
  

 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุ 

ของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่2 (AS-W2) 

ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที่ 2 (AS-W2) (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2”) 

ชนิดของ

หลักทรัพย ์
ระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วัตถุประสงค์

ของการออก

ใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 

เม่ือมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2ในอนาคต บริษัทจะสามารถ
น าเงินที่ไดจ้ากการใชสิ้ทธิดงักล่าวไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งอยา่งย่ิง
การลงทนุในตา่งประเทศ และจะสง่ผลดีตอ่การปฏิบติังานและการด าเนินธุรกิจของบรษิัทใน
อนาคต 

จ านวนทีอ่อก ไมเ่กิน 82,897,080 หนว่ย 

ราคาเสนอ

ขายต่อหน่วย 
หนว่ยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

วิธีการจัดสรร เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ในจ านวนไมเ่กิน 82,897,080 หนว่ย ใหแ้กผู่ถื้อหุน้

เดิมของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(Record Date) ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 การใหสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว

ของบริษัทยงัมีความไมแ่นน่อน เนือ่งจากตอ้งรอการอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

อัตราการ

จัดสรร 
5 หุน้สามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 

ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้แตล่ะรายที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ AS-W2 

ดงักล่าว หากมีเศษของหุน้สามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 

AS-W2 ของผูถื้อหุน้แตล่ะราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนทีเ่หลือทิง้ทัง้จ  านวน 

ทัง้นี ้ ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีที่



  

มีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิทีเ่หลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษทัจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว ซึง่จะท าใหค้งเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเทา่ที่จดัสรร
ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ไดล้งตวั 

ทัง้นี ้การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ตอ้งไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหอ้อก
และจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อัตราการใช้

สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 จ  านวน 1 หนว่ย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทได ้1 หุน้ (เวน้

แตก่รณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ) 

ในกรณีที่มีเศษของหุน้สามญัหรือใบแสดงสิทธิ AS-W2 จากการค านวณ (หากมี) ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 
ราคาการใช้

สิทธิซือ้หุน้

สามัญ 

3.50 บาทตอ่หุน้ (เวน้แตก่รณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ) 

วันก าหนด

สิทธิ 
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เป็นการจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบรษิัท ที่มีชื่อปรากฏ
ในวนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดง
สิทธิ (Record Date) การใหสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวของบริษัทยงัมีความไมแ่นน่อน 
เนื่องจากตอ้งรอการอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

อายุของ

ใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 

3 ปี นบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 

วันทีอ่อก

ใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 

วนัที่จะก าหนดโดยคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร 

ระยะเวลาการ

ใช้สิทธิ 
ก าหนดใหใ้ชสิ้ทธิไดท้กุๆ 6 เดือนคือ ทกุวนัที่ 25 มิถนุายน และ 25 ธันวาคม ตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เริ่มใชสิ้ทธิครัง้แรกวนัที่ 25 มิถนุายน พ.ศ. 2564 ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่เหลือจากการใชสิ้ทธิหรอืไมถ่กูใชสิ้ทธิในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ สามารถสะสมเพือ่น  าไปใช้
สิทธิไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ตอ่ ๆ ไปตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ แตห่ากครบ
ก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ใบส าคญัแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไมถ่กูใชสิ้ทธิจะถกูยกเลิกและ
สิน้ผลไป โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 จะสามารถใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ยไดใ้นวนัทีใ่บส าคญัแสดง



  

สิทธิ AS-W2 มีอายคุรบ 3 ปี หากวนัดงักล่าวไมต่รงกบัวนัท าการของบรษิัท ใหเ้ล่ือนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิเป็นวนัท าการกอ่นหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาการ

แจ้งความ

จ านงในการ

ใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ซึง่ประสงคท์ี่จะใชสิทธิในการซือ้หุน้สามญัของบริษัทจะตอ้งแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ กอ่นวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการของบริษัท 
ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักลา่วเป็นวนัท าการสุดทา้ยกอ่นหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้
ดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 15 วนักอ่นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย 

จ านวนหุน้

สามัญรองรับ

การใช้สิทธิ 

ไมเ่กิน 82,897,080 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่คิดเป็นสดัส่วนเทา่กบัรอ้ยละ 20.00* 

ของจ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ทัง้หมดของบริษทั จ  านวน 414,485,404 หุน้ ณ วนัประชมุ

คณะกรรมการบริษัทที่มีมติใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เม่ือวนัที่ 13 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้จ  านวนหุน้ส ารองเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-

W2 จะตอ้งไมเ่กินรอ้ยละ 50 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท โดยเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ี่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุทีเ่ก่ียวขอ้งก าหนด 

*วิธีการค านวณสดัส่วนหุน้รองรบั : 

