หนังสือแจ้งการจัดสรร
และ
เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ซึง่ ออกโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
4. หนังสือมอบอำ�นาจ
5. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำ�นวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น เสนอ
ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดียวกันทัง้ จำ�นวน หรือ เป็น
คราว ๆ ไป ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำ�นวณ ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง)
ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำ�หนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกิน
กว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตาม
สิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำ�นาจ
จาก ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
การออก การจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำ�นวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3) โดยมีราย
ละเอียดหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมถึงวิธกี ารจองซือ้ และการชำ�ระเงินค่าจองซือ้ นัน้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1)
จากข้อมูลข้างต้น บริษทั ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษทั จะเปิดให้มกี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 8 -15
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น.) (ตามวันและเวลาทำ�การของ
ธนาคาร) (โปรดพิจารณาแผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ สถานทีร่ บั จองซือ้ และรับชำ�ระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วยลำ�ดับที่ 7)
หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียด และลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทที่แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2) พร้อมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อที่ระบุในหนังสือแจ้ง
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั อย่างครบถ้วน ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ ประสงค์
ที่จะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณา
กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม และลงนามในเอกสารเพิ่มเติมที่ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 6) ด้วย
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ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525 โทรสาร 0-2672-5929
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ลงชื่อ________________________________
(นายปราโมทย์ สุดจิตพร)
กรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 1
ส่วนที่ 1 - ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ
: บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง
: เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5 ชั้น 28 ถนนรามคำ�แหง
		 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ
เว็บไซต์
: www.asiasoft.co.th
2. วันเดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน
การประชุมคณะกรรมการของบริษัท : ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
: ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประเภทของหุ้น
:
ทุนชำ�ระแล้วเดิม
:
		
ทุนที่จะชำ�ระเพิ่มสำ�หรับการจัดสรรหุ้น :
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

หุ้นสามัญ
307,407,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 307,407,762 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำ�ระแล้วภายหลังการจองซื้อ
: 409,877,016 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 409,877,016 หุ้น
กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน		 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ครบจำ�นวน

จำ�นวนหุ้นที่จัดสรร

: ไม่เกิน 102,469,254 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

: 1.00 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนการจัดสรร

จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Pro Rata
Basis) 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ทีจ่ ะจองซือ้ หุน้ ในจำ�นวนทีเ่ กินกว่าสิทธิของตนได้ และผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่า
สิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยจะ
จัดสรรหุน้ ตามสัดส่วนการถือหุน้ เป็นรอบไป จนกระทัง่ ไม่มหี นุ้ เหลือทีจ่ ะจัดสรร
ได้อีกต่อไป

วิธีการจัดสรร

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำ�นวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ใน
อัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำ�นวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ผู้ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินสิทธิ) เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง
3

การดำ�เนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้งและให้นำ�เศษหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิ หรือไม่ได้ใช้สิทธิจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในเวลาที่กำ�หนด หรือไม่ได้ชำ�ระเงินค่าจองซื้อ หรือ
ด้วยเหตุผลอื่นใด เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิทุกรายตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ เป็นรอบไป
จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป
4.การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1 กรณีผถู้ อื หุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิทไี่ ด้รบั จัดสรร ผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ จ้งความประสงค์จองซือ้
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิทไี่ ด้รบั จัดสรรจะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ จำ�นวนทีจ่ องซือ้
4.2 กรณีผถู้ อื หุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิทไี่ ด้รบั จัดสรร ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ กี ารจองซือ้ เกินสิทธินนั้ จะต้องแสดงความ
จำ�นงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ
โดยกรณีทมี่ หี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจองซือ้ ตามสิทธิ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ กี ารจองซือ้ เกินสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าจำ�นวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวม
กัน บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่แสดงความจำ�นง
ในการจองซือ้ หุน้ เกินกว่าสิทธิของตนและชำ�ระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตาม
จำ�นวนที่แสดงความจำ�นงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิด
จากการคำ�นวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
(ข) กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำ�นวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวม
กัน (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือ
หุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิรายนัน้ ๆ (ในกรณีทมี่ เี ศษของหุน้ สามัญเพิม่
ทุนที่เกิดจากการคำ�นวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
ตามสูตรการคำ�นวณ ดังนี้
จำ�นวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ =
จำ�นวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือ
หุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย
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ตัวอย่าง
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำ�นวน 2,000 หุ้น หักหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำ�นงจอง
ซื้อจำ�นวน 1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิจำ�นวน 600 หุ้น

ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น ก
ผู้ถือหุ้น ข
ผู้ถือหุ้น ค
ผู้ถือหุ้น ง
รวม

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
สัดส่วน หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)
จะได้รับจัดสรรเกิน
การถือหุ้น รับจัดสรรตามสิทธิ
ตามสิทธิ
เกินสิทธิ
สิทธิ
10%
200
200
50
10% x 600 = 60*
35%
700
100
35%
700
700
400
35% x 600 = 210
20%
400
400
300
20% x 600 = 120
100%
2,000
1,400
750
390

จำ�นวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (หุ้น)
ตามสิทธิ
เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก
200
50*
ผู้ถือหุ้น ข
100
ผู้ถือหุ้น ค
700
210
ผู้ถือหุ้น ง
400
120
รวม
1,400
380
* ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจำ�นวนที่จองซื้อ
ผู้ถือหุ้น

รวมหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรรอบที่ 1
250
100
910
520
1,780

ทั้งนี้ จำ�นวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำ�นวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ
และชำ�ระค่าจองซื้อแล้ว และ (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (1) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่
ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ (ในกรณีทมี่ เี ศษของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ กิดจากการคำ�นวณ ให้ปดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ )
โดยจำ�นวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจำ�นวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชำ�ระค่า
จองซือ้ แล้ว ทัง้ นี้ ให้ด�ำ เนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีค่ งเหลือให้แก่ผทู้ จี่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิตามวิธกี ารใน
(2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
5. วันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6. วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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7. กำ�หนดวันจองซื้อและรับชำ�ระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 8-15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (พักเทีย่ งเวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น.)
(เฉพาะวันทำ�การของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”))
7.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำ�ระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2521 และ 2525 โทรสาร 0-2672-5929
**บริษัทไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสาร**
สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ ในระบบไร้ใบหุน้ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษทั หลักทรัพย์ทผี่ ถู้ อื หุน้ มีบญ
ั ชีซอื้ ขาย
หลักทรัพย์และมีหนุ้ สามัญของบริษทั ฝากไว้เพือ่ ให้บริษทั หลักทรัพย์นนั้ ๆ ดำ�เนินการรวบรวมเอกสารและยืน่ เรือ่ ง
ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อ ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น
8. วิธีการจองซื้อและการชำ�ระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยระบุจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำ�นวน
ที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3) และจำ�นวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกิน
กว่าสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 ราย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำ�นาจ
และชำ�ระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำ�นวนที่จองซื้อทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่า
สิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี)
โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำ�ระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันและเวลาที่
รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 7)
8.1 การชำ�ระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(1) กรณีชำ�ระด้วยเงินโอนผ่านระบบ Bill-Payment (เฉพาะโอนเท่านั้น):
(ก) ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill-Payment เท่านั้น เพื่อเข้าบัญชีดังนี้
“บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 ประเภท
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ไม่รับชำ�ระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์และเงินสด แต่ผู้จองซื้อ (ผู้ถือหุ้น) สามารถใช้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์
และเงินสด นำ�ฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 1553-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) แต่ถ้าเป็นการฝาก เช็ค
แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ต้องนำ�ฝากล่วงหน้าก่อนวันปิดการจองซื้ออย่างน้อย 2 วัน
(ข) ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ และจองซื้อเกิน
กว่าสิทธิ
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(ค) ผู้จองซื้อต้องใช้ใบนำ�ฝากแบบ Bill-Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขประจำ�ตัวประชาชน 13 หลัก ระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก
(ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3) และต้องชำ�ระ
เงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) เท่านั้น และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้
(ง) กำ�หนดระยะเวลาการชำ�ระด้วยเงินโอน (เฉพาะโอนเท่านั้น):
ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ของวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2559
(ตามวันและเวลาทำ�การของธนาคาร)
(จ) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำ�ดับที่ 3) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของใบนำ�ฝากแบบ
Bill-Payment
(ตัวแทนการรับจองซื้อ งดรับชำ�ระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ทางไปรษณีย์)
(2) ผูจ้ องซือ้ ต้องนำ�เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั พร้อมหลักฐานการชำ�ระเงิน
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนและเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ตาม
ข้อ 8.2 มายื่นความจำ�นงขอจองซื้อและชำ�ระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวจะต้องถึงสถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุ
ในข้อ 7.2 ภายในระยะเวลาที่กำ�หนดดังนี้
- กรณีชำ�ระด้วยเงินโอนผ่านระบบ Bill-Payment (เฉพาะโอนด้วยเงินสดเท่านั้น) ภายในเวลาไม่เกิน
15.30 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
- กรณีช�ำ ระด้วยการนำ�ฝากหรือโอนเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ผา่ นระบบ Bill-Payment
ภายในเวลาไม่เกิน 11.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ในกรณีทจ่ี ดั ส่งเอกสารด้วยพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) : เพือ่ ความสะดวกในการจองซือ้
กรุณาวงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า “เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)”
(3) ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
(4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำ�นงในการจองซื้อ และได้ชำ�ระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารประกอบ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ ค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 8.2 และข้อ 8.1 (1)-(3) ภายในระยะ
เวลาที่กำ�หนด
(5) ในกรณีทผี่ จู้ องซือ้ กรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ชดั เจน
หรือไม่สมั พันธ์กนั บริษทั ขอสงวนสิทธิในการใช้ขอ้ มูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามทีเ่ ห็นสมควรในการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงั กล่าว บริษทั มีสทิ ธิทจี่ ะถือว่าผูถ้ อื หุน้ สละสิทธิใน
การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน และบริษทั ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื
หุ้นรายดังกล่าว
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(6) ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ และ/หรือ การสละสิทธิหรือ
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น
ต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หรือทำ�ให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำ�
คำ�เสนอซือ้ (Tender Offer) ตามทีก่ �ำ หนดในประกาศ ทจ. 12/2554 หรือในลักษณะทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนข้อจำ�กัด
การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ /ผูถ้ อื หุน้ ต่างด้าวดังกล่าว โดยผูถ้ อื หุน้ /ผูถ้ อื หุน้ ต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รบั การ
จัดสรร หรือได้รบั การจัดสรรเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ /ผูถ้ อื หุน้ ต่างด้าวทีเ่ หลืออยู่ และ
ในกรณีเช่นว่านัน้ บริษทั จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายดังกล่าว และผูถ้ อื หุน้ รายดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น
(7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำ�นวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรอง
สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ของทุกหมายเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุขอ้ มูลดัง
กล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้ถือหุ้นอาจได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่
ครบตามสิทธิทงั้ หมดทีม่ ตี ามเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทุกหมายเลขรวมกัน และบริษทั ขอสงวนสิทธิในการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่
ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
8.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำ�นาจจะต้องนำ�เอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชำ�ระเงินเต็มจำ�นวนที่
จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ไปติดต่อ
ตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 7.2
ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2)
ผูถ้ อื หุน้ ต้องระบุจ�ำ นวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายต้องการจองซือ้ ตามสิทธิตามจำ�นวนทีไ่ ด้แสดงไว้ในใบรับรอง
สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3) และจำ�นวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่า
สิทธิ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำ�นาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ทั้งนี้ กำ�หนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1 ฉบับเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจำ�นงใน
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิให้ครบจำ�นวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ
ที่ได้รับจัดสรร
ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 3)
ออกโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียน
ของบริษทั และได้จดั ส่งไปทางไปรษณียล์ งทะเบียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ซึง่ จะระบุจ�ำ นวนหุน้
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ
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ค) หลักฐานการชำ�ระเงิน
หลักฐานการชำ�ระเงินค่าจองซื้อเต็มจำ�นวนที่จองซื้อทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะ
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ โดยแนบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ตามวิธกี ารชำ�ระค่าจองซือ้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เลือกชำ�ระ โดย
พิจารณารายละเอียดและดำ�เนินการตามที่ระบุในข้อ 8.1
หลักฐานการชำ�ระเงินผ่านระบบ Bill-Payment ฉบับจริง (ในกรณีช�ำ ระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนด้วยการชำ�ระ
เงินผ่านระบบ Bill-Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5)
ทัง้ นี้ ตัวแทนการรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิในการไม่รบั จองซือ้ หลักทรัพย์ ในกรณีทผี่ จู้ องซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั หรือบริษทั หลักทรัพย์ทผี่ จู้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั มีบญ
ั ชีซอื้ ขาย (และ
เป็นตัวแทนในการรวบรวมเอกสารการจองซื้อมาส่งกับตัวแทนการรับจองซื้อ) ไม่ดำ�เนินการกรอก
รายละเอียดในใบแจ้งการชำ�ระเงินผ่านระบบ Bill-Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 5)
(กรุณาระบุชอื่ -นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของหลักฐานการชำ�ระเงิน)
ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
สำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำ�เนา Statement สำ�หรับบัญชี
กระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ทแี่ สดงเลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคารทัง้ 10 หลัก เท่านัน้ พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
โดยบัญชีดงั กล่าวต้องเป็นบัญชีทผี่ ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะให้บริษทั ชำ�ระคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนส่วนที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามจำ�นวนทีจ่ องซือ้ เกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร ตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ทัง้ นี้ ชือ่ เจ้าของบัญชีตอ้ งเป็นชือ่ เดียวกับชือ่ ของผูถ้ อื หุน้ ที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือ
กระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
3) ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำ�เนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยชำ�ระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จอง
ซื้อภายใน 7 วันทำ�การนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ไม่มีบัญชีของธนาคารดังกล่าว บริษัทโดย
ตัวแทนรับจองซื้อจะดำ�เนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามชื่อที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภายใน
10 วันทำ�การนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น
จ) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำ�นาจดำ�เนินการแทน
หนังสือมอบอำ�นาจให้กระทำ�การแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำ�เนาบัตรประชาชนทีย่ งั ไม่หมด
อายุของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำ�นาจ ซึ่งลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4)
ฉ) เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน เฉพาะผูท้ ปี่ ระสงค์จะนำ�หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั
ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
สำ�หรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้
ทีป่ ระสงค์น�ำ หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” และกรอกข้อมูลใน
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“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (กรณีเฉพาะ
นิติบุคคล)” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 6) เพื่อนำ�ส่ง
ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ช) เอกสารประกอบการแสดงตน
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง หรือในกรณีทไี่ ม่มี
บัตรประจำ�ตัวประชาชน ให้แนบสำ�เนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำ�ตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำ�เนาเอกสาร
ทางราชการอื่นที่มีเลขประจำ�ตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำ�ยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) สำ�เนาบัตร
ประจำ�ตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และสำ�เนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อม
ลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำ�ให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หรือในใบรับรองสิทธิ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำ�เนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า
ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สำ�เนาใบต่างด้าว หรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง ทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สำ�เนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสำ�เนาถูกต้อง โดยผู้มีอำ�นาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำ�คัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน สำ�เนาใบต่างด้าว หรือสำ�เนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี �ำ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องโดยลายมือชือ่ นัน้ ต้อง
ตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สำ�เนาหนังสือสำ�คัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออก
โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำ�เนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ และอำ�นาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง โดยผู้มีอำ�นาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสำ�คัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำ�เนาใบต่างด้าว หรือสำ�เนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี �ำ นาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง โดย
ลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทั้งนี้ สำ�เนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้
จัดทำ�หรือผู้ให้คำ�รับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้า
หน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดัง
กล่าวได้จัดทำ� หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ
10

ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั จะต้องกรอกรายละเอียดใน (ก) แบบประเมิน
ความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (ข) เอกสารประกอบการแสดงตน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอรับ
เอกสาร (ก) และ (ข) ได้ที่ตัวแทนรับจองซื้อ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้น ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้
ในข้อ 7.2 และ แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 6)
หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นผู้ที่มีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นและได้ผ่าน
ขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ด�ำ เนินการจัดทำ�แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitablility
Test) กับบริษทั หลักทรัพย์นนั้ แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวไม่จ�ำ เป็น
ต้องกรอกแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และเอกสารประกอบการแสดงตน
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแนบ
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และเอกสารประกอบการแสดงตนที่กรอก
รายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชือ่ ผูจ้ องซือ้ ให้แก่ตวั แทนรับจองซือ้ เพือ่ เป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซื้อ
8.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท
โดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำ�เนินการดังต่อไปนี้
8.3.1 กรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ เนือ่ งจากมีหนุ้ เหลือไม่เพียง
พอเมื่อเทียบกับจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
บริษทั โดยตัวแทนรับจองซือ้ จะคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำ�นวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
เนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย
และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันสิ้นสุดกำ�หนดระยะเวลาการจองซื้อและชำ�ระเงิน
ค่าจองซื้อ ตามวิธีการดังต่อไปนี้
1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วนั ปิดการจองซือ้ สำ�หรับผูจ้ องซือ้ ที่
ได้แจ้งความประสงค์ตอ้ งการรับเงินค่าจองซือ้ หุน้ คืนด้วยวิธกี ารโอนเงินเข้าบัญชี บริษทั โดยตัวแทน
รับจองซือ้ จะคืนเงินเข้าบัญชีดว้ ยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยบัญชีดงั กล่าวต้องเป็นบัญชีออม
ทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
2. ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุไว้
ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน โดยแนบสำ�เนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสำ�เนา Statement
บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึง่ ทีร่ ะบุชอ่ื บัญชี และเลขทีบ่ ญ
ั ชีครบทัง้ 10 หลัก
พร้อมลงนามรับรองสำ�เนาถูกต้อง

11

2) กรณีไม่ได้รับสำ�เนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำ�เนา Statement บัญชีกระแสรายวันหรือ
บัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ได้แจ้ง
ความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ
จะคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร โดยจัดทำ�เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่าย
เฉพาะในนามผูจ้ องซือ้ หุน้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ปี่ รากฏในสมุดทะเบียน ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภายใน 10 วันทำ�การนับจากวันปิดการ
จองซื้อหุ้น
กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัท
โดยตัวแทนรับจองซื้อจะชำ�ระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คำ�นวณจากจำ�นวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกำ�หนดระยะเวลา
10 วันทำ�การดังกล่าวจนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชำ�ระคืนตามวิธดี งั กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี หากได้มกี ารชำ�ระคืน
เงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผจู้ องซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว
โดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท
หรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต่อไป
8.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไข
การจองซือ้ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามเช็คค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ภายใน 30 วันนับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.4 วิธีการส่งมอบหุ้น
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำ�เนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
8.4.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำ�นวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภายใน 10 วันทำ�การนับจากวันปิดการ
จองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะ
ได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำ�การซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว
8.4.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
บริษัทจะดำ�เนินการนำ�หุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด เพือ่ ผูฝ้ าก” โดยศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ�ำ นวนหุน้ ตามจำ�นวนหุน้ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั
การจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จอง
ซื้อภายใน 7 วันทำ�การนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้น
ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำ�เนินการ
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ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำ�หนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขาย
หุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทตี่ ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ ของบริษทั ทำ�การซือ้ ขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำ�เนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
8.4.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทจะดำ�เนินการนำ�หุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำ�นวนหุ้นตาม
จำ�นวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำ�การนับจากวันปิด
การจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำ�การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีข้อ 8.4.3 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อ
ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำ�เนินการ
ส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 8.4.1 แทน
ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่
ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูก
ต้อง จะทำ�ให้ไม่สามารถโอนหุน้ เข้าบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ได้ ซึง่ บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของ
หุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน
ในกรณีทผี่ จู้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ใน
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำ�ให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ
ขายหุน้ ทีจ่ องซือ้ ได้ทนั ทีทตี่ ลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หนุ้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทำ�การซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
8.5 ข้อมูลสำ�คัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับ
จองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย
8.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำ�ระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้
รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
8.5.3 หากจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำ�นวนเงินที่บริษัทได้รับชำ�ระ บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำ�นวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
8.5.4 หากจำ�นวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ระบุในใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนน้อยกว่าจำ�นวนเงินทีบ่ ริษทั ได้รบั ชำ�ระ บริษทั ขอ
สงวนสิทธิทจี่ ะใช้ดลุ ยพินจิ ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่ละรายตามทีบ่ ริษทั เห็นสมควร
8.5.5 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำ�ระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บ
เงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของบริษัทภายใน
กำ�หนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำ�ระเงินค่าหุ้นตามที่กำ�หนด หรือผู้ถือหุ้นที่จอง
ซื้อ กรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้
กำ�หนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฉบับนี้ บริษทั จะถือว่าผูถ้ อื หุน้ รายนัน้ สละ
สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
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ดังนั้น ในการชำ�ระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำ�ระเงินค่าจองซื้อและดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำ�หนดให้ถูกต้องครบถ้วน
8.5.6 ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ บริษทั ขอสงวนสิทธิทจี่ ะไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้
รายใด หากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวจะทำ�ให้สดั ส่วนการถือหุน้ สามัญของผูถ้ อื หุน้ ต่างด้าวเกิน
กว่าจำ�นวนร้อยละ 49 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้
รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
8.5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำ�ระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ
หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา
อุปสรรคหรือข้อจำ�กัดในการดำ�เนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวของบริษัท
9. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน
บริษัทมีแผนจะนำ�เงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำ�ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้การประกอบธุรกิจจัดหาและ
เผยแพร่เกมทั้งในและต่างประเทศของบริษัท
10. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินทีไ่ ด้รบั จากการเพิม่ ทุนครัง้ นี้ บริษทั จะนำ�ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั เพือ่ เพิม่ สภาพคล่องทางการเงินของ
บริษัท
11. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
11.1 นโยบายเงินปันผล
บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำ�รองตามกฎหมาย และเงินสำ�รองอื่น ๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดัง
กล่าวอาจเปลีย่ นแปลงไปจากทีก่ �ำ หนดไว้ขา้ งต้นขึน้ อยูก่ บั ผลการดำ�เนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความ
จำ�เป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำ�กัดตามที่กำ�หนดไว้
ในสัญญากูยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นบริษัท
เห็นสมควร
11.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลตั้งแต่งวด
ผูจ้ องซือ้ และ/หรือ ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนครัง้ นี้ จะมีสทิ ธิรบั เงินปันผลจากการดำ�เนินงานของบริษทั
เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับการจัดสรรและมีรายชื่อปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
11.3 อื่น ๆ

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำ�ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
และทำ�ให้มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง

12. รายละเอียดอื่นที่จำ�เป็นสำ�หรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท
12.1 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นบริษัท
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ของบริษัท จะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ
16.38 โดยอ้างอิงราคาตลาด (ราคาตลาดเท่ากับ 2.93 บาทต่อหุ้น คำ�นวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของ
หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำ�การติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท
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ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559)
12.2 ผลกระทบต่อกำ�ไรต่อผู้ถือหุ้น
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ขาดทุนต่อผู้ถือหุ้นจะลดลงร้อยละ 25.3
12.3 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) กรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อส่วน
แบ่งกำ�ไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
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ส่วนที่ 2 - ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อบริษัท :

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) โดย
มุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในประเทศไทย สิงคโปร์
มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง
จัดจำ�หน่ายเกมพีซี

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ :

เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำ�แหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขทะเบียนบริษัท :

0107550000050

โทรศัพท์ :

66 2769 8888

โทรสาร :

66 2717 4250

เว็บไซต์ :

www.asiasoft.co.th และ www.asiasoft.net

ทุนจดทะเบียน :

307,407,762 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 307,407,762 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำ�ระแล้ว :

307,407,762 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 307,407,762 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้างรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ 3 ประเภท ดังนี้
ประเภทรายได้
1. รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์
2. รายได้จากการเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
3. รายได้อื่น ๆ
รวม

2556
ล้านบาท ร้อยละ
1,530
89
115
7
68
4
1,713
100

2557
ล้านบาท ร้อยละ
1,003
79
114
9
153
12
1,270
100

2558
ล้านบาท ร้อยละ
729
81
76
8
94
11
899
100

30 มิ.ย.59
ล้านบาท ร้อยละ
321
85
14
4
44
12
379
100

2558
ล้านบาท ร้อยละ
437
60
292
40
729
100

30 มิ.ย.59
ล้านบาท ร้อยละ
183
57
138
43
321
100

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ 2 ประเภท ดังนี้
2556
ล้านบาท ร้อยละ
1. รายได้จากการดำ�เนินงานในไทย
805
53
2. รายได้จากการดำ�เนินงานในต่างประเทศ
725
46
รวม
1,530
100
ประเภทรายได้
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2557
ล้านบาท ร้อยละ
572
57
431
43
1,003
100

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ที่เกี่ยว
กับเกมออนไลน์ (Online Game) ชัน้ นำ�ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ มีชอื่ เสียงทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกมออนไลน์ คือ เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เล่นสามารถแข่งขัน
และสนทนา (Chat) กับบุคคลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นเกมได้ทนั ที ผ่านระบบ Server ซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ก็บโปรแกรมเกมหลัก
และข้อมูลส่วนใหญ่ของผูเ้ ล่นเกม โดยผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์จะให้บริการแก่ผเู้ ล่นทีใ่ ช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ที่ได้ติดตั้ง Client Program เชื่อมโยงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และได้เข้าลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมผ่านทาง
เว็บไซต์เกมออนไลน์
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการรวม 32 เกม ใน 6 ประเทศ โดยอยู่ใน
ไทย 19 เกมและต่างประเทศ 20 เกม โดยการให้บริการเกมออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่
กลุ่มบริษัทฯ ในสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 80-85 ของรายได้ทั้งหมด
การให้บริการเกมออนไลน์ในแต่ละประเทศ จะดำ�เนินการผ่านบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศนัน้ ๆ ซึง่
แต่ละบริษัทจะมีระบบ Server เป็นของตนเอง เพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศ และสามารถ
รองรับผู้เล่นเกมจำ�นวนมากพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ โดยเรียกเก็บค่าบริการจากการจำ�หน่าย
บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, One-2-Call!, TrueMoney และบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย รวมถึง
บัตรเครดิตของธนาคารที่ได้รับการเปิดสิทธิ์และรับรองจาก Visa และ MasterCard เพื่อใช้เติมเวลา แลก
คะแนน หรือใช้เป็นเงินเสมือนจริงสำ�หรับซื้อ Item ในเกม
ทั้งนี้ บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, One-2-Call!, TrueMoney และบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต จะ
สามารถนำ�มาใช้กบั เกมออนไลน์ทกุ เกมของกลุม่ บริษทั ฯ เฉพาะทีใ่ ห้บริการในประเทศนัน้ ๆ และยังสามารถ
ใช้เล่นเกมออนไลน์ของบริษัทอื่นที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ด้วย
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการให้บริการเกมออนไลน์ผ่านระบบ PlayMall ซึ่งทำ�
หน้าที่เสมือนกระเป๋าเงินกลาง สำ�หรับใช้จ่ายซื้อ Item และบริการต่าง ๆ ของ Playpark มุ่งเน้นความ
สะดวกและความง่ายในการเติมเงินของผู้เล่นเกมจากทั่วภูมิภาคอาเซียน โดยรองรับสกุลเงินต่าง ๆ เช่น
ดอลลาร์สหรัฐ, บาท (ไทย), ริงกิต (มาเลเซีย), ดอลลาร์สิงคโปร์, ดอง (เวียดนาม), เปโซ (ฟิลิปปินส์) และ
รูเปีย (อินโดนีเซีย)
โดยช่องทางการเติมเงินในระบบ PlayMall มีหลายช่องทาง เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตร
เงินสดของผู้ให้บริการมือถือในแต่ละประเทศ โดยสามารถเติมเข้าเกมได้ทุกประเทศในเครือ Playpark
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลเกม
ออนไลน์เพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยด้านเทคนิคและวิธีการเล่น ผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) และ
ทางอีเมล (Email) ตลอด 24 ชั่วโมง

17

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 32 เกม ใน 6 ประเทศ ซึ่ง
แบ่งเป็นประเภทของเกมได้ดังนี้
ประเภทของเกม
เกมมือถือ
Moba
FPS
Casual
MMORPG

จำ�นวนเกม
9
2
4
4
13

หมายเหตุ :
ก
1. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (“MMORPG”) คือเกมออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้
เล่นเกมได้พร้อมกันเป็นจำ�นวนมาก โดยผู้เล่นทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกของเกมได้พร้อมกัน (Real-Time
Interaction) ซึง่ เปิดโอกาสให้ผเู้ ล่นสามารถแข่งขันหรือผูกมิตรกันได้เสมือนอยูใ่ นโลกแห่งความเป็นจริง โดยเนือ้ หาของ
เกมส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการต่อสู้ผจญภัยเพื่อป้องกันตัวหรือในภาวะสงคราม โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้
- ผู้เล่นเกมจะเล่นเป็นตัวละครหนึ่ง ๆ หรือหลายตัวในเวลาเดียวกัน โดยใช้ระบบการควบคุมตัวละครหลายตัว
(Multi Character Control System : MCC) ซึ่งแต่ละตัวจะมีบทบาทต่อเนื่อง และมีจุดเด่น/จุดด้อยที่แตกต่างกันไป
- ผู้เล่นเกมสามารถเพิ่มประสบการณ์ (Level) และเก็บสะสมอุปกรณ์ต่าง ๆ (Item) เช่น อาวุธ หรือคะแนน
เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละคร ทำ�ให้มีลักษณะที่แตกต่างจากตัวละครตัวอื่น ๆ และสามารถแลกเปลี่ยน/ซื้อขาย
Item ในเกมได้
- ลักษณะการดำ�เนินชีวิตของตัวละครจะอ้างอิงเหตุการณ์เสมือนสังคมในชีวิตจริง เช่น การแต่งงาน การรับตัว
ละครอื่นเป็นลูกศิษย์หรืออาจารย์ การรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น
- การเล่นเกมจะไม่มีผลแพ้หรือชนะ แต่จะต่อเนื่องไปตามเนื้อเรื่องของเกมที่ไม่มีวันสิ้นสุด
- ผูเ้ ล่นเกมโดยส่วนใหญ่มคี วามภักดีตอ่ เกม ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นผลจากลักษณะของเกมทีก่ ระตุน้ ให้เกิดการแข่งขัน
ระหว่างผู้เล่น โดยจะใช้เวลาในการเล่นเกมค่อนข้างนาน เพื่อเก็บประสบการณ์หรือ Level ในเกม
2. Casual Game คือเกมออนไลน์ทมี่ ตี วั การ์ตนู น่ารัก สีสนั สดใส มักเป็นเกมเล่นง่ายทีผ่ เู้ ล่นเกมไม่ตอ้ งใช้เวลา
หรือทักษะในการเล่นมากนัก และสามารถเล่นจบในเวลาอันสั้น ซึ่งเหมาะสำ�หรับการเล่นเพื่อผ่อนคลาย
ก

3. First-Person Shooting คือเกมออนไลน์แนวยิงต่อสู้กันโดยใช้อาวุธปืนเป็นหลัก แข่งกันง่าย ๆ แบ่งเป็นทีม
แล้วช่วยกันในโหมดต่าง ๆ มีเวลาจำ�กัดในแต่ละภารกิจ
ก

4. MOBA คือเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นแต่ละคนจะควบคุมเพียงตัวละครของตัวเองเท่านั้น และแบ่งเป็นสองฝ่าย
โจมตีกัน
ก

นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังดำ�เนินธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ธุรกิจให้บริการโฆษณาออนไลน์ในเว็บไซต์เกมและเว็บไซต์
ท่า www.playpark.com, www.thaiware.com ซึ่ง www.playpark.com เป็นเว็บไซต์ Game Portal ที่เป็นศูนย์รวมและจุด
เชื่อมโยงไปยังเกมต่าง ๆ ทั้งเกมออนไลน์และเกมพีซี เป็นศูนย์รวมการดาวน์โหลดทุกเกมของกลุ่มบริษัท และเป็นแหล่งชุมชน
ผู้เล่นเกม อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล รูปภาพ และความคิดเห็น สำ�หรับ www.thaiware.com เป็น
เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมด้านไอที และยังเป็นแหล่งดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งที่จำ�หน่ายและ
ฟรี ตลอดจนเป็นแหล่งชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
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2.2.2 การจัดจำ�หน่ายและช่องทางการจัดจำ�หน่าย
กิจกรรมทางการตลาด
กลุ่มบริษัทฯ ใช้ชื่อ “เอเชียซอฟท์” หรือ “Asiasoft” เป็นชื่อทางการค้ามาตั้งแต่เริ่มดำ�เนินธุรกิจใน
ปี 2544 ซึง่ ต่อมาได้กลายเป็นชือ่ ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางในหมูผ่ เู้ ล่นเกมทัว่ ทัง้ ภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้นำ�ในการให้บริการเกมออนไลน์ ทั้งในด้านการคัดสรรเกมชั้นนำ� การทำ�การตลาด
เพื่อรักษาฐานผู้เล่นเกม รวมทั้งความน่าเชื่อถือของระบบเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ
โดยกิจกรรมทางการตลาดนับเป็นกลยุทธ์ส�ำ คัญทีจ่ ะสือ่ สารให้ลกู ค้ารับทราบและเข้าใจในบริการ
และเกมออนไลน์ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ ได้น�ำ เสนอ รวมทัง้ ได้ตระหนักว่ากลุม่ บริษทั ฯ เป็นส่วนหนึง่ ของความบันเทิง
ในชีวติ ประจำ�วันทีร่ าคาถูกกว่าและหาซือ้ ได้งา่ ย นอกเหนือจากการเปิดตัวเกมแล้ว กิจกรรมทางการตลาด
ยังรวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลักษณ์องค์กร และเพื่อสังคม
การจัดจำ�หน่าย
กลุ่มบริษัทฯ จำ�หน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash เพื่อรับชำ�ระค่าบริการเกม โดยเมื่อผู้เล่นเกม
ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อรหัสแล้ว จะได้รับหมายเลข (Serial No.) และรหัส (Password) สำ�หรับลงทะเบียนเติม
เวลา แลกคะแนน หรือได้รับเงินเสมือนจริงเพื่อใช้ซื้อ Item ในเกมทุกเกมของบริษัทที่ให้บริการในแต่ละ
ประเทศ นอกจากนี้ เงินเสมือนจริง @Cash ยังใช้ชำ�ระค่าบริการเกมออนไลน์ที่ให้บริการโดยบริษัทที่ร่วม
เป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทฯ
• ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตของธนาคารในประเทศไทยที่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้
• จำ�หน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า One-2-Call! และ TrueMoney ผ่านร้านสะดวกซื้อ
• ผ่านระบบ PlayMall
ผูเ้ ล่นเกมสามารถเติมเงินเข้าเกมออนไลน์ของบริษทั ฯ ด้วยบัตรเงินสด @Cash, One-2-Call! และ
TrueMoney รวมถึงระบบ PlayMall ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ประเทศไทย :
• บัตรเงินสด One-2-Call! : คือช่องทางที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ AIS เพื่อให้ผู้เล่นมีความสะดวก
ในการเติมเงินมากขึ้น โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรเงินสด One-2-Call! ที่มีสัญลักษณ์ @ ตรงมุมบัตร
สามารถนำ�มาเติมเงินได้เช่นเดียวกับบัตร @Cash บริษัทฯ เริ่มให้บริการส่วนนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553
• บัตรเงินสด TrueMoney : คือช่องทางที่บริษัทฯ ร่วมมือกับ True เพื่อให้ผู้เล่นเกมมีความสะดวก
ในการเติมเงินมากขึ้น โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรเงินสด TrueMoney ได้ที่ True Shop และ 7-Eleven
เพื่อเติมเงินสำ�หรับใช้บริการเล่นเกมออนไลน์ของบริษัท
• PlayMall : ช่องทางใหม่ล่าสุด รองรับผู้เล่นเกมจากทุกภูมิภาค โดยผู้เล่นเกมสามารถเติมเงิน
ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเงินสดของผูใ้ ห้บริการมือถือในแต่ละประเทศทีใ่ ห้บริการเกมออนไลน์
ของกลุ่มบริษัทฯ
มาเลเซีย :
• Online Credit Card : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านเว็บไซต์ passport.asiasoftsea.com
หรือ paypal.com โดยชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิต
• MOL e-Pin : ระบบชำ�ระเงินในมาเลเซีย โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash
ผ่าน MOLPoints ซึ่งเป็นระบบจัดจำ�หน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยชำ�ระเงิน
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ผ่านร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำ�หน่าย หรือชำ�ระเงินออนไลน์ผ่านเว็บ www.offgamers.com หรือร้านค้าที่มี
สัญลักษณ์ E-Pay Service
• @Cash on Mobile : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านโทรศัพท์มือถือในมาเลเซีย ซึ่งผู้เล่น
เกมจะชำ�ระเงินผ่านระบบเครือข่าย Maxis
สิงคโปร์ :
• S.A.M Kiosk e-Pin เป็นระบบรับชำ�ระเงินในสิงคโปร์ โดยผูเ้ ล่นเกมสามารถซือ้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์
@Cash ผ่านทางเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ S.A.M. และผ่านทางเครื่องจ่ายอัตโนมัติ AXS
• @Cash on Mobile : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านโทรศัพท์มอื ถือในสิงคโปร์ ซึง่ ผูเ้ ล่นเกม
จะชำ�ระเงินผ่านระบบเครือข่าย Singtel, StarHub และ GX
• MOL e-Pin : ระบบชำ�ระเงินในสิงคโปร์ โดยผูเ้ ล่นเกมสามารถซือ้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่าน
MOLPoints, eNETS และ PayPal ซึ่งเป็นระบบจัดจำ�หน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• @Global Game : ระบบทีผ่ เู้ ล่นเกมในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเล่นเกมออนไลน์
ด้วยกันได้ ทำ�ให้ผู้เล่นสามารถสร้างมิตรภาพ รวมทั้งสามารถแข่งขันกันในระดับภูมิภาค ในกลุ่ม SEA
Online Tournaments โดยผู้เล่นสามารถซื้อบัตร @Cash ได้ทุกช่องทางในทุกประเทศในกลุ่มบริษัท
เอเชียซอฟท์
อินโดนีเซีย :
• Uni-Pin : เป็นระบบรับชำ�ระเงินในอินโดนีเซีย ผูเ้ ล่นเกมสามารถซือ้ บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ชำ�ระเงินผ่านตัวแทนจำ�หน่าย Indomaret ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในอินโดนีเซีย
• @Cash Prepaid Card : จำ�หน่ายผ่านร้านค้าตัวแทนจำ�หน่าย
ฟิลิปปินส์ :
• MOL e-Pin : ระบบชำ�ระเงินในฟิลิปปินส์ โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
MOLPoint ซึ่งเป็นระบบจัดจำ�หน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
• Online Credit Card : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านเว็บไซต์ passport.asiasoftsea.com
หรือ paypal.com โดยชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิต
2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขัน
การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ 3 ด้าน
เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และรักษาสถานะการเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์อันดับ 1 ในภูมิภาค
- การนำ�เสนอเกมออนไลน์ชั้นนำ�ที่เป็นที่รู้จักและนิยมในตลาดต่างประเทศ : กลุ่มบริษัทฯ เชื่อ
ว่าเกมที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ มักมีจุดเด่นทั้งด้านรูปแบบและ
เนื้อหา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำ�เร็จของกลุ่มบริษัทฯ ในการทำ�การตลาดในประเทศเป้า
หมาย
- การทำ�กิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแก่กลุม่ เป้าหมาย : กลุม่ บริษทั ฯ สามารถใช้ฐานลูกค้าจาก
ข้อมูลของบริษทั เป็นจุดเริม่ ต้นในการทำ�กิจกรรมทางการตลาดโดยตรง เพือ่ รักษาและขยายฐาน
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเปิดตัวและแนะนำ�เกมใหม่ การส่งเสริมการเล่นเกมทั้ง
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ในรูปแบบกิจกรรมในเกม เช่น การแข่งขันในเกมออนไลน์ กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล เป็นต้น
และในรูปแบบกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ เช่น การรวมกลุ่มและสังสรรค์ระหว่างผู้เล่นเกม การ
ส่งจดหมายแนะนำ�เกมใหม่ การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น
- การเพิ่มจำ�นวนและกระจายช่องทางการจัดจำ�หน่ายให้ครอบคลุมและทั่วถึง : กลุ่มบริษัทฯ มี
แผนเพิ่มจำ�นวนตัวแทนจำ�หน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash และสินค้าเกมออนไลน์อื่น ๆ
เช่น คู่มือ Items package เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งขยายเครือ
ข่ายไปยังช่องทางที่หลากหลาย โดยจะเห็นได้จากการเพิ่มช่องทางใหม่ ๆ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
ช่องทางทีส่ ามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
โดยรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานผู้เล่นเกมใหม่ อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังพัฒนาช่องทางการ
จำ�หน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้ดยี งิ่ ขึน้ เพือ่ ลดต้นทุนการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ในอนาคต
โดยเครือข่ายการจัดจำ�หน่ายดังกล่าวสามารถใช้เป็นช่องทางการทำ�ตลาดได้เป็นอย่างดี จาก
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การแจกโปสเตอร์และสื่อโฆษณา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่น
เกมโดยตรง
การทำ�กิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย Item
เนือ่ งจากเกมออนไลน์สว่ นใหญ่ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ ให้บริการในปัจจุบนั คิดค่าบริการจากการขาย Item
ในเกม กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นทำ�การตลาดโดยตรงต่อกลุ่มผู้เล่นเกม เพื่อกระตุ้นการซื้อ Item อย่างต่อ
เนื่อง เช่น การจัดแพ็กเกจการขาย Item ในแต่ละเดือน การทำ� Item Shop / Item Mall ในเว็บไซต์ การส่ง
Newsletter และ SMS ให้ผู้เล่นเกม เป็นต้น
การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้บริการศูนย์ขอ้ มูลเกมออนไลน์นบั เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญทีช่ ว่ ยผูเ้ ล่นเกมให้สามารถเล่นเกมได้
อย่างราบรืน่ และต่อเนือ่ ง ซึง่ จะส่งผลให้ผเู้ ล่นเกมมีความมัน่ ใจและเชือ่ มัน่ ในบริการของกลุม่ บริษทั ฯ ทำ�ให้
เกิดความภักดีต่อเกม เพิ่มระยะเวลาการเล่น และเพิ่มโอกาสในการซื้อ Item ในเกม ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ
ให้บริการข้อมูลเกมผ่านทาง Call Center, Email และ Live Chat ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มี
นโยบายพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรและ
อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เล่นเกมที่คาดว่าจะมีจำ�นวนมากขึ้นในอนาคต
การพัฒนาระบบ Server ที่ใช้ให้บริการเกมออนไลน์
กลุม่ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าระบบ Server ทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผเู้ ล่นเกมสามารถมีปฏิสมั พันธ์ใน
โลกของเกมได้พร้อมกันอย่างราบรืน่ ต่อเนือ่ ง และรวดเร็ว ซึง่ ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการเล่นเกมออนไลน์
ดังนั้น การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Server อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบรักษาข้อมูล
ให้มีความทันสมัย รวมถึงการเพิ่มขนาดวงจรสื่อสารความเร็วสูงให้สามารถรองรับจำ�นวนผู้เล่นเกมที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถให้บริการเกมออนไลน์ด้วยความเร็ว
เต็มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดหรือการสูญหายของข้อมูล และลดปัญหาการหยุดให้บริการที่อาจ
เกิดขึ้นได้
บริษัทฯ ได้รับ ISO/IEC 27001:2005 (Information Security Management System : ISMS)
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำ�หนดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ คือ ISO (The
International Organization for Standardization) และ IEC (The International Electrotechnical
Commission) โดยกำ�หนดเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ
สารสนเทศ ที่องค์กรต่าง ๆ นำ�มาให้บริการแก่ลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร โดยมาตรฐานนี้สามารถ
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นำ�ไปประยุกต์ใช้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกกลุ่มธุรกิจ
ประโยชน์หลักจากการใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2005
- ข้อมูลของลูกค้า และระบบต่าง ๆ ที่ให้บริการมีความปลอดภัย ถูกต้อง และพร้อมใช้งานเสมอ ทำ�ให้
ลูกค้าพึงพอใจ
- ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและบริษัทคู่ค้า ว่าบริษัทจะสามารถดำ�เนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด ทั้ง
ด้านการให้บริการและการทำ�ธุรกิจระหว่างคู่ค้า
อัตราค่าบริการเกมออนไลน์ที่เหมาะสมและแข่งขันได้
กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาค่าบริการเกมออนไลน์ในอัตราที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าใน
แต่ละประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้เล่นเกมฟรีและคิดค่าบริการจากการขาย Item ในเกม เพื่อช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการทัง้ ในอุตสาหกรรมเดียวกันและในธุรกิจความบันเทิงอืน่ ๆ ใน
ขณะเดียวกัน อัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้องสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ อย่างไร
ก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายทำ�การตลาดด้วยอัตราค่าบริการที่ต่ำ�กว่าคู่แข่ง (Price War)
2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
2.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์โดยทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถอื เป็นตลาดเป้าหมายในการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์
ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
ฟิลปิ ปินส์ ปัจจุบนั อัตราการเติบโตของจำ�นวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากกระแสสังคม
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter ก็ตาม ซึ่งจำ�นวนผู้เล่นเกมออนไลน์จะสัมพันธ์กับจำ�นวนผู้
เล่นอินเทอร์เน็ต รวมทั้งค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีราคาถูกลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภาวะการ
แข่งขันของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เห็นว่า ตลาดเกมออนไลน์ในภูมิภาคนี้ยังคง
มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก
นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมเกมออนไลน์ ยั ง มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บผู้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมความบันเทิงอื่น เช่น เกมพีซี เกมอาร์เขด การดูหนัง การฟังเพลง และคาราโอเกะ ในหลาย
ๆ ด้าน ดังนี้
- เกมออนไลน์เป็นความบันเทิงราคาถูกกว่าและเข้าถึงง่าย : เกมออนไลน์สามารถเล่นได้ทุกที่ที่มี
อินเทอร์เน็ต โดยผูเ้ ล่นส่วนใหญ่ในภูมภิ าคนีจ้ ะนิยมเล่นเกมออนไลน์ในร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เนือ่ งจากมีคา่
ใช้จา่ ยทีถ่ กู กว่า สะดวกสบาย และยังเป็นแหล่งชุมนุมพบปะของผูเ้ ล่นเกม ยกเว้นในสิงคโปร์ ซึง่ ประชากร
ส่วนใหญ่มักนิยมเล่นเกมออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี
ระบบเครือข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตครอบคลุมอย่างกว้างขวางและเข้าถึงง่าย ประกอบกับค่าใช้
จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์ยังคงมีอัตราที่ต่ำ�กว่า เมื่อเทียบกับความบันเทิงประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม
แนวโน้มของผู้เล่นเกมที่บ้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ทั้งนี้
ในปัจจุบัน ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียนั้น มีสัดส่วนของผู้เล่นเกมที่บ้านสูงกว่าที่เล่นในร้าน
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่
- ผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มีการใช้บริการเกมอย่างต่อเนื่อง : เนื่องจากลักษณะการเล่นเกม
ออนไลน์สง่ เสริมผูเ้ ล่นเกมให้มคี วามสัมพันธ์ในเชิงกลุม่ โดยการแข่งขันหรือติดต่อกับผูเ้ ล่นเกมรายอืน่ ทีอ่ ยู่
ต่างสถานที่ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะเกมประเภท MMORPG ซึ่งผู้เล่นเกมแต่ละรายจะมีบทบาทสมมติ
ที่แตกต่างกัน ทำ�ให้ต้องเล่นเกมร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุภารกิจในเกม จึงทำ�ให้เกมมีความสนุกสนาน
22

น่าติดตามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เล่นเกมต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะต่าง ๆ ในเกม เพื่อให้เป็นผู้ชนะ ทำ�ให้ผู้
เล่นเกมมีความผูกพันกับเกมมากยิ่งขึ้น
- การกระจายตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสัญญาณอินเทอร์เน็ต : เนื่องจากปัจจุบัน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นมีราคาไม่สูงนัก ทำ�ให้สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีสเป็กที่สูง
ขึ้นกว่าเดิม ทำ�ให้สามารถเล่นเกมที่มีคุณภาพสูง ๆ ได้ ถือเป็นการขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ ๆ ซึ่งใน
ประเทศไทยเองก็กำ�ลังก้าวเข้าสู่สภาวะนี้เช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแข่งขันกันด้าน
ความเร็วอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยราคาถูกลง ในขณะที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น
- ปัญหาในการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ต่ำ� : ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งในด้านงานเพลง เกมพีซี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานบันเทิงอื่น ๆ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการในภูมิภาคนี้ที่ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ และส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงาน จนทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินกิจการได้ตอ่ ไป ในขณะ
ทีผ่ ปู้ ระกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์จะประสบปัญหานีน้ อ้ ยกว่า เนือ่ งจากเกมออนไลน์มสี ว่ นประกอบหลัก
ของโปรแกรมอยูบ่ นระบบ Server ของผูใ้ ห้บริการ ซึง่ ผูเ้ ล่นเกมไม่สามารถเข้าถึงได้ อีกทัง้ Client Program
ซึง่ เป็นโปรแกรมสำ�หรับติดตัง้ ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของผูเ้ ล่นเกมก่อนการเล่นเกมในครัง้ แรกยังมีราคาต�่ำ
ทำ�ให้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ไม่รุนแรงเท่ากับงานลิขสิทธิ์อื่นที่มีผลิตภัณฑ์วางจำ�หน่ายใน
รูปแบบซีดี ดีวีดี หรือตลับเกม ซึ่งง่ายต่อการทำ�ซ้ำ�และเผยแพร่
2.3.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลปิ ปินส์
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์ใน 6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมให้บริการเกม
ออนไลน์ที่สูงและต่อเนื่อง โดยในอดีต ผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่เป็นรายเล็กที่เปิดให้บริการเกมเพียงไม่กี่
เกม ซึ่งมักเป็นประเภท MMORPG และคิดค่าบริการตามระยะเวลาการเล่น แต่ในปัจจุบันการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมมีมากขึ้นจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหญ่และการเปิดตัวเกมออนไลน์ใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการคิดค่าบริการเกม จากการคิดตามเวลาเป็นการให้เล่นเกมฟรีแต่คิด
บริการจากการขาย Item ในเกม ส่งผลให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ถือเป็นต้นทุนการดำ�เนินงานที่สำ�คัญสำ�หรับผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ ซึ่ง
ในปัจจุบันผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่ในประเทศดังกล่าวมักจะจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมและ/
หรือประสบความสำ�เร็จในประเทศอื่น ๆ มาจากผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำ�หน่ายเกมออนไลน์ในต่างประเทศ
มากกว่าจะพัฒนาเกมเอง อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้บริการเกมเริม่ มีแนวโน้มพัฒนาเกมออนไลน์ของตนเอง เพือ่
ลดต้นทุนค่าลิขสิทธิ์เกมที่เพิ่มสูงขึ้น
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย
อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทยปี 2558 มีมลู ค่าตลาดอยูท่ ปี่ ระมาณกว่า 4,500 ล้านบาท (ข้อมูล
จากภายในบริษทั ) โดยปี 2558 มีการแข่งขันกันทีไ่ ม่รนุ แรง ดังจะเห็นได้จากจำ�นวนผูใ้ ห้บริการเกมออนไลน์
ที่ลดลงจาก 49 รายในปี 2557 เป็น 35 รายในปี 2558 และมีจำ�นวนเกมที่ให้บริการลดลงจาก 158 เกมใน
ปี 2557 เป็น 94 เกม ในปี 2558 โดยมีเกมที่เปิดใหม่ในปี 2558 เพียง 23 เกม
ในครึ่งปีแรกของปี 2559 มีผู้ให้บริการเกม 32 ราย จำ�นวนเกมที่ให้บริการ 86 เกมโดยเป็นเกมเปิด
ใหม่ 7 เกม
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• ปัจจัยสำ�คัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทย
- การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) : ในช่วง 3-4 ปีที่
ผ่านมา ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโตขึ้นในอัตราสูงจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ให้
บริการ ทั้งในด้านบริการและราคา ทำ�ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และ
เนื่องจากความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลมีผลต่อความสนุกในการเล่นเกมออนไลน์ จึงทำ�ให้มีผู้สนใจ
เล่นเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้บริการเกมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
- ความหลากหลายของเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ : ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน
ไทยเปิดให้บริการเกมใหม่ทหี่ ลากหลาย ทัง้ ในด้านรูปแบบและเนือ้ หาทีแ่ ปลกใหม่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสนุกใน
การเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกของผู้เล่นเกม รวมทั้งช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้เข้ามาทดลองเล่นเกมมากยิ่งขึ้น
- การให้บริการลูกค้ามีความสำ�คัญมากขึ้น : ในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ ตลาดเกมออนไลน์จะมีการ
แข่งขันทีเ่ ข้มข้นขึน้ ซึง่ การให้บริการแก่ลกู ค้าจะกลายเป็นปัจจัยหลักทีจ่ ะรักษาฐานลูกค้าไว้ ผูใ้ ห้บริการจึง
พัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นที่พอใจของลูกค้า เช่น มีระบบ Call Center 24 ชม. มีการอัปเดต
คอนเทนต์อย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมและโปรโมชั่นผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ผู้เล่นมากขึ้น
- การจัดตั้งสมาคม E-Sports : ในอดีต ยังมีปริมาณผู้เล่นเกมคอมพิวเตอร์น้อย การเล่นเกม
คอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม และบางครั้งเกมคอมพิวเตอร์ก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งมอมเมาเยาวชน
และเป็นปัญหาสังคม แต่ปัจจุบัน เกมคอมพิวเตอร์ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
(International Olympic Committee : IOC) ในฐานะกีฬาชนิดหนึ่ง เรียกว่า Electronic Sports หรือ
E-Sports โดยเชื่อกันว่า E-Sports จะช่วยพัฒนาวงการกีฬาให้เติบโตขึ้นได้ ทำ�ให้มีการจัดแข่งขันเกมทั้ง
ในระดับท้องถิน่ ระดับภูมภิ าค และระดับประเทศ โดยการแข่งขันทีไ่ ด้รบั ความนิยมส่วนใหญ่คอื การแข่งขัน
เกมออนไลน์ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคม E-Sports ขึ้นในประเทศไทย เพื่อทำ�หน้าที่บริหารจัดการ
และควบคุมดูแล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั กีฬา E-Sports มีโอกาสไปแข่งขันในระดับสากล หาก
แนวคิดนีเ้ กิดขึน้ ได้จริงเหมือนทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศเกาหลีใต้ จะส่งผลอย่างมากต่อการเติบโตของตลาดเกม
ออนไลน์ในไทย โดยปรับเปลี่ยนเกมที่เดิมเป็นเพียงสิ่งบันเทิงให้กลายเป็นอาชีพ ซึ่งอาจพัฒนาไปถึงการ
แข่งขันรายการใหญ่ ๆ ได้ในที่สุด
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ยังคงมีความก้าวหน้า และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากระบบ Network
และ Infrastructure ในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ จะทำ�ให้ผเู้ ล่นเกมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้งา่ ยและสะดวก
องค์กรพัฒนาสือ่ สิง่ พิมพ์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจมีความคิดริเริม่ ทีจ่ ะดึงดูดบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาเกม
จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันเกมบนมือถือได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
สิงคโปร์สง่ เสริมและเปิดกว้างให้บริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาเกมทัง้ ในและต่างประเทศสามารถทำ�การตลาดได้งา่ ยขึน้
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย
เกมประเภท MMORPG ส่วนใหญ่เป็นเกมที่ให้บริการเป็นภาษาจีน ในขณะที่เกมประเภทอื่นจะ
ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ
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ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการเกมเข้ามาทำ�การตลาดในประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่จะมาจาก
บริษทั เกมในประเทศจีน เช่น Perfect World และ Akarno รวมถึงบริษทั ผูใ้ ห้บริการรายเล็ก ซึง่ มุง่ ทำ�ตลาด
เกมบนเว็บเบราว์เซอร์
เนือ่ งจากมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโรงเรียนทีป่ ระเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย
ทำ�ให้เกมส่วนใหญ่ทั้งภาษาอังกฤษและจีนไม่ได้เป็นอุปสรรคกับผู้เล่นเกม ทำ�ให้ง่ายต่อบริษัทผู้พัฒนา
เกมทั้งจากจีนและอเมริกา เพราะไม่จำ�เป็นต้องแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งได้เปรียบในการอัปเวอร์ชัน เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกมจากเกาหลี
• ปัจจัยสำ�คัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในสิงคโปร์และมาเลเซีย
- ความถีข่ องการอัปเดตเกมปัจจุบนั และการเปิดตัวเกมใหม่ : เกมทีใ่ ห้บริการอยูใ่ นปัจจุบนั ทัง้ เกม
เก่าและเกมใหม่ในตลาดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ให้บริการในระบบ Free-to-Play เป็นที่นิยมอย่างมาก
ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสำ�หรับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ทำ�ให้ผู้ให้บริการ
ต้องอัปเดต Virtual Items ให้บ่อยขึ้น รวมทั้งมีการเปิดตัวเกมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
- เครือข่ายการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าสูงในราคาที่ถูกลง : สิงคโปร์จัดเป็นประเทศที่มีเครือข่าย
การสือ่ สารทางอินเทอร์เน็ตและไร้สายทีม่ คี วามก้าวหน้าในระดับสูง ซึง่ ช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
เกมออนไลน์ และรองรับการพัฒนาเกมในอนาคต ทั้งในรูปแบบเกมออนไลน์และเกมบนโทรศัพท์มือถือ
นอกจากนี้ อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตทั้งใหม่และเก่าหันมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม
ภาวะตลาดเกมออนไลน์ในเวียดนามค่อนข้างเงียบเหงา เนือ่ งจากรัฐบาลเวียดนามไม่มกี ารอนุมตั ิ
เกมออนไลน์ประเภท Client Base ใหม่ ๆ ในปีที่แล้วและปีก่อนหน้าเลย สำ�หรับการอนุมัติการเปิดเกม
ใหม่ หน่วยงานรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าเมื่อไรจะให้ใบอนุญาต และทุกเกมต้องมีการขออนุญาต ผู้
เล่นเกมในเวียดนามส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกมประเภท MOBA และ MMORPG
• ปัจจัยสำ�คัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม
การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ต : ภาครัฐของเวียดนามส่งเสริมให้การใช้อินเทอร์เน็ตของ
ประชากรสูงขึน้ จึงทำ�ให้เวียดนามมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ประชากรสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพืน้ ทีห่ า่ งไกลได้มากขึน้ ในอัตราค่าบริการทีล่ ดลง ทำ�ให้
ในช่วง 3-4 ปีทผี่ า่ นมา มีจ�ำ นวนผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ การทำ�งานและเพือ่ ความบันเทิงเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้มีจำ�นวนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย
ผู้เล่นเกมในประเทศอินโดนีเซียให้ความสนใจเกมประเภท MMORPG มากที่สุด ด้วยสัดส่วนถึง
ร้อยละ 66 ตามด้วยเกมประเภท FPS ที่มีสัดส่วนร้อยละ 14
• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์
ผู้เล่นเกมในฟิลิปปินส์ให้ความสนใจเกมประเภท MOBA มากที่สุด ตามด้วย FPS รวมกันแล้ว
คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 94 ไม่มีเกมประเภท MMORPG ที่โดดเด่นมาเปิดให้บริการในฟิลิปปินส์มา
2-3 ปีแล้ว นอกจากนี้ เกมมือถือเริม่ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ เนือ่ งจากสมาร์ตโฟนและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต
สำ�หรับมือถือมีราคาที่ถูกลง
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.4.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำ�หน่าย
ธุรกิจเกมออนไลน์ประกอบด้วยผูป้ ระกอบการหลักประมาณ 5 ส่วน ดังทีแ่ สดงในแผนภาพ โดยเริม่
ต้นจากผูพ้ ฒ
ั นาเกมออนไลน์ (Game Developer) ซึง่ เป็นผูอ้ อกแบบและพัฒนาเกม จากนัน้ จะขายลิขสิทธิ์
เกมต่อหรือแต่งตั้งให้ผู้จำ�หน่ายลิขสิทธิ์เกม (Game Publisher) เป็นผู้เสาะหาตลาดและขายลิขสิทธิ์การ
ให้บริการเกมให้กับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ (Game Operator) ในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละประเทศ ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ในส่วนของผู้พัฒนาเกม ผู้ให้บริการเกม
และผู้จัดจำ�หน่าย
ภาพรวมของผู้ประกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์

