
สิง่ที่สง่มาด้วย 8 
รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 

ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจดัสรรให้แก่ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (AS-WB) 

 
วัตถุประสงค์ 
การก าหนดให้มีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
จดัสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (AS-WB) ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ 
ดงันี ้

1. เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัท
ยอ่ยที่มีสว่นร่วมในความส าเร็จของบริษัทและบริษัทยอ่ยในช่วงเวลาที่ผา่นมา 

2. เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท 
3. เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่มีความตัง้ใจ ทุม่เท และความเสยีสละในการ

ท างานให้แก่บริษัทและบริษัทยอ่ย  
4. เพื่อเป็นสิง่จงูใจบคุลากรท่ีมีความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างาน ร่วมท างานให้แก่บริษัทและบริษัท

ยอ่ยในระยะยาว  
   
1.1 รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 
ชื่อหลักทรัพย์   ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด 

(มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (AS-WB) 

 
ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ 
 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขาย 20,493,850 หนว่ย  
 
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 20,493,850 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 

บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นจ านวนหุ้นรองรับตอ่จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท เทา่กบัร้อยละ 5 

 
วิธีการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นการจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัท

ย่อย ซึ่งจะพิจารณาจากรายช่ือคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท
และบริษัทยอ่ย ท่ีมีคณุสมบตัิตามที่บริษัทก าหนด 

 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท) 



อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
 
วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารภายหลงัจากที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

และด าเนินการลดทนุจดทะเบียนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
อัตราการใช้สิทธิ   ใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น  
 
ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 0.86 บาท (ใช้ราคาไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาเฉลีย่ 15 วนัก่อนการประชมุผู้ ถือ

หุ้น ในฐานมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) 
   
วันก าหนดการใช้สิทธิ ก าหนดให้ใช้สทิธิได้ทกุๆ 6 เดือนคือ ในวนัที่ 16 - 20 ของเดือนมีนาคม และ เดือน

กนัยายนของทกุปี หากวนัดงักลา่วไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษัท ให้ใช้สิทธิในวนั
ท าการถัดไป ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน
ก าหนดการใช้สทิธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้ต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแล้วใบส าคญัแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถกูใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและ
สิน้ผลไป โดยใบส าคญัแสดงสทิธิจะสามารถใช้สทิธิครัง้สดุท้ายได้ในวนัที่ใบส าคญั
แสดงสิทธิ มีอายคุรบ 3 ปี หากวนัดงักลา่วไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษัท ให้เลื่อน
วนัก าหนดการใช้สทิธิเป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว 

 
การใช้สิทธิ เป็นไปตามเง่ือนไข ตอ่ไปนี ้

ปีที่ 1 ไมเ่กินร้อยละ 33 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 
  ปีที่ 2 ไมเ่กินร้อยละ 33 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้รับการจดัสรร 

ปีที่ 3 ใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นที่เหลอืที่ได้รับการจดัสรร 
 
ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทจะต้องแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ภายใน
ระยะเวลา 5 วันท าการ ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วัน
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ
ดงักลา่วเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักลา่ว ยกเว้น
การแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิใน
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 
ตลาดรองของใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมน่ าใบส าคญัแสดงสทิธินีไ้ปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์อื่นใด 
 



ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกดิจากการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สทิธิ
ตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 
ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถอืหุ้นเดิม (Control Dilution) 

หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  ครบทัง้
จ านวน 20,493,850 หน่วย และผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ไม่ใช่ผู้
ถือหุ้ นของบริษัท สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะลดลงในสดัส่วน
เทา่กบัร้อยละ 4.76 
*ค านวณจากจ านวนหุ้นรองรับส าหรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ (จ านวน 
20,493,850 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัท ณ วนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 (จ านวน 409,877,016) และจ านวนหุ้น
รองรับส าหรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิ (จ านวน 20,493,850 หุ้น)  

 
Control Dilution = 

 

   
  
 
 = ร้อยละ 4.76     
 

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) 
 

Price Dilution  =      
 

Price Dilution =      
 
 เนื่องจากราคาใช้สิทธิ เป็นราคาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ย 15 วนัก่อน

การประชุมผู้ ถือหุ้ นในฐานมูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท ดังนัน้บริษัทจะ
ด าเนินการค านวณและแจ้งผู้ ถือหุ้นทาง SETLINK และ เว็บไซต์บริษัท เมื่อสามารถ
ค านวณราคาใช้สทิธิได้แล้ว 

 



การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ได้แจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