จ านวนหุน้รองรบัส าหรบัใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ       ที่ออกในครัง้นี ้

จ  านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ
 

 

รอ้ยละ       
          

           
 

นายทะเบียน

ของใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ ผูท้ี่ไดร้บัแตง่ตัง้โดยชอบ ใหท้  าหนา้ที่เป็น

นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 

ตลาดรองของ

หุน้สามัญที่

เกิดจากการ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 



  

ใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญ

แสดงสิทธิ 

ผลกระทบต่อ

ผู้ถือหุน้ 
1. ผลกระทบตอ่สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิม (Control Dilution) 

หากมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ครบทัง้จ  านวน 

82,897,080 หนว่ย และผูใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ดงักลา่ว ไมใ่ชผู่ถื้อหุน้ของ

บริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ จะลดลงในสดัสว่นเทา่กบัรอ้ยละ 16.73 

*ค านวณจากจ านวนหุน้รองรบัส าหรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 (จ านวน 

82,897,080 หุน้) หารดว้ยผลรวมของ (1) จ  านวนหุน้ที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัที ่

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (จ  านวน 414,485,404) และจ านวนหุน้รองรบัส าหรบัการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 (จ านวน 82,897,080 หุน้) 

Control Dilution 

 
จ านวนหุน้รองรบัส าหรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ      

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท  จ านวนหุน้รองรบัส าหรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ      
 

 

 รอ้ยละ 16.73 
          

                      
 

 

2. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุน้บรษิัท (Price Dilution) 

 

Price Dilution 
 ราคาก่อนการเสนอขาย ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
 

 

Price Dilution            



  

Po = 4.53 บาทตอ่หุน้ ซึง่เป็นราคาถวัเฉล่ียถว่งน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทในชว่งเวลา 14 

วนัท าการ (ตัง้แตว่นัที่ 26 ตลุาคม - 12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563) 

Qo  = จ านวนหุน้สามญัที่มีอยูเ่ดิมเทา่กบั 414,485,404 หุน้ ณ วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทที่

มีมติใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

Qw = จ านวนหุน้สามญัใหมท่ีเ่พิ่มขึน้จากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ  านวนซึง่เทา่กบั 

82,897,080 หุน้ 

Pn  = (PoQo)+(ราคาใชสิ้ทธิของ AS-W1 × Qw) / (Qo+Qw) 

        =(4.53×414,485,404)+( 3.50×82,897,080)/( 414,485,404+82,897,080) 

         =4.36 บาทตอ่หุน้ 

ดงันัน้ Price Dilution = 4.53-4.36/4.53 = 3.81% 

3. ผลกระทบตอ่การลดลงของก าไรตอ่หุน้ (Earning Per Share Dilution: EPS Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ครบถว้นตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ  านวน 82,897,080 หนว่ย จะมี

ผลกระทบตอ่ก าไรตอ่หุน้ (EPS Dilution) ลดลงเทา่กบัรอ้ยละ 16.82 โดยก าไรสุทธิที่ใชใ้นการ

ค านวณ คือ ก าไรสทุธิประจ าปี 2563 และ โดยค านวณจากสตูรดงันี ้

EPS Dilution =  ก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขาย ก าไรต่อหุน้หลงัการเสนอขาย 

ก าไรต่อหุน้ก่อนการเสนอขาย
 

EPS Dilution = (EPSo-EPSn)/EPSo 

EPSo            = ก าไรสุทธิ/Qo = (241,617,108)/410,028,417 = 0.59 

EPSn           = ก าไรสุทธิ/(Qo+Qw) 

                    = 241,617,108/( 410,028,417 + 82,897,080) = 0.49 

ดงันัน้  EPS Dilution = (0.59 – 0.49)/0.59 =  16.82% 



  

การไม่

สามารถ

ยกเลกิการ

แจ้งความ

จ านงในการ

ใช้สิทธิ 

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ AS-W2 แลว้ จะไมส่ามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักลา่วไดอ้ีกตอ่ไป 

เงื่อนไขการ

ปรับสิทธิ 

AS-W2 

เม่ือมีการด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรบัสิทธิตามที่
ก  าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ซึง่เป็นเหตกุารณท์ี่
ก  าหนดไวใ้นขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม ่และหุน้ที่ออกใหม่
เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ เชน่ (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูคา่ที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท อนั
เป็นผลมาจากการรวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ (ข) เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมใ่นราคาต า่ 
(ค) เม่ือบรษิัทมีการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ในราคาต ่า (ง) เม่ือบริษัทจา่ยเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ที่ออกใหมใ่หแ้กผู่ถื้อหุน้ (จ) 
เม่ือบริษัทจา่ยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ (ฉ) เม่ือมีกรณีอื่นใดใน
ลกัษณะเดียวกบั (ก) ถงึ (จ) ที่ท  าใหผ้ลประโยชนต์อบแทนใดๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 
จะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ดอ้ยไปกวา่เดิม เป็นตน้ ทัง้นี ้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้
พิจารณาก าหนด แกไ้ขเพิ่มเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการ
ปรบัหรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