ผู้ให้บริการเกมจะเป็นผู้จัดเตรียมระบบ Server สำ�หรับการให้บริการเกมในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับ
ลิขสิทธิ์ สำ�หรับการเก็บเงินค่าบริการเกม ผู้ให้บริการเกมจะจำ�หน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้เล่น
เกม โดยการจำ�หน่ายเองหรือผ่านผู้จัดจำ�หน่ายหรือตัวแทนจำ�หน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ส่วนผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม (ISPs) จะเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่าง
เครื่อง Server ของผู้ให้บริการเกม ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และผู้เล่นเกมโดยตรง
2.4.2 ขั้นตอนการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้บริการเกมออนไลน์
ในการจัดหาเกมออนไลน์ เพือ่ นำ�มาให้บริการในแต่ละประเทศนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ จัดให้มที มี จัดการ
เกมออนไลน์ (Game Manager) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและเตรียมความพร้อมสำ�หรับการให้
บริการ โดยจะแยกทีมจัดการเพื่อดูแลในแต่ละเกม ขั้นตอนการดำ�เนินงานเพื่อให้บริการเกมออนไลน์มี 6
ขั้นตอนดังนี้

คัดสรรเกมออนไลน์
ในเบื้องต้น ทีมงานจะคัดเลือกเกมออนไลน์ที่น่าสนใจจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เกมที่ได้รับความนิยม
ในต่างประเทศ โดยมีนโยบายการกลั่นกรองเนื้อหาเกมเพื่อให้เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าและวัฒนธรรมใน
แต่ละประเทศ ซึ่งเกมจะมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
- มีรูปแบบและเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และไม่มีเนื้อหาที่แสดงความ
รุนแรงและยั่วยุทางเพศ
- เป็นเกมออนไลน์ทน่ี า่ สนใจและมีเนือ้ หาแตกต่างจากเกมทีใ่ ห้บริการอยูใ่ นตลาดเป้าหมาย ณ เวลา
นัน้
- มีต้นทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เกมที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำ�ไรจากการให้บริการได้
- โปรแกรมเกมออนไลน์สามารถใช้ได้กับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลุ่มผู้เล่นเกมเป้าหมาย
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เจรจาและทำ�สัญญาซื้อลิขสิทธิ์การให้บริการเกมออนไลน์
ทีมงานจะเจรจาราคาและเงือ่ นไขการซือ้ ลิขสิทธิเ์ กม จากนัน้ จึงทำ�สัญญากับผูพ้ ฒ
ั นาหรือผูจ้ �ำ หน่าย
ลิขสิทธิ์เกมออนไลน์
เตรียมระบบการให้บริการเกมออนไลน์
- อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : กลุ่มบริษัทฯ จะจัดเตรียมระบบ Server และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนดโดยผู้พัฒนาเกมออนไลน์ ซึ่งจำ�นวนเครื่อง Server ที่จะ
ใช้รองรับการให้บริการเกมจะประมาณการจากการคาดการณ์โดยกลุ่มบริษัทฯ จากนั้นผู้พัฒนา
เกมจึงเข้ามาติดตั้งโปรแกรมเกมออนไลน์เพื่อเปิดให้บริการต่อไป
- Client Program : ทีมจัดการเกมจะดัดแปลงและปรับปรุง Client Program ซึ่งใช้ติดตั้งในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้เล่นเกมก่อนการเล่นเกมในครั้งแรก รวมทั้งแปลเนื้อหาเกมเป็นภาษาท้องถิ่น
(Game Localization)
- การจัดทำ�เว็บไซต์ : ทีมจัดการเกมจะจัดทำ�เว็บไซต์สำ�หรับเกมออนไลน์แต่ละเกม เพื่อเป็นแหล่ง
ข้อมูลสำ�หรับผู้เล่นเกมเกี่ยวกับวิธีการเล่น การชำ�ระเงิน และการแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังเป็นสื่อ
โฆษณาให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย
- ระบบจัดการการให้บริการ : ทีมจัดการเกมจะจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ ควบคุมการให้บริการ
เกมในฐานะ “Game Master” เพื่อดูแลการเล่นเกม อำ�นวยความสะดวก และแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้
แก่ผู้เล่นเกม
กระจายโปรแกรมลูกข่าย (Client Program)
กลุ่มบริษัทฯ จะกระจาย Client Program ผ่านช่องทางการจัดจำ�หน่ายต่าง ๆ เพื่อให้ถึงมือผู้เล่น
เกมอย่างทัว่ ถึง ทัง้ จากการให้ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์เกม การแจกเป็นของแถมพร้อมนิตยสารเกม และ
การขายเป็นชุดพร้อมคูม่ อื การเล่นเกมและบัตรเติมเงิน @Cash อีกทัง้ ยังจัดส่งโปรแกรมดังกล่าวให้แก่รา้ น
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิก @Cafe โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มด้วย
เปิดให้บริการเกมออนไลน์
เมือ่ จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว กลุม่ บริษทั ฯ จะเริม่ เปิดให้บริการเกมออนไลน์
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้
- ช่วงทดสอบภายใน (Internal Test) : ทีมจัดการเกมและพนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ จะทดลองเล่นเกม
ออนไลน์จากเครือ่ งแม่ขา่ ย เพือ่ ทดสอบหาข้อบกพร่องของการให้บริการเกมและปรับปรุงแก้ไขต่อไป
- ช่วงทดสอบการให้บริการแบบปิด (Closed Beta) : เปิดให้บริการแก่ผู้เล่นเกมภายนอกที่ได้ลง
ทะเบียนผ่านเว็บไซต์เกม โดยไม่คิดค่าบริการ แต่จำ�กัดจำ�นวนผู้เล่น เพื่อทดสอบหาข้อบกพร่อง
ในการให้บริการเกม
- ช่วงทดสอบการให้บริการแบบเปิด (Open Beta) : เปิดให้บริการแก่ผู้เล่นเกมภายนอกที่ได้ลง
ทะเบียนผ่านเว็บไซต์เกม โดยไม่คิดค่าบริการและไม่จำ�กัดจำ�นวนผู้เล่นเกม เพื่อทดสอบหาข้อ
บกพร่องในการให้บริการเกมแก่ผู้เล่นจำ�นวนมากพร้อมกัน
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- ช่วงเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) : ภายหลังได้ทดสอบการให้บริการเรียบร้อย
แล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะเปิดให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมโดยทั่วไป โดยคิดค่าบริการตามอัตรา
ที่กำ�หนด
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
กลุ่มบริษัทฯ จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อให้ตลาดรับรู้การเปิดให้บริการเกมออนไลน์ โดย
แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ
- ช่วงก่อนการเปิดตัว (Pre-Marketing) : เช่น แนะนำ�เกมบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์
นิตยสารเกม และนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่วงเปิดตัวเกมใหม่ (Launching) : เช่น โฆษณาบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ และ
จดหมายแนะนำ�เกม
- ช่วงส่งเสริมการขาย (Promoting) : เน้นทั้งกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ผ่านสื่อทั่วไป เช่น โทรทัศน์
สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และกิจกรรมในเกมออนไลน์ เช่น การแข่งขันภายใน
เกม
- ช่วงรักษายอดขาย (Maturing) : เน้นกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เฉพาะในเกม
ออนไลน์ และกิจกรรมผ่านตัวแทนจำ�หน่ายบัตรเติมเงิน @Cash และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
2.4.3 ค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์
ในการให้บริการเกมออนไลน์ กลุม่ บริษทั ฯ จะซือ้ ลิขสิทธิเ์ กมมาจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึง่ เป็นผูพ้ ฒ
ั นา
หรือผูจ้ ดั จำ�หน่ายเกมออนไลน์ในต่างประเทศจำ�นวนหลายราย เพือ่ ให้บริการแต่เพียงรายเดียว (Exclusive
Distributor) ในพืน้ ทีท่ กี่ �ำ หนด (Specific Territory) ในอัตราค่าธรรมเนียมตามทีต่ กลง โดยส่วนใหญ่มอี ายุ
สัญญา 2-4 ปี นับจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้
ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ ผู้พัฒนา/ผู้จัดจำ�หน่ายเกมสามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำ�
ผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือไม่สามารถเปิดให้
บริการเกมในระยะเวลาที่กำ�หนด โดยค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
- ค่าลิขสิทธิ์ขั้นต้น (Initial Fee) : ชำ�ระเป็นจำ�นวนคงที่ ณ วันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในระยะ
เวลาที่กำ�หนด
- ค่าลิขสิทธิร์ ายเดือน (Monthly Fee) : ชำ�ระเป็นจำ�นวนตามยอดการใช้จา่ ยในเกมจากการให้บริการ
เกมนั้น ๆ ในแต่ละเดือน
- ค่าลิขสิทธิ์รายได้ขั้นต่ำ� (Minimum Guarantee) : บางสัญญาจะมีการกำ�หนดจำ�นวนค่าลิขสิทธิ์
รายเดือนขั้นต่ำ� จากการให้บริการเกมนั้น ๆ ในแต่ละเดือน
- ค่าผลสำ�เร็จของงาน (Success Fee) : ชำ�ระเมือ่ สร้างรายได้จากการให้บริการเกมนัน้ ๆ ถึงจำ�นวน
ที่กำ�หนด
ทั้งนี้ ประเภทของค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งจำ�นวน และกำ�หนดเวลาการชำ�ระค่าลิขสิทธิ์ของเกมออนไลน์
แต่ละเกมนั้น ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำ�หน่ายเกม
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3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบริหาร
3.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายตัน เตียว ลิม
ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ สุดจิตพร
รองประธานกรรมการ
3. นายเลิศชาย กันภัย
กรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
กรรมการ
5. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.2 คณะผู้บริหาร
1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร
2. นายเลิศชาย กันภัย
3. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ
4. นายวินัย วิมุกติ
5. นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์
6. นางรัตนา มะโนมงคลกุล
3.3 คณะผู้บริหารบริษัทย่อย
1. นายพิพัฒน์ รุ่งเรือง
2. นางสาวเกษรา ปริญญานุสรณ์
3. นายสุรพงษ์ วีระรักษ์เดชา
4. Mr.Quach Quang Dong
5. Mr. Ivan Seah

