
หมายเหตุ:   หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลีย่นแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดสง่ไปที่ฝ่ายปฎิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

                    เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800 

เลขท่ี/ No…………………………………………….. 
แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (AS-W2)  

Subscription Form to Exercise the Right to Purchase Ordinary Shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited (AS-W2) 
 

วนัท่ียืน่ความจ านงการใชสิ้ทธิ/ Date to notify the intention to exercise  
 17 มิถุนายน 2565 / 17 June 2022                     20 มิถุนายน 2565 / 20 June 2022                  21 21 มิถุนายน 2565 / 21 June 2022                                22 มิถุนายน 2565 /  22 June 2022                           23 มิถุนายน 2565/ 23 June 2022              
ทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเลขท่ี/ Warrant holder registration No. …………………………………………………………………………..               

โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างน้ีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 
ขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์จะใชสิ้ทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี  
 I/We intend to exercise the right to purchase the ordinary shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited as follows : 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิ/ Amount of the Warrants to be exercised …………………………………………………………….. หน่วย/ Units 
จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดจ้ากการขอใชสิ้ทธิ/ Amount of the ordinary shares received from the exercise of the Warrants ……………………………………………………………. หุ้น/ Shares 
อตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบั ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท/ The exercise ratio is warrant 1 unit : ordinary share 1 share with the exercise price of Baht 3.50 per share. 
รวมเป็นเงินท่ีตอ้งช าระในการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั/ Total payment for shares subscription …………………………………………….. บาท/ Baht (…………………………..…………………………………………………………………..) 
ขา้พเจา้ไดช้ าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวโดย/ I/We herewith make the payment for share subscription by …………………………………………  
สัง่จ่าย “บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)”/ payable to “Asiasoft Corporation Public Company Limited” 
ลงวนัท่ี / Date ……………………………………….……..  ธนาคาร / Bank ……………………..…………..……………………….  สาขาท่ีโอน / Branch ………………………………………………………. 
(โดยเชค็ แคชเชียร์เชค็ หรือดร๊าฟ จะตอ้งสามารถเรียกเกบ็ไดใ้นกรุงเทพมหานคร ภายในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2565 เท่านั้น) (for Cheque or cahshier Cheque or Draft must be cleared at a clearing house in Bangkok within 24 June 2022 only) 
โอนเขา้บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ ช่ือบญัชี “บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)”/ transfer to saving account name “Asiasoft Corporation Public Company Limited” เลขท่ีบญัชี 028-411004-1/ Account number  028-411004-1 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาเอกมัย/ The Siam Commercial Bank Public Company Limited, Ekkamai Branch, พร้อมแนบส าเนา Slip การโอนมาพร้อมน้ีดว้ย/ with a copy of pay-in slip enclosed. 
ขา้พเจา้ไดส่้งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิและขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถา้มี) ดงัน้ี/ I have delivered the warrant certificates and request to receive the part of warrants that are not exercised back (if any) 
ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน/ Amount of delivered Warrants ………………………………………………….. ใบ/ certificate (s) ตามรายละเอียดดงัน้ี/ with the following details 
เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ/ Warrant Certificate (s) No. …………………………………………………………… จ านวน/ Amount ……………………………………………………………… หน่วย/ Units 
จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน (ถา้มี)/ Amount of unexercised warrants to be returned (if any) ……………………………………………………………………….. หน่วย/ Units 
 
เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวแลว้ ในการส่งมอบหุ้นขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only) 

ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” และด าเนินการให้ บริษทั ............................................................................................................ สมาชิกผูฝ้าก
เลขท่ี .............................................. น าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี ......................................................ช่ือ/Name………………….…………………………….….  
ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and  assign for Participant name ......................................................................................... 
TSD member no. ...................................................... To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. ................................................................................................................ 
maintained at the said TSD member company. 
ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์
สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand 
Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD) 
ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบไุวใ้นทะเบียนผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายให้บริษทัด าเนินการใดๆ เพ่ือท าให้การจดัท าใบ
หุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated 
in the shareholder register. I/We agree to have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the exercise date. 

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัน้ี แต่หากขา้พเจ้าไม่ส่งแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึง
บริษทัภายในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิ หรือ เชค็/ แคชเชียร์เชค็/ ดร๊าฟ ไม่ผา่นการเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ  
I/We hereby undertake to purchase the said Shares and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the exercise period. I/We may be deemed to have 
not exercised my/our subscription rights. 
 
                                การลงทุนในหุ้นยอ่มมีความเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                ลงช่ือ……….............................................................................ผูจ้องซ้ือ/ Subscriber 
 ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                            (………..............................................................................) 
การประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพ่ือจองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 
1.ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 
2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุ้นสามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 
ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุ้นในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยืนยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยืนยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้
รับทราบว่า การลงทุนในหุ้นสามญัคร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we 
still wish to subscribe for this share. I will put my signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of 
suitability test.                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ/ Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                            (………..............................................................................)                                                                                         

หลกัฐานการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผูจ้องซ้ือ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนน้ีดว้ย) 
 
วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                                                                                                                        เลขท่ี / No. ……………………………………………………... 
ผูจ้ดัจ าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………… เพ่ือจองซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ จ านวน/ For a subscription 
of the ordinary shares of the Company of …………………………….……….……………….. หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ 3.50 บาท / at Baht 3.50 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………………………………  บาท /Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by                    เงินโอน / Pay-in          
ลงวนัท่ี / Date ……………………………………….……..  ธนาคาร / Bank ……………………..…………..……………………….  สาขาท่ีโอน / Branch ………………………………………………………. 
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุ้นให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
        ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก  ......................................................................... บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี   ............................................................................................ 
        Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ................................................................. Securities trading account number ..................................................................... 
        ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือผูจ้องซ้ือ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit    
those shares under issuer account for my name, account number 600 
        ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the exercise date 

 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ / Authorized Officer  ……….............................................................................. 

 
 

 



 
       

 
หมายเหตุ/Notes:  
- ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in 
this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. 
-.ผู้จองจะต้องแนบใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total 
payment for subscription. 



 
 
  

 
หมายเหตุ/Notes:  
- ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in 
this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount.  
-.ผู้จองจะต้องแนบใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total 
payment for subscription. 



 
 
   

หมายเหตุ/Notes:  
- ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in 
this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount.  
-.ผู้จองจะต้องแนบใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total 
payment for subscription. 



 
 

  

 
หมายเหตุ/Notes:  
- ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in 
this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount.  
-.ผู้จองจะต้องแนบใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total 
payment for subscription. 



 
  

 
หมายเหตุ/Notes:  
- ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in 
this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. 
-.ผู้จองจะต้องแนบใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total 
payment for subscription. 



 

 

 
หมายเหตุ/Notes:  
- ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in 
this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. 
-.ผู้จองจะต้องแนบใบน าฝากช าระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total 
payment for subscription. 