 
1.2 วิธีการใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ 
 
1.2.1 วันก าหนดการใช้สทิธิ (Exercise Date)  
 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิได้ทกุๆ 6 เดือน คือ ในวนัท่ี 16 - 20 ของเดือนมีนาคม และ เดือนกนัยายนของทกุ
ปี หากวนัดงักลา่วไมต่รงกบัวนัท าการของบริษัท ให้ใช้สทิธิในวนัท าการถดัไป 
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่เหลอืจากการใช้สทิธิหรือไมถ่กูใช้สทิธิในวนัก าหนดการใช้สทิธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สทิธิได้
ในวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปตลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
แล้วใบส าคญัแสดงสทิธิใดๆ ที่ไมถ่กูใช้สทิธิจะถกูยกเลกิและสิน้ผลไป  
 
1.2.2 ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิ 
 
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จะต้องแสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท ในทกุวนัท าการของบริษัท โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทตัง้แตเ่วลา 9.30 น. จนถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนี ้
เรียกวา่ “ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท ให้
เลื่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว ยกเว้นการแสดง
ความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย (ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ “ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย”) 
 
การแจ้งขา่วเก่ียวกบัวิธีการใช้สิทธิและเง่ือนไขการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ  ราคาที่จะซือ้หุ้นสามญั  ระยะเวลาในการใช้
สิทธิ  และระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดงักลา่วให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบ
อยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ โดยการสง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  
 
1.2.3 วิธีการและสถานที่ตดิต่อในการใช้สิทธิ 
 
(1) สถานท่ีติดตอ่ในการใช้สทิธิ 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 9 ชัน้ 28 ห้องเลขที่ 9/283-5 อาคารย.ู เอ็ม. ทาวเวอร์ ถนนรามค าแหง  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
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(2) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถติดตอ่ขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สทิธิซือ้
หุ้นสามญัได้ที่บริษัท ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิตามข้อ 1.2.2 ข้างต้น หรือดาวน์โหลดจาก
เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.asiasoft.net) และแสดงความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ตามที่อยูใ่นข้อ 
1.2.3 (1) ข้างต้น  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการ
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตาม
ข้อบงัคบัหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ีใช้บงัคบัเก่ียวกบัการใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัด้วย โดยด าเนินการและสง่เอกสารดงัต่อไปนี ้
ให้แก่บริษัท ตามที่อยูใ่นข้อ 1.2.3 (1) ข้างต้น 
 
(2.1) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ 
พร้อมลงลายมือช่ือโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถขอรับแบบแสดงความจ านงการ
ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิหรือ
ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.asiasoft.net) 
 
(2.2) หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ 
(ก.)   บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
(ข.) บคุคลธรรมดาทีม่ิใช่สญัชาติไทย 
ส าเนาใบตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดนิทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
(2.3) ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัภายในก าหนด 
โดยไมเ่กินวนัก าหนดการใช้สทิธิ โดยวิธีหนึง่วิธีใด ดงันี ้
(ก.) โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” เลขที่บญัชี 028-411004-1 
ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขาคลองตนั โดยแนบหลกัฐานการโอนเงิน 
(ข.) ช าระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร 
ภายในวนัก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” 
ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดังกล่าวได้แล้วเท่า นัน้  
หากเรียกเก็บเงินไมไ่ด้ด้วยเหตใุดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิแสดงเจตนายกเลิก
การใช้สทิธิดงักลา่ว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี ้ไม่เป็นการตดัสิทธิที่จะใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามญัในครัง้ตอ่ไป เว้นแตเ่ป็นการยกเลกิการใช้สทิธิในครัง้สดุท้ายให้ถือวา่หมดสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิดงักลา่วอีกตอ่ไป  บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใดๆ  



หมายเหต ุ: ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญจะเป็นผู้ รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร 
ค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรือ อากรแสตมป์ทัง้หมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หรือข้อบังคับ หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง หรือกฎหมายที่ใช้บงัคบักบัการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ (ถ้ามี) 
 
(3) จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวน
เต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งหุ้นสามญั 
เว้นแตจ่ะมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
 
(4) จ านวนหุ้นสามญัที่จะออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิได้ช าระตามที่กลา่วข้างต้น หารด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ 
โดยบริษัทจะออกหุ้นสามญัเป็นจ านวนเตม็ไมเ่กินจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิคณู
ด้วยอตัราการใช้สทิธิ หากมีการปรับราคาการใช้สทิธิ และ/หรือ อตัราการใช้สทิธิแล้ว ท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณ
ดงักลา่ว บริษัทจะไมน่ าเศษดงักลา่วมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดงักลา่วคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนั นบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ ทัง้นี ้
ตามวิธีการและเง่ือนไขที่บริษัทก าหนด  
 
อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใดๆ หากบริษัทได้มีการสง่มอบเงินท่ีเหลอืจากการใช้สทิธิหรือเงินท่ีได้รับไว้โดยไมม่กีารใช้สทิธิหรือไม่
สามารถใช้สิทธิได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัโดย
ถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 
 
ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามที่ระบใุน
เง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธิ ให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 
 
(5) การค านวณการเปลีย่นแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้ราคาการใช้
สิทธิใหม่สูงขึน้ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้ น และจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลีย่นแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหนง่) คณูกบัจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามญัค านวณได้จากอตัราการใช้สทิธิใหม่คณูกบั
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่แสดงความจ านงในการใช้สิทธิ เมื่อค านวณได้จ านวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้น ให้ตดัเศษของ
หุ้นนัน้ทิง้) สว่นในกรณีที่การเปลีย่นแปลงราคาการใช้สทิธิดงักลา่วมีผลท าให้ราคาการใช้สทิธิใหมม่ีราคาซึง่ต ่ากวา่มลูคา่ที่
ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทก็ให้ใช้มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทเป็นราคาการใช้สทิธิใหม่ 
 
(6)  หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือ
จ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั หรือบริษัท
ตรวจสอบได้วา่ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิกรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้



สทิธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถกูต้องตามข้อบงัคบัและกฎหมายต่างๆ  
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อนวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทจะถือว่าการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้
สทิธิ  และบริษัทจะจดัสง่เงินที่ได้รับและใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ไมว่า่ในกรณีใดๆ   
 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิช าระเงินในการใช้สทิธิไมค่รบถ้วนหรือมีการช าระเงินเกิน
จ านวนในการใช้สทิธิ บริษัทมีสทิธิที่จะด าเนินการประการใดประการหนึง่ตอ่ไปนี ้ตามที่บริษัทเห็นสมควร  
(6.1) ถือวา่จ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากบัจ านวนหุ้นสามญัที่พึงจะได้รับตามสิทธิหรือจ านวนหุ้นสามญัที่
พึงได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในขณะนัน้ 
(แล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกวา่) หรือ  
(6.2) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้
ครบถ้วนภายในระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิ หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนการใช้สิทธิภายใน
ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สทิธิดงักลา่ว บริษัทจะถือวา่การแสดงความจ านงในการใช้สทิธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลง
โดยไมม่ีการใช้สทิธิ  
 
ในกรณีตามข้อ (6.1) บริษัทจะสง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ พร้อมเงินสว่นท่ีเหลือ (ถ้ามี) ใน
กรณีที่บริษัทถือวา่มีการใช้สทิธิเพียงบางสว่นคืนให้กบัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 14 
วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธิสว่นท่ียงัไมม่ีการใช้สทิธิดงักลา่วยงัมีผลใช้ตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย หรือ 
 
ในกรณีตามข้อ (6.2) บริษัทจะสง่เงินที่ได้รับไว้และใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มี
การใช้สทิธิดงักลา่ว คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิ ภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิ
ดงักลา่วยงัมีผลใช้ได้ตอ่ไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  
 
อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทได้มีการสง่มอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือเงินที่ได้รับไว้โดยไม่มีการใ ช้
สิทธิหรือไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบ และผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป 
 
(7) เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กลา่วคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสทิธิ แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั พร้อมหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น



สามญัถกูต้องและครบถ้วนสมบรูณ์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิจะไมส่ามารถเพิกถอนการใช้
สทิธิได้ เว้นแตจ่ะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสอืจากบริษัท 
 
(8) เมื่อพ้นก าหนดวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายแล้ว แตผู่้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ยงัมิได้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิ
ไมไ่ด้อีกเมื่อพ้นก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 
 
(9) ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นจ านวนหน่วยมากกว่าจ านวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่มีจ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นที่เหลือคืนให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิภายใน 14 วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ  
 
(10) ภายหลงัจากครบก าหนดวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระ
แล้วของบริษัทตอ่กระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 วนันบัจาก
วนัก าหนดการใช้สิทธิและบริษัทได้รับช าระค่าหุ้นครบตามจ านวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี ้บริษัทจะด าเนินการจด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ได้ใช้สทิธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่
ค านวณได้จากการใช้สทิธิในครัง้นัน้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขอให้รับหุ้นสามญัที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเข้าเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแตค่รบก าหนดวนัก าหนดการใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ 
 
(11) ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึน้
ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามที่ระบไุว้ในข้อ 2. อย่างไรก็ตาม 
บริษัทจะไมช่ดใช้คา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิที่ไมส่ามารถใช้สทิธิได้เนื่องจาก
การถกูจ ากดัสทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีระบใุนข้อบงัคบัของบริษัท ถึงแม้วา่จะมีหุ้นสามญัเพียงพอก็ตาม 
 
(12) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาก าหนด 
แก้ไขเพิ่มเติม และเปลีย่นแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบัการปรับหรือการเปลีย่นแปลงอตัราการใช้สิทธิและ
ราคาใช้สิทธิ ตามวิธีการค านวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ี ยวข้อง
ก าหนด ทัง้นี ้หากมีกรณีที่จ าเป็นต้องขอมติจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัท จะน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
ตามกฎระเบียบตอ่ไป 
 
