
 

 

 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

เรื่อง แจง้ก าหนดวนัใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ (AS-W1) (การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย) และการขอพกั

การซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (AS-W1) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
        ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

อา้งถงึ  ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษิัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (AS-W1) 

 

เอกสารแนบทา้ย ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิัท เอเชียซอฟท ์
คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (AS-W1) (“ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิฯ”)   

 

 ตามที่บรษิัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1 (AS-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) จ านวน 102,468,974 หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการจดัสรร 4 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง
สิทธิ เมื่อวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นทกุๆ 6 เดือนคือ ทกุวนัท่ี 25 มถินุายน และ 25 ธันวาคม ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ เริม่
ใชสิ้ทธิครัง้แรกวนัท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (“วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ”) และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัท่ี
ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกบัวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 นัน้  

 ปัจจบุนัใบส าคญัแสดงสิทธิมีจ านวนคงเหลือ 102,468,974 หน่วย และมีหุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ AS-W1 คงเหลือเท่ากบัจานวน 102,468,974 หุน้ ในการนีบ้รษิัทฯ ขอแจง้รายละเอียด
เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรบัการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ดงัต่อไปนี ้

 1. วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ: วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

 2. วนัสดุทา้ยที่สามารถซือ้หรือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ: วนัท่ี 20 เมษายน 2563 

 3. วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ: วนัท่ี 23 เมษายน 2563 – 14 พฤษภาคม 2563 

 4. เวลายื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ: วนัท่ี 29 เมษายน 2563 ถงึวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 (เวน้วนัเสารแ์ละวนั
อาทิตย)์ เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. 



 5. ระยะเวลาหยดุพกัการซือ้ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (การขึน้เครือ่งหมาย SP): วนัท่ี 21 เมษายน 2563 – 14 

พฤษภาคม 2563 

 6. วนัสิน้สภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ: เมื่อใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ซึง่ตรงกบัวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2563 โดยใบส าคญัแสดงสิทธิจะสิน้สภาพการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แตว่นัท่ี 
15 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

7. อตัราและราคาการใชสิ้ทธิ: 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั ในราคา 2 บาท 

 

8. เอกสารในการยื่นความจ านง 
a. แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจนและครบถว้นแลว้

ทุกรายการ พรอ้มลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะ
สามารถขอรบัแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการ
ใชสิ้ทธิ ในช่วงระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิหรือระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้
สิทธิครัง้สดุทา้ย หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษิัท (http://www.asiasoft.net)  

b. ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด ที่ระบวุ่าผูถื้อนัน้มีสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบอุยู่ใน
แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั 

c. หลกัฐานการช าระเงิน  

ก. ช าระโดยโอนเงินเขา้บัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” 

เลขที่บญัชี 028-411004-1 ประเภทบญัชีออมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขา
คลองตนั โดยแนบหลกัฐานการโอนเงิน 

ข. ช าระโดย เช็ค ดร๊าฟท ์ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บไดใ้น
กรุงเทพมหานคร ภายในวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท 
เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)” พรอ้มน าส่งส าเนาใบน าฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริง
ให้แก่บริษัท และโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอรโ์ทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไดไ้ว้ดา้นหลังเช็ค 
แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือใบน าฝากเงิน ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัดงักล่าว
จะสมบรูณต์่อเมื่อบรษิัทสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากเรียกเก็บเงินไม่ได้
ดว้ยเหตุใดๆ ที่มิไดเ้กิดจากความผิดของบริษัท ให้ถือว่าผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนา
ยกเลิกการใชสิ้ทธิดงักล่าว และบริษัทตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี ้
ไม่เป็นการตดัสิทธิที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัในครัง้ต่อไป บริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/
หรือ ค่าเสียหายอื่นใดไม่ว่าในกรณีใดๆ  

d. หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั ดงันี ้

ก. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มส าเนาทะเบียนบา้น (ในกรณีที่มีการเปล่ียน
ชื่อ / ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ / ชื่อสกุลไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดย



หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ / ชื่อสกุล เป็นต้น) พรอ้มลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ข. บคุคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย 

ส าเนาใบตา่งดา้วหรือหนงัสือเดนิทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ค. นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิ พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น  และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) และเอกสารหลักฐานตามข้อ (ก.) หรือข้อ (ข.) แลว้แต่
กรณี ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ซึ่งไดล้งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารของ
นิติบุคคล พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (ยกเวน้กรณีที่บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือบรษิัทผูฝ้ากหลกัทรพัยก์บับริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั เป็นผูโ้อนหรือผูร้บัโอน ไม่ตอ้งส่งหลกัฐานดงักล่าว) 

ง. นิติบคุคลตา่งประเทศ  

ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบั และ/หรือ หนงัสือรบัรอง
ของนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันก าหนดการใชสิ้ทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public 

พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรา
ส าคัญของนิติบุคคล (ถา้มี) และเอกสารหลักฐานตามขอ้ (ก.) หรือขอ้ (ข.) แลว้แต่กรณี ของผูม้ี
อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นซึ่งไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารของนิติบุคคล 
พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 

9. บคุคลและสถานท่ีตดิต่อขอใชสิ้ทธิ 

เลขานกุารบรษิัท 
บรษิัท เอเชยีซอฟท ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 9 อาคาร ย.ูเอม็.ทาวเวอร ์หอ้งเลขที่ 9/283-5 ชัน้ 28  ถนนรามค าแหง 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศพัท ์02-769-8888 โทรสาร 02-717-4250 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

         (นายปราโมทย ์สดุจิตพร  และนายกติติพงศ ์พฤกษอรุณ) 

             กรรมการบรษิัท 