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิริน อินโนเวชั่น จำ�กัด
Managing Director; Asiasoft Online Pte. Ltd.
Managing Director; CIB Development Sdn. Bhd.
Managing Director; Trilight Cove Enterprises Ltd.
Managing Director; PT. Asiasoft

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559
ลำ�ดับที่

1

2
3
4

รายชื่อ

กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร
1.1 นายปราโมทย์ สุดจิตพร
1.2 นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
กลุ่มนายตัน เตียว ลิม
2.1 Mr. Tan Tgow Lim
2.2 Ms. Jing Huan, Jennifer
Asia Invesment Partners Limited
นายเลิศชาย กันภัย

จำ�นวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

ร้อยละของทุนที่ชำ�ระแล้ว

158,604.100
131,604,100
27,000,000
45,023,300
30,023,300
15,000,000
30,000,000
15,509,500

51.59
42.81
8.78
14.65
9.77
4.88
9.76
5.45
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ลำ�ดับที่

5
6

รายชื่อ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)

ร้อยละของทุนที่ชำ�ระแล้ว

14,200,000
1,699,700

4.62
0.55

นายทวีฉัตร จุฬางกูร
นายทรงพล เตชะกรินทร์

5. ประวัติการเพิ่มทุน และ การจ่ายปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
5.1 ประวัติการเพิ่มทุน : ไม่มี
5.2 ประวัติการจ่ายปันผล
ในกรณีปกติทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ ไม่มคี วามจำ�เป็นในการใช้เงินเพือ่ การลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสด
เพียงพอ กลุม่ บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ปีละ 2 ครัง้ โดยการจ่ายครัง้ ที่ 1
จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครั้งที่ 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำ�ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0
ของกำ�ไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำ�รองตามกฎหมาย
และสำ�รองอื่น ๆ ที่จำ�เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ
ความจำ�เป็นและความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขที่การดำ�เนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้
ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำ�เสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลได้ แล้วให้รายงานให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมาบริษทั มีประวัตกิ าร
จ่ายเงินปันผลดังนี้
ปี
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

2556
0.45

2557
-

2558
-

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
กลุ่มบริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ ดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อบริษัท

1

บจก. เอเชียซอฟท์ อินเตอร์
เนชั่นแนล (“ASI”)
บจก. เพลย์พาร์ค
(“Playpark”)
บจก. เอ แคปปิตอล
(“A Capital”)

2
3
4
5
6
7
8
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ประเภทกิจการและ
ลักษณะการดำ�เนินงาน
เพื่อการลงทุนในต่าง
ประเทศ

ทุนชำ�ระแล้ว

มูลค่าเงินลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น

112 ล้านบาท

112 ล้านบาท

99.99%

ให้บริการเกมออนไลน์

40 ล้านบาท

0.1 ล้านบาท

99.99%

เพื่อการลงทุนในประเทศ

20 ล้านบาท

20 ล้านบาท

99.99%

1.5 ล้านบาท

4.3 ล้านบาท

40% โดย
A Capital

5 ล้านบาท

3 ล้านบาท

59.99%

10 ล้านบาท

6.5 ล้านบาท

64.99%

20 ล้านบาท

12 ล้านบาท

100%

5 ล้านบาท

5 ล้านบาท

99.99%

เขียนซอฟต์แวร์
บจก. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น คอมพิวเตอร์ และให้บริการ
โฆษณาบนเว็บไซต์
ให้บริการด้านการตลาด
บจก. ธิงค์พลัส ดิจิตอล
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และขายสื่อโฆษณา
พัฒนาเกมบนโทรศัพท์
บจก. มิริน อินโนเวชั่น
เคลื่อนที่
บจก.เพลย์ไซเบอร์เกมส์
ให้บริการเกมออนไลน์ใน
(“PCG”)
ประเทศไทย
ให้บริการเว็บไซต์ท่า
บจก. ฟันบ็อกซ์ (“Funbox”)
(Website Portal)

หมายเหตุ

อยู่ระหว่างการชำ�ระ
บัญชี

ลำ�ดับ
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อบริษัท

ประเภทกิจการและ
ลักษณะการดำ�เนินงาน

ทุนชำ�ระแล้ว

บจก. ไซเบอร์เกมส์
ให้บริการเกมออฟไลน์บน
1 ล้านบาท
คอร์ปอเรชั่น (“TCG”)
LAN ของ TCG Network
Asiasoft Online PTE LTD. ให้บริการเกมออนไลน์
2 ล้านเหรียญ
(“ASO”)
สิงคโปร์
สิงคโปร์ดอลลาร์
CIB Development SDN.
ให้บริการเกมออนไลน์
1 ล้านริงกิต
BHD. (“CIB”)
มาเลเซีย
ให้บริการเกมออนไลน์ 138.5 ล้านเปโซ
Level Up! Inc.
ฟิลิปปินส์
เคชั่นบน 4.4 ล้านเหรียญ
Pomelo Network Pte. Ltd. พัฒนาแอปพลิ
โทรศัพท์มือถือ
สหรัฐ
AS Online SDN.BHD.
ให้บริการเกมออนไลน์
4 ล้านริงกิต
(“ASM”)
มาเลเซีย
บริการเกมออนไลน์ใน 1 ล้านเหรียญ
Trilight Cove Enterprises ให้
กลุ
่มอินโดจีน (เวียดนาม
Ltd (“TLC”)
สหรัฐ
พม่า และกัมพูชา)
PT. Asiasoft (“PT Indo”)

ให้บริการเกมออนไลน์

1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ

มูลค่าเงินลงทุน

สัดส่วน
การถือหุ้น

หมายเหตุ

12 ล้านบาท

อยู่ระหว่างการชำ�ระ
บัญชี

48 ล้านบาท

30% โดย
A Capital
100% โดย
ASI

289.7 ล้านบาท

61.68%

136.3 ล้านบาท

100%

25.01 ล้านบาท

11.01%

40.2 ล้านบาท

100% โดย
ASI

อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้าง

1.8 ล้านริงกิต

60% โดย
ASM

อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้าง

24.2 ล้านบาท

79.9% โดย
ASI

อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้าง
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ส่วนที่ 3 - สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ 2556 - 2559
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556-2558 และ 30 มิถุนายน 2559
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

เงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
สินค้าคงเหลือ
ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่า
ส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) มูลค่าหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)

ยอดขายสุทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)
งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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31 ธ.ค. 56

225.52
209.60
180.15
9.00
22.38
78.33
724.98
1,015.81
1,740.79
505.02
54.03
559.05
307.41
307.41
796.83
(53.16)
1,080.14
101.59
1,181.73
31 ธ.ค. 56

1,685.49
27.72
1,713.21
1,156.94
480.05
1,636.99
51.94
0.17
31 ธ.ค. 56

333.46
(231.14)
(238.32)
(130.49)
225.52

31 ธ.ค. 57

153.05
61.83
170.18
9.11
29.19
63.64
487.00
805.16
1,292.16
524.61
36.38
560.99
307.41
307.41
796.83
(436.07)
698.82
32.35
731.17
31 ธ.ค. 57

1,240.82
29.21
1,270.02
1,219.25
521.61
1,740.86
(383.63)
(1.25)
31 ธ.ค. 57

31.59
(152.25)
41.28
(72.73)
153.05

31 ธ.ค. 58

121.19
93.27
141.95
2.29
18.93
70.15
447.79
346.77
794.56
560.76
14.83
575.59
307.41
307.41
796.83
(907.19)
223.99
(5.02)
218.97
31 ธ.ค. 58

860.49
38.32
898.81
842.52
576.72
1,419.24
(475.15)
(1.55)
31 ธ.ค. 58

56.62
(91.36)
(0.89)
(27.14)
121.19

30 มิ.ย. 59

44.73
105.84
101.22
0.48
41.49
74.48
368.24
374.63
742.88
605.41
15.26
620.93
307.41
307.41
796.83
(997.20)
133.96
(12.01)
121.95
30 มิ.ย. 59

370.31
8.43
378.75
313.80
147.24
461.04
(90.00)
(0.29)
30 มิ.ย. 59

6.98
(92.90)
4.85
(78.25)
44.73

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

31 ธ.ค. 56

1.70
31.36
3.03
3.97
4.17
0.92
0.47

31 ธ.ค. 57

0.93
1.74
(30.21)
(39.36)
(25.30)
0.82
0.77

31 ธ.ค. 58

0.80
2.09
(52.86)
(100.00)
(45.54)
0.83
2.63

30 มิ.ย. 59

0.61
15.26
(23.76)
(52.80)
(11.70)
0.50
5.09
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 2

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สิ่งที่แนบมาด้ วยลาดับที่ 2 / Enclosure 2
เลขที่ใบจอง/Subscription Form No……………………………………………..

ใบจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริ ษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

Subscription Form for New Ordinary Shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited
การเสนอขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ ือหุ น้ เดิมของ บริ ษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) จานวน 102,469,254 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ เดิมในอัตราส่วน 3 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
Offering to existing shareholders of 102,469,254 shares new ordinary shares (the “Shares”) at a ratio of 3 existing share for 1 new ordinary share with a par value of Baht 1.00 per share at the offering price of Baht 1.00 per share
วันที่จองซื้อ

8 ธันวาคม 2559 / 8 December 2016

9 ธันวาคม 2559 / 9 December 2016

13 ธันวาคม 2559 / 13 December 2016

14 ธันวาคม 2559 / 14 December 2016

15 ธันวาคม 2559 / 15 December 2016

ข้ อมูลผู้จองซื ้อหุ้น โปรดกรอกข้ อความในช่องด้ านล่างนี ้ให้ ครบถ้ วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) / To Board of Directors of Asiasoft Corporation Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company ……………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เลขที่ / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ / Tel. ………………………………………………………………………………………..….……………………
บัตรประจาตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขที่ / No. …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………...
ที่อยู่ / Address ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีหุน้ เดิมของ บริ ษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 จานวน / According to the Share Register Book as of 22 November 2016, I/We own …………………………...…………………………. หุน้ / shares
มีสิทธิในการจองซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / and have the rights to subscribe to the new ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ดังนี้
จานวนที่จองซื้อ (หุ น้ ) /
จานวนเงินที่ชาระ (บาท) /
/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows :
No. of shares subscription (Shares)
Total Payment Amount (Baht)
จองซื้อตามสิทธิท้ งั จานวน / Subscription for full of the entitlement
โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
/ Choose one only
จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ (ระบุเฉพาะจานวนที่จองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)
รวมจองซื้อทั้งสิ้ น / Total Subscription
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่ งเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าวโดยชาระเป็ น / I/ We enclose my/our payment by
เงินโอนเข้าบัญชี / Pay-in โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด เพือ่ การจองซื้อหุ้น” เลขทีบ่ ัญชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) / Payable to “Globlex Securities Company Limited for Subscription ”Account
number 155-3-00030-1, Saving Account, Siam Commercial Bank Plc.,
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่ งมอบหุ น้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริ ษทั ดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 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)
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้ บริ ษทั ............................................................................................................ สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่ ..............................................
นาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ เลขที่ ......................................................ชื่อ/Name………………….…………………………….…………………….. ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริ ษทั นั้น / 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.
ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
(การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซื้อหุ น้ จะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด / 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)
ให้ออกใบหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริ ษทั ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่
ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื้อหุน้ / 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 closing date of the subscription period.
ในกรณี จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ น้ สามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ หรื อ ได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิ ทธิ ไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริ ษทั ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหรื อเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ
โดยผูจ้ องโปรดระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน /(ผูจ้ องเกินสิทธิจะต้องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิ ชย์, ธ.กรุ งเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรื อ ธ.กรุ งไทย พร้อมกับเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน) If I/We have not
been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by made a wire transfer to my/our bank account as the information below (The Subscribers must attach a copy of bank
account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.)
ธ.ไทยพาณิ ชย์ / SCB
ธ.กรุ งเทพ / BBL
ธ.กสิกรไทย / KBANK
ธ.กรุ งไทย / KTB สาขา / Branch ………………..……………………………… เลขบัญชี / Account Number..............................................................................
ข้าพเจ้าขอรั บรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นนี้ แต่ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้ อยพร้อมเงิน โอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ
ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจอง และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสื อแจ้งการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุ นบริ ษทั เอเชี ยซอฟท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสื อแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมในภายภาคหน้าด้วย
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company 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 subscription period. I/We may be deemed
to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited,
including the amendment of those in the future.
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ ยง / Please be aware of the risk involved in stock investment
ลงชื่อ………..............................................................................ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
ก่อนการตัดสิ นใจจองซื้ อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
(………..............................................................................)
การประเมินความเสี่ยงทีย่ อมรับได้ (Suitability Test) เพือ่ จองซื้อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1.ข้าพเจ้าได้ผา่ นการทาแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุน้ สามัญที่ขา้ พเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้ I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ น้ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุน้ สามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจ้ องซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุน้ สามัญ
ครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ขา้ พเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน 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.
ลงชื่อ………..............................................................................ผูจ้ องซื้อ / Subscriber
(………..............................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) (ผู้จองซื ้อ โปรดกรอกข้ อความในส่วนนี ้ด้ วย)

วันที่จองซื้อ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
ใบจองซื้อเลขที่ / Subscription No. ………………………………………………………….
ผูจ้ ดั จาหน่ายได้รับเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพื่อจองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน / For a subscription of the ordinary shares of the Company of
…………………………….……….……………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ ละ 1.00 บาท / at Baht 1.00 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of …………………………..………………………… บาท /Baht
โดยชาระเป็ น / made payable by
เงินโอน / Pay-in
ลงวันที่ / Date ……………………………………….…….. ธนาคาร / Bank ……………………..…………..………………………. สาขาที่โอน / Branch ……………………………………………………….
โดยหากผูจ้ องซื้อได้รับการจัดสรรหุน้ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” เลขที่สมาชิกผูฝ้ าก ....................................................................................... บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่ ................................................................................................................
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ........................................................................................
ออกใบหุน้ ในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” โดยนาเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซื้อ / 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
ออกใบหุ น้ ในนามผูจ้ องซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื้อหุ น้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับมอบอานาจ / Authorized Officer ………..............................................................................
หมายเหตุ: หากผู้จองซื ้อประสงค์ จะเปลีย่ นแปลงที่อยู่ที่ให้ ไว้ โปรดแจ้ งการแก้ ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฎิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800
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BROKER
ผู้ฝาก
เลขที่Participant
No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027

236
242

ชื่อบริ ษัท
Company Name

ผู้ฝากเลขที่
Participant No.

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี ้ จากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

029

บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีค้อร์ ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

030
032
034
038
043
048
200
211
224
225
229
230
244
247

924

SUB-BROKER
243
245

ชื่อบริ ษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
311
312
315
316
318
320
324
326

ธนาคารซิตี ้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์ สนิ
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพย์ สนิ
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริ กอล อินโดสุเอช)
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อผู้ฝากหลักทรัพย์)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน) (คัสโตเดี ้ยน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริษัท ดอยช์ ทรัสตรี จากัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร เดอะโรยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

328
329
334
336
337
339
340
341
342
343
344
345
407
417

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากทรัพย์ สนิ
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์ แกน เชส (เพื่อค้ าตราสารหนี ้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทเงินทุน ฟิ นันซ่า จากัด
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ ้ง คอร์ ปอเรชัน่
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ธนาคารอาร์ เอช บี จากัด
RHB BANK BERHAD

หมายเหตุ/Notes:
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้ หุ้น มาพร้ อมกับใบจองซือ้ หุ้นฉบับนีด้ ้ วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- ผู้จองซื ้อโอนเงินเข้ าบัญชีเดียวกัน ทังกรณี
้ จองซื ้อ ตามสิทธิ หรือต่ากว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the
entitlement .
- ถ้ าจานวนหุ้นที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อนี ้ไม่ตรงตามจานวนเงินที่บริษัทได้ รับชาระ บริษัทจะถือตามจานวนเงินที่ได้ รับชาระเป็ นหลัก/ 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.
-.ผู้จองจะต้ องแนบใบนาฝากชาระเงินค่าสินค้ าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ ครบถ้ วนตามจานวนเงินที่โอน / The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำ�ดับที่ 4

หนังสือมอบอำ�นาจ
สำ�หรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

อากร
แสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำ�นาจ
สำ�หรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
เขียนที่ ___________________________________
วันที่ ___________________________________

ข้าพเจ้า ______________________________________________________________________ (“ผู้มอบอำ�นาจ”)
สัญชาติ____________________________เลขประจำ�ตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล___________________________
อยู่บ้านเลขที่ __________________________ หมู่บ้าน/อาคาร ______________________________ ซอย ________________________
ถนน ___________________________ ตำ�บล/แขวง ___________________________ อำ�เภอ/เขต ___________________________
จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________________
ในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำ�นวน____________________หุ้น
เป็นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำ�นวน________หุ้น รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท
ขอมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________________
อายุ _______________ ปี เลขประจำ�ตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ________________________________________________________
อยู่บ้านเลขที่ ____________________ หมู่บ้าน/อาคาร ______________________________ ซอย _______________________________
ถนน __________________________ ตำ�บล/แขวง ___________________________ อำ�เภอ/เขต __________________________
จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________________ (“ผู้รับมอบอำ�นาจ”)
เป็นผู้รับมอบอำ�นาจโดยชอบด้วยกฎหมายดำ�เนินการแทนข้าพเจ้าในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำ�นวน ____________ หุ้น
รวมถึง มีอำ�นาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชำ�ระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ยื่นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และดำ�เนินการใด ๆ ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทน
ข้าพเจ้าผู้มอบอำ�นาจได้จนเสร็จการ
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบอำ�นาจได้กระทำ�ไปภายใต้การมอบอำ�นาจตามหนังสือมอบอำ�นาจฉบับนี้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�ด้วยตนเอง
ทุกประการ
ลงชื่อ _________________________ ผู้มอบอำ�นาจ
(

)

ลงชื่อ _________________________ ผู้รับมอบอำ�นาจ
(

)
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แบบฟอร์มใบชำ�ระเงินค่าสินค้าและบริการ
(Bill Payment Pay-In Slip)

กก (Bill Payment Pay-In Slip)

ก / For Customer
กกก*

/ Branch....../ Date..
บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็กจํากัด
87/2 ชั้น 8,12 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0105545078214
เพื่อเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank

/ Name.....
 / Registration No.(Ref.1)

 / ID or Passport Number(Ref.2)

เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment) (10/25)*

/ CHEQUE
/ CASH
/ Amount ==>
-/ Bank-Branch
/ Cheque No.

 () / Amount (Baht)

ก/ Amount in Words
ก/ Deposit by..

/ For Bank's Use

/ Telephone.......

/ ...

ก . ก กก


กก (Bill Payment Pay-In Slip)
บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็กจํากัด
87/2 ชั้น 8,12 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0105545078214
เพื่อเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank

เลขที่บัญชี 155-3-00030-1

/ For Bank
กกก*

/ Branch....../ Date..

/ Name........
 / Registration No.(Ref.1)

 / ID or Passport Number(Ref.2)

(Bill Payment) (10/25)*

/ CHEQUE
/ CASH
/ Amount ==>
-/ Bank-Branch
/ Cheque No.

 () / Amount (Baht)

ก/ Amount in Words
ก/ Deposit by..

/ For Bank's Use

/ Telephone.......

/ ...

ก . ก กก
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เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำ�
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(Issuer Account)

เอกสารเพิ มเติ มประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผูท้ ีประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน
ข้าพเจ้า .............................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที ..........................................................................................................

กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานทีเ กิด ………...............................................................ประเทศ...........................................................................................
2. สัญชาติที 2 .................................................................................................................................................................................
3. ทีอ ยู่ถาวร.....................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหัสไปรษณีย/์ Postal…………….…...
กรณี ผถู้ ือหลักทรัพย์เป็ นนิ ติบคุ คล
1. ประเทศทีจ ดทะเบียนจัดตัง บริษทั ………………………………………………………………………………………………………….
2. สถานะของนิตบิ คุ คลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี เพือ นําข้อมูลมากรอกในช่องนี)
.

- กรณีสถานะของนิตบิ คุ คลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ อื หุน้ ชาวสหรัฐ....................................
- กรณีสถานะของนิตบิ ุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………………………

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามทีร ะบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึน แก่บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ
ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษทั ศูนย์รบั ฝากฯ อาจ
เปิ ดเผยข้อมูลทีป รากฎในเอกสารนีให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอืน ทีม อี าํ นาจตามกฎหมายรวมทัง หน่วยงานทีม ขี อ้ ตกลงกับบริษทั ศูนย์
รับฝากฯ ในการขอเรียกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชือ .............................................................................. ผูถ้ อื หลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบียนจัดตัง
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / NonU.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้ แนบ W8BENE ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

NonProfit Organization
(NPO)
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แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึง
หนึงในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
 รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
 รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
 รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
 รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
 รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
 เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
 เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึงหนึงในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชือ

[]

ทีอยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
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