน้ อยูก่ บั
ตาแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทาให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

(4) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ (1), (2) และ (3) ให้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาเป็ นกรณีพเิ ศษ
3.2 เงือ่ นไขในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
3.2.1 ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารและ/หรือ พนักงานในวันกาหนดการใช้สทิ ธินนั้ ๆ
3.2.2 หากกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใช้สทิ ธิไม่ครบถ้วนและ
ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวครบอายุตามที่กาหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยสละสิทธิการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือดังกล่าว โดยกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท
3.2.3 คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอานาจโดยสมบูรณ์ในการ
พิจารณากาหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขในการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ อาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้ โดย
ไม่ขดั กับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรือ่ ง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรือ
พนักงานลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
4.

สิทธิของผู้ถอื หุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ32/.2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิตอ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องได้รบั อนุมตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ
10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
5.

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้รับการจัดสรร

ลาดับ ชื่อ
ที่
1
2
3

ตาแหน่ง

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รบั
การจัดสรร
และประธาน 1,000,000

นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนั ติวงศ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
กรรมการอิสระ
และกรรมการ 1,000,000
ตรวจสอบ
พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน
กรรมการอิสระ
และกรรมการ 1,000,000
ตรวจสอบ

ร้อยละของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รบั
การจัดสรร
4.88%
4.88%
4.88%

6.
รายชือ่ ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า
ร้อยละ5ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงั้ หมดทีอ่ อกในครั้งนี้
-ไม่มีผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

(นายปราโมทย์ สุดจิตพร) (นายตัน เตียว ลิม)
กรรมการ
กรรมการ