ผลกระทบทีมี่

ต่อผู้ถือหุน้ 
1.หุน้สามญัทีอ่อกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและสภาพเทา่เทียม

กบัหุน้สามญัของบริษทัที่ออกไปกอ่นหนา้นีท้กุประการ 

2.ในกรณีทีผู่ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบริษัท ตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ AS-W2 ผูถื้อหุน้ของบริษัท จะไดร้บัประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการที่บรษิัทจะสามารถน าเงินทนุ
ที่ไดร้บัไปใชใ้นโครงการตา่งๆ ของบริษทัฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคข์องการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 

เงื่อนไขอ่ืนๆ ใหค้ณะกรรมการบรหิารของบริษัท และ/หรือ บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมี

อ  านาจในการพิจารณาแกไ้ขก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิซือ้ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-



  

W2 ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ทีผู่ถื้อหุน้แตล่ะรายถืออยู ่(Record Date) ตามความเหมาะสมโดย

พิจารณาประโยชนแ์ละผลกระทบที่มีตอ่บริษทัเป็นส าคญั 

และเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ

โดยรวมถงึการจดัสรร การเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ 

ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใน

ครัง้นี ้ซึง่รวมถงึการน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัที่ออกเนี่องจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ตลอดจน

ด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง 

ความเหน็ของ

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่การเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 โดยการออกและเสนอขายใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้

เป็นแนวทางที่เหมาะสม การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้มส่่งผลกระทบตอ่

ส่วนแบง่ก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ ในกรณีทีผู่ถื้อหุน้ทกุรายใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบส าคญั

แสดงสิทธิ ประกอบกบัเงินจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ กรณีที่มีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ทัง้จ  านวนบริษัท

จะไดร้บัเงินประมาณ 290,139,780 บาท ซึง่สามารถใชป้รบัโครงสรา้งทางการเงิน และ/หรือ

ส ารองใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคลอ่ง และ/หรือใชใ้นการขยายกิจการของบริษัท 

และ/หรือ บรษิัทยอ่ยในอนาคต ทัง้นีใ้นการลงทนุใดๆ บริษัทจะปฏิบติัตามเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของ

ตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ความ

รับผิดชอบ

ของ

คณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมป่ฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซือ่สตัยส์ุจริต และระมดัระวงัรกัษา

ผลประโยชนข์องบริษทัในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุในครัง้นี ้ และหากการไมป่ฏิบติัหนา้ที่ดงักล่าว

กอ่ใหเ้กิดความเสียหายแกบ่รษิัท ผูถื้อหุน้สามารถฟอ้งเรียกรอ้งคา่เสียหายจากกรรมการคน

ดงักล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

หากการไมป่ฏิบติัหนา้ที่นัน้เป็นเหตใุหก้รรมการหรือบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิ

ชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟอ้งเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบรษิัทไดต้ามมาตรา 

89/18 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 



  

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
วนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

 
ขา้พเจา้ บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่ 9 อาคาร ย.ูเอ็ม.ทาวเวอร ์ชัน้ 
28 หอ้งเลขที่ 9/283-5 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. เพิม่ทนุ 
เพื่อเป็นการตอบแทนผูถื้อหุน้ ที่ประชมุคณะกรรมการของบรษิัทไดมี้มติใหเ้พิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุ
จดทะเบียนจ านวน 215,185,521.50 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 207,242,702 บาท ใหเ้ป็นทนุจดทะเบียน 
256,634,061.50 บาท ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 207,242,702 บาท โดยออกหุน้สามญัใหมจ่  านวนไมเ่กิน 
82,897,080 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวมเป็นไมเ่กิน 41,448,540 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2”) ซึง่มีอาย ุ3 ปี  และ ใช้
สิทธิทกุๆ 6 เดือน คือ ทกุวนัที่ 25 มิถนุายน และ 25 ธันวาคม เริ่มใชสิ้ทธิครัง้แรกวนัที่ 25 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
โดยเป็นการเพิ่มทนุ ในลกัษณะดงันี ้
 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุน้) 

รวม (บาท) 

/ แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น
การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 
หุน้บรุิมสิทธิ 

82,897,080 
- 

0.50 
- 

41,448,540 
- 

       แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บรุิมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
2. การจัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 
2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงินทนุ 
 
 

จัดสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ อัตราสว่น 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

หมายเหต ุ



  

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ท่ี
ออกใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถอืหุน้ 

82,897,080 5:1 (5 หุน้เดิม
ตอ่ 1 ใบส าคญั
แสดงสิทธิ) 

