
 

 

 

วนัท่ี 4 มิถนุายน 2562 

เร่ือง แจ้งก าหนดวนัใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธิ (AS-W1) ครัง้ที่ 4 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
        ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

  บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการแจ้งความจ านงใน
การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ตามใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท (AS-W1) ครัง้ที่ 4 ดงันี ้

1. เวลายื่นความจ านงการใช้สทิธิ 

วนัท่ี 18 มิถนุายน 2562 ถึงวนัท่ี 24 มิถนุายน 2562 (เว้นวนัเสาร์และวนัอาทิตย์) เวลา 08.30 น. ถึง 
15.30 น. 
 

2. วนัก าหนดการใช้สทิธิ 

วนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 

 

3. อตัราและราคาการใช้สทิธิ  
1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิตอ่ 1 หุ้นสามญั ในราคา 2 บาท 

 

4. เอกสารในการยื่นความจ านง 
4.1 แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจนและครบถ้วนแล้วทุก

รายการ พร้อมลงลายมือช่ือโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะสามารถ
ขอรับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิ ทธิ 
ในช่วงระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิหรือระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้
สดุท้าย หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.asiasoft.net)  

4.2 ใบส าคญัแสดงสทิธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสทิธิตามแบบที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ก าหนด ที่ระบวุ่าผู้ ถือนัน้มีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดง
ความจ านงการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

4.3 หลกัฐานการช าระเงิน  

ก. ช าระโดยโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากช่ือบญัชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” 

เลขที่บญัชี 028-411004-1 ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สาขา
คลองตนั โดยแนบหลกัฐานการโอนเงิน 



ข. ช าระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ใน
กรุงเทพมหานคร ภายในวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท 
เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” พร้อมน าสง่ส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay-in) ฉบบัจริง
ให้แก่บริษัท และโปรดระบุช่ือ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงัเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือใบน าฝากเงิน ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่ว
จะสมบรูณ์ตอ่เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บเงินไมไ่ด้
ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากความผิดของบริษัท ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลกิการใช้สทิธิดงักลา่ว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี ้
ไมเ่ป็นการตดัสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/
หรือ คา่เสยีหายอื่นใดไมว่า่ในกรณีใดๆ  

  4.4  หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั ดงันี ้

ก. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน
ช่ือ / ช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ / ช่ือสกุลไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ / ช่ือสกุล เป็นต้น) พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

ข. บคุคลธรรมดาทีม่ิใช่สญัชาติไทย 

ส าเนาใบตา่งด้าวหรือหนงัสอืเดนิทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

ค. นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้  และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และเอกสารหลกัฐานตามข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) แล้วแต่
กรณี ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ซึง่ได้ลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถกูต้องในเอกสารของ
นิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง (ยกเว้นกรณีที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือบริษัทผู้ฝากหลกัทรัพย์กบับริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เป็นผู้โอนหรือผู้ รับโอน ไมต้่องสง่หลกัฐานดงักลา่ว) 

ง. นิติบคุคลตา่งประเทศ  

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบั และ/หรือ หนงัสือรับรอง
ของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public 

พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และเอกสารหลกัฐานตามข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) แล้วแต่กรณี ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารของนิติบุคคล 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
 
 



5. บคุคลและสถานท่ีตดิตอ่ขอใช้สทิธิ 

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 9 อาคาร ย.ูเอม็.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28  ถนนรามค าแหง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท์ 02-769-8888 โทรสาร 02-717-4250 

 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

              (นายปราโมทย์ สดุจิตพร  และนายเลศิชาย กนัภยั) 

             กรรมการบริษัท 