 
 



 
2. เงื่อนไขหลักในการใช้สิทธิ 
 
ผู้ใช้สทิธิต้องมีสถานะเป็นคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ีใช้สทิธิ  
 
3. หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 
3.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ 
 
3.1.1 กรณีกรรมการ กรรมการที่จะมีสิทธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องเป็นกรรมการของบริษัท ณ วนัที่
บริษัทออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  
 
3.1.2 กรณีผู้ บริหารและพนักงาน ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร โดยได้รับมอบหมายจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 มีอ านาจ 
(1) พิจารณาก าหนดรายนามผู้บริหารและพนกังานผู้มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ผู้บริหารและพนกังานแตล่ะรายดงักลา่วจะได้รับ 
(2)  เปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิของผู้บริหารและพนกังาน ที่ได้รับการจดัสรรไปแล้ว 
ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดังกล่าวจะไม่ขดักับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เร่ือง การเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังานลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 
 
3.1.3 ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานไมข่อใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ บริษัทสามารถน าใบส าคญัแสดง
สทิธิที่ได้รับคืนจากกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานดงักลา่วมาจดัสรรให้แก่ผู้บริหารและพนกังานรายอื่นต่อไปได้ ทัง้นี ้ให้
เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา
จดัสรร โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนด และต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 
 
3.1.4 คณุสมบตัิของผู้บริหารและพนกังานท่ีจะมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ 
(1) เป็นผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตัง้แต่ระดบัผู้จดัการขึน้ไปหรือในต าแหน่งเทียบเท่า และเข้า
มาท างานกบับริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้บริษัทออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 
 
(2) ในกรณีหากเป็นพนกังานท่ีต ่ากวา่ระดบัผู้จดัการลงไปหรือในต าแหน่งเทียบเท่า คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ 
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลอืกพนกังานท่ีจะมีสทิธิได้รับการจดัสรรใบส าคญั 
แสดงสทิธิเป็นรายบคุคลตามคณุประโยชน์ที่ได้ท าให้แก่บริษัท โดยพนกังานดงักลา่วจะต้องเข้ามาท างานกบับริษัท และ/
หรือบริษัทย่อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนบัจากวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 



 
(3) จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนกังานแต่ละรายจะได้รับไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
ต าแหนง่ ประสบการณ์ อายงุาน ผลงาน ศกัยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ท าให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 
 
(4) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ (1), (2) และ (3) ให้เสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
 
3.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
3.2.1 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหารและ/หรือ พนกังานในวนัก าหนดการใช้สทิธินัน้ๆ 
 
3.2.2 หากกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานไม่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วนและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวครบอายุตามที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทยอ่ยสละสทิธิการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือดงักลา่ว โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานดงักลา่วไม่มี
สทิธิเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากบริษัท 
 
3.2.3 คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอ านาจโดยสมบรูณ์ในการ
พิจารณาก าหนดหรือแก้ไขเง่ือนไขในการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบมุาข้างต้นได้ โดย
ไมข่ดักบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ.32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ
พนกังานลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 
 
4. สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ32/.2551 ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิตอ่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ
10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัค้านการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ และจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ
ที่ได้รับการจัดสรร 

 
ล าดบั
ที ่

ช่ือ  ต าแหนง่ จ านวนใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ได้รับ
การจดัสรร 

ร้อยละของใบส าคญั
แสดงสทิธิที่ได้รับ
การจดัสรร 

1 นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัตวิงศ์ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

1,000,000 4.88% 

2 นางมลฤดี สขุพนัธรัชต์ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

1,000,000 4.88% 

3 พ.ต.อ. ญาณพล ยัง่ยืน กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

1,000,000 4.88% 

 
6. รายชื่อของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า
ร้อยละ5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมดที่ออกในครัง้นี ้
 

รายช่ือ 
 

ต าแหนง่ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ได้รับจดัสรรทัง้หมด (หนว่ย) 

คิดเป็นร้อยละ% ของ
จ านวนใบส าคญัแสดง
สทิธิทัง้หมดที่ออก 

นายปราโมทย์ สดุจิตพร ประธานกรรมการ 1,101,735 5.38% 

MR. UNG CHEK WAI GERRY ผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชี
และการเงิน 

1,101,734 5.38% 

Mr. Quach Dong Quang ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ธุรกิจเกมออนไลน์ 

(เพลย์พาร์ค) 

1,101,734 5.38% 

 
 
 
 
               ผู้ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 
                                                           บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
                        
           
 
                                      (นายปราโมทย์ สดุจิตพร)  (นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ) 
      กรรมการ             กรรมการ 