ราคาเสนอขาย 
0.00 บาท ราคา
การใชสิ้ทธิ 3.50 

บาท 

หมายเหตขุอ้ 1 

หมายเหต:ุ 
1) มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารของบรษัิท หรือ บุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารเป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณาและก าหนด 
แกไ้ขเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ดงักล่าว เช่น วนัออกใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ การจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 เป็นตน้ รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
จ าเป็นไดต้ามสมควร เพ่ือใหก้ารออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ส าเร็จลลุ่วง ซึ่งรวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเพียงการใหข้อ้มลู และการย่ืนเอกสาร
หลักฐานตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์ หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 และหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ AS-W2 เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ย 

 
2.2  การด าเนินการของบริษัท กรณีทีมี่เศษของหุน้ 
หากมีเศษของหุน้สามญัจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ของผูถื้อหุน้แตล่ะ
ราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนทีเ่หลือทิง้ทัง้จ  านวน 
 
3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุน้เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทนุและจัดสรรหุน้เพิ่มทนุ และก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุน้ทีมี่สิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ AS-W2 
ก าหนดวนัประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ 
สเปซ บาร ์บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) เลขที่ 9 อาคาร ย.ูเอ็ม. ทาวเวอร ์ชัน้ 28 หอ้งเลขที ่
9/283-5 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record 
Date) เพื่อสิทธิเขา้รว่มประชมุและก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ใน
วนัที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 การใหสิ้ทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวของบรษิัทยงัมีความไมแ่นน่อน 
เนื่องจากตอ้งรอการอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
4. การขออนุญาตเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องและเงื่อนไขการขอ
อนุญาต 
4.1 บริษัทจะย่ืนจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียน และจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงทนุช าระแลว้ตอ่กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
4.2 บริษัทจะด าเนนิการขออนญุาตตอ่ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-
W2 ที่จะออกและจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมตามสดัสว่นการถือหุน้และหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ AS-W2 เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 



  

 
5. วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทนุ และการใช้เงินทนุในส่วนทีเ่พิม่ 
เม่ือมีการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ในอนาคต บริษัทจะสามารถน าเงินที่ได้
จากการใชสิ้ทธิดงักลา่วไปใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท  
 
6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ 
บริษัทจะน าเงินทนุที่ไดร้บัจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W2 ไปเป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งอยา่งย่ิงการลงทนุในตา่งประเทศ และจะส่งผลดีตอ่
การปฏิบติังานและการด าเนนิธุรกิจของบริษทัในอนาคต 
 
7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุน้จะพึงได้รับจากการเพิ่มทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่มทนุ 
7.1 นโยบายเงินปันผล  

บริษัทไดก้  าหนดนโยบายในการจา่ยเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้ในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิ 
ภายหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองอื่นๆ ทัง้นี ้ อตัราการจา่ยเงินปันผล
ดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากที่ก  าหนดไวข้า้งตน้ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการลงทนุ เงินทนุหมนุเวียน การลงทนุเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เง่ือนไขและขอ้จ ากดัตามที่ก  าหนด
ไวใ้นสญัญากูยื้มเงิน และปัจจยัอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรอื ผูถื้อหุน้บริษทั 
เห็นสมควร 

 
7.2  สิทธิของผู้ถือหุน้ 
 ผูถื้อหุน้ของบริษทัที่ไดร้บัหุน้จากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษทัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-
W2 ในครัง้นี ้ จะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท เม่ือบรษิัทประกาศจา่ยเงินปันผลเชน่เดียวกบัผู้
ถือหุน้เดิมของบริษัท ทัง้นี ้ เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษิัทตามที่ก  าหนดไวข้า้งตน้ ตลอดจนสิทธิ
อื่นๆในฐานะผูถื้อหุน้ อาทิเชน่ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 
7.3  อ่ืนๆ 

-ไมมี่- 
 

8. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุน้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัตกิารเพิม่

ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ 



  

ปรากฏตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 2 (AS-W2) 
 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้พิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิ่ม
ทนุ 
 
ล าดั
บ 

ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2563 13 พฤศจิกายน 2563 
2 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 

1/2564 (Record Date) เพื่ออนมุติัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ และ
วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
AS-W2 

30 พฤศจิกายน 2563 

3 วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 8 มกราคม 2564 
4 ด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทนุจดทะเบียน แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ

ของบริษัทฯกบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแตว่นัทีท่ี่
ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุติั 

 
 
 
บริษัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 
 
       
 
 
      (นายปราโมทย ์สุดจิตพร)  (นายกิตติพงศ ์พฤกษอรุณ) 
       กรรมการ            กรรมการ 

 
 
 
 
 
 




