- สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงือ่ นไข และสาระสาคัญใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (AS-W1)
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ

102,468,974 หน่วย

จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สทิ ธิ

102,468,974 หุน้

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริษทั จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ โดยไม่
คิดมูลค่ำ ในอัตรำส่วน 4 หุน้ สำมัญเดิม ต่อ 1 หน่ วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวัน
กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 16
มีนำคม พ.ศ. 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักกำรโอนหุน้ ในวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2560

ผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิรายใหญ่

ณ วันที 15 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560

ชื่อ
1. กลุม่ นำยปรำโมทย์ สุดจิตพร
นำยปรำโมทย์ สุดจิตพร
นำงสำวเสำวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
2. กลุม่ Mr. Tan Tgow Lim
Mr. Tan Tgow Lim
Ms. Seet Jing Huan, Jennifer
3. Asia Investment Partners Limited
4. นำยทวีฉตั ร จุฬำงกูร
5. นำยเลิศชำย กันภัย
6. นำยบุญรัตน์ ปัญญำวิศิษฎ์กลุ
7. นำยปรีชำ เหมสถำปัตย์
8. นำยนิวฒั น์ ดีหลำย
9. นำงสำวศุภสิ รำ ตำจำ
10. นำยเบนน์ เหมสถำปัตย์
รวม

การใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ

ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทีย่ น่ื จดทะเบียนในครัง้ นี้

59,698,890
49,349,476
10,349,414
11,255,825
7,505,825
3,750,000
6,363,375
4,733,333
3,877,375
662,500
508,108
467,500
369,933
316,666

58.26
48.16
10.10
10.98
7.32
3.66
6.21
4.62
3.78
0.65
0.50
0.46
0.36
0.31

88,253,505

86.13

1. ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถใช้สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทกุ ๆ 6 เดือนคือ
ทุกวันที่ 25 มิถนุ ำยน และ 25 ธันวำคม ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เริ่มใช้สทิ ธิ
ครัง้ แรกวันที่ 25 ธันวำคม พ.ศ. 2560 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะสำมำรถใช้สทิ ธิครัง้
สุดท้ำยได้ในวันทีใ่ บสำคัญแสดงสิทธิ มีอำยุครบ 3 ปี (14 พฤษภำคม พ.ศ. 2563)
หำกวันดังกล่ำวไม่ตรงกับวันทำกำรของบริษทั ให้เลือ่ นวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิเป็ นวันทำ
กำรก่ อนหน้ำวันกำหนดกำรใช้สิทธิดงั กล่ำว ทัง้ นี้ บริษทั จะไม่เรียกให้ใช้สิทธิแปลง
สภำพก่อนกำหนดดังกล่ำว
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2. ใบสำคัญแสดงสิทธิทเ่ี หลือจำกกำรใช้สทิ ธิหรือไม่ถูกใช้สทิ ธิในวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิ
ใด ๆ สำมำรถสะสมเพื่อนำไปใช้สทิ ธิได้ในวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ ต่อ ๆ ไปตลอด
อำยุ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ ห ำกครบกำหนดอำยุ ของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว
ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ทีไ่ ม่ถกู ใช้สทิ ธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
3. ระยะเวลำแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั
3.1) ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิสำมำรถแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้ อื หุน้
สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในทุกวันทำกำรของบริษทั โดยผูถ้ อื ใบสำคัญแสดง
สิทธิจะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิซ้ อื หุน้ สำมัญของบริษทั ตัง้ แต่เวลำ
8.30 น. จนถึง 15.30 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร ก่อนวันกำหนดกำร
ใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ (ต่อไปนี้เรียกว่ำ “ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้
สิทธิ”) ในกรณีท่วี นั กำหนดกำรใช้สทิ ธิตรงกับวันหยุดทำกำรของบริ ษทั ให้
เลื่อ นวัน ก ำหนดกำรใช้สิท ธิ ด งั กล่ำ วเป็ น วัน ท ำกำรสุ ด ท้ำ ยก่ อ นหน้ำ วัน
กำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ ดังกล่ำว ยกเว้นกำรแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ
ครัง้ สุดท้ำย ให้ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิใน
ระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย (ต่อไปนี้
เรียกว่ำ “ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย”)
3.2) บริษทั จะไม่มกี ำรปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักกำรโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ยกเว้นในกรณีกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย จะมีกำรปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย และตลำด
หลักทรัพย์จะทำกำรขึ้นเครื่องหมำย SP (ห้ำมกำรซื้อขำย) เพื่อห้ำมกำรซื้อ
ขำยใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้ำ 3 วันทำกำรก่ อนวันปิ ดสมุดทะเบียน (ใน
กรณี ท่ีว นั ปิ ด สมุด ทะเบีย นพัก กำรโอนสิท ธิใ บสำคัญ แสดงสิท ธิ ต รงกับ
วันหยุดทำกำรของตลำดหลักทรัพย์ให้เลื่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนเป็ นวันทำ
กำรก่อนหน้ำ)
3.3) กำรแจ้งข่ำวเกี่ยวกับวิธีกำรใช้สทิ ธิและเงือ่ นไขกำรใช้สทิ ธิ อัตรำกำรใช้
สิทธิ รำคำทีจ่ ะซื้อหุน้ สำมัญ ระยะเวลำในกำรใช้สทิ ธิ และระยะเวลำแสดง
ควำมจำนงในกำรใช้สทิ ธิ บริษทั จะแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวให้ผูถ้ อื ใบสำคัญ
แสดงสิทธิทรำบอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่ อนระยะเวลำแสดงควำมจำนงใน
กำรใช้สทิ ธิในแต่ละครัง้ ในระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET
SMART/ELCID) สำหรับวันกำหนดกำรใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้ำย บริษทั จะส่ง
รำยละเอียดดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิตำมรำยชื่อทีป่ รำกฏอยู่ใน
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สมุดทะเบียนผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนครัง้ สุดท้ำย
ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนด้วย
การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สทิ ธิ
บริษทั จะดำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิ และอัตรำกำรใช้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใด
เหตุกำรณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้นอ้ ยไปกว่ำเดิม

1.

เมื่อ มีก ำรเปลี่ย นแปลงมูลค่ ำ ที่ต รำไว้ของหุน้ สำมัญ ของบริษ ทั อัน เป็ น ผลมำจำกกำรรวมหุน้ หรือแบ่ ง แยกหุน้ ซึ่ง กำร
เปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีนบั ตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้มกี ำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำทีต่ รำไว้ของหุน้
สำมัญของบริษทั

2.

เมือ่ บริษทั ได้เสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในรำคำสุทธิต่อหุน้
ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่คำนวณได้ตำ่ กว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั "
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกทีผ่ ูซ้ ้ อื หุน้ สำมัญจะไม่ได้รบั สิทธิในกำร
จองซื้อหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ (วันแรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ข้นึ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม
(Right Issues) และ/หรือ วันแรกของกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ กรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไป
่ และ/
หรือ กรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถหำ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” เนื่องจำกหุน้ สำมัญไม่มกี ำรซื้อขำยในช่ วงเวลำดังกล่ำว
บริษทั จะดำเนินกำรกำหนดรำคำยุตธิ รรมเพือ่ ใช้ในกำรคำนวณแทน
อนึ่ง ในกรณีทม่ี กี ำรเสนอขำยหุน้ สำมัญพร้อมกันมำกกว่ำ 1 รำคำเสนอขำย ภำยใต้เงือ่ นไขทีต่ อ้ งจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้รำคำ
เสนอขำยทุกรำคำมำคำนวณรำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ แต่ในกรณีทก่ี ำรเสนอขำยดังกล่ำวไม่อยู่ภำยใต้เงือ่ นไข
ทีจ่ ะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพำะรำคำเสนอขำยทีต่ ำ่ กว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ” มำ
คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเท่ำนัน้

3.

เมือ่ บริษทั เสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม และ/หรือ ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่
หลักทรัพย์นนั้ ให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หลักทรัพย์ในกำรใช้สทิ ธิแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ
(เช่น หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สำมัญ ) โดยทีร่ ำคำสุทธิต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่เพือ่ รองรับ
สิทธิดงั กล่ำวตำ่ กว่ำร้อยละ 90 ของ “รำคำตลำดต่อหุน้ ของหุน้ สำมัญของบริษทั ”
กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกทีผ่ ูซ้ ้ ือหุน้ สำมัญไม่ได้รบั สิทธิกำรจองซื้อ
หลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ใดๆ ข้ำงต้นที่ให้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อหุน้ สำมัญ (วัน
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แรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ข้นึ เครื่องหมำย XR) สำหรับกรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม (Right Issues) และ/หรือ
วันแรกของกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ทีใ่ ห้สทิ ธิทจ่ี ะแปลงสภำพ หรือเปลีย่ นเป็ นหุน้ สำมัญ หรือให้สทิ ธิในกำรซื้อ
หุน้ สำมัญ กรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัวไป
่ และ/หรือ กรณีทเ่ี ป็ นกำรเสนอขำยให้แก่บคุ คลในวงจำกัด แล้วแต่
กรณี

4.

เมือ่ บริษทั จ่ำยปันผลทัง้ หมดหรือบำงส่วนเป็ นหุน้ สำมัญทีอ่ อกใหม่ให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ซึ่งกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้
สิทธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกทีผ่ ูซ้ ้อื หุน้ สำมัญจะไม่มสี ทิ ธิรบั หุน้ ปันผล (วันแรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์
ขึ้นเครื่องหมำย XD)

5.

เมือ่ บริษทั จ่ำยเงินปันผลเป็ นเงินเกินกว่ำอัตรำร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั หลังหักภำษีเงินได้
สำหรับกำรดำเนินงำนในรอบระยะเวลำบัญชีใดๆ ในระหว่ำงอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มตัง้ แต่รอบระยะเวลำบัญชี
ของปี 2560 ทัง้ นี้ กำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิจะมีผลบังคับทันทีตงั้ แต่วนั แรกทีผ่ ูซ้ ้ อื หุน้ สำมัญจะไม่
มีสทิ ธิรบั เงินปันผล (วันแรกทีต่ ลำดหลักทรัพย์ข้นึ เครื่องหมำย XD)
อัตรำร้อยละของเงินปันผลที่จ่ำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ำยออกจริงจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละรอบ
ระยะเวลำบัญชี หำรด้วยกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษทั หลังหักภำษีเงินได้ของผลกำรดำเนินงำนของรอบระยะบัญชี
ปี เดียวกัน โดยทีเ่ งินปันผลทีจ่ ่ำยออกจริงดังกล่ำว ให้รวมถึงเงินปันผลทีจ่ ่ำยระหว่ำงกำลในแต่ละรอบบัญชีดงั กล่ำวด้วย

6.

ในกรณี ที่ มี เ หตุ ก ำรณ์ ใ ดๆ อัน ท ำให้ผู ถ้ ื อ ใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ เ สี ย สิ ท ธิ แ ละผลประโยชน์ อ ัน พึ ง ได้ โดยที่
เหตุกำรณ์ใดๆ นัน้ ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1 ถึงข้อ 5 บริษทั จะพิจำรณำเพือ่ กำหนดกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิ และ/หรือ
อัตรำกำรใช้สทิ ธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตรำกำรใช้สทิ ธิ) อย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่ทำให้สทิ ธิของผู ้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดอ้ ยไปกว่ำเดิม ทัง้ นี้ ให้ถอื ว่ำผลกำรพิจำรณำนัน้ เป็ นทีส่ ุด โดยบริษทั จะแจ้งตลำดหลักทรัพย์ให้ทรำบ
โดยเร็ว รวมทัง้ แจ้งให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วัน นับจำกวันทีม่ เี หตุกำรณ์ทท่ี ำให้ตอ้ งมีกำรปรับสิทธิ หรือวันทีผ่ ล
กำรพิจำรณำเป็ นทีส่ ุด พร้อมทัง้ ปิ ดประกำศข้อกำหนดสิทธิทไ่ี ด้แก้ไขเปลีย่ นแปลง ณ ทีท่ ำกำรสำนักงำนใหญ่ของบริษทั

7.

กำรคำนวณกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ 1 ถึงข้อ 6 เป็ นอิสระต่อกัน สำหรับในกรณี ท่ี
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณกำรเปลีย่ นแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ 1  ข้อ 5  ข้อ 4  ข้อ 2 
ข้อ 3  ข้อ 6 โดยในแต่ละลำดับครัง้ ทีค่ ำนวณกำรเปลีย่ นแปลงให้คงสภำพของรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิเป็ น
ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิตำมข้อ (1) ถึงข้อ (6) บริษทั จะดำเนินกำรแจ้งผลกำรเปลีย่ นแปลง
โดยบอกถึงรำยละเอียดวิธกี ำรคำนวณและเหตุผลทีต่ อ้ งมีกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวให้ผูถ้ อื ใบสำคัญแสดงสิทธิทรำบผ่ำนระบบ
เผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ (SET SMART/ELCID) บริษทั จะแจ้งกำรปรับอัตรำและรำคำของใบสำคัญสิทธิทนั ที
หรือก่ อนวันที่อตั รำหรือรำคำใช้สทิ ธิแปลงสภำพมีผลบังคับ และแจ้งกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวให้สำนักงำน ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยใน 15 วันนับจำกวันทีท่ ม่ี ผี ลบังคับใช้ต่อกำรเปลีย่ นแปลงรำคำกำรใช้สทิ ธิและอัตรำกำรใช้สทิ ธิ
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8.

บริษทั จะไม่ขยำยอำยุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลีย่ นแปลงรำคำและอัตรำกำรใช้สทิ ธิเว้นแต่จะมีกำรปรับสิทธิตำม
เงือ่ นไขกำรปรับสิทธิ

9.

บริษทั อำจทำกำรปรับรำคำกำรใช้สทิ ธิควบคู่กบั กำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนกำรปรับอัตรำกำรใช้สทิ ธิก็ได้ ทัง้ นี้
หำกบริษทั ต้องออกหุน้ รองรับเพิ่มเติม บริษทั ต้องยื่นมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ที่อนุ มตั ิให้ออกหุน้ รองรับกำรปรับสิทธินนั้ อย่ำง
เพียงพอต่อสำนักงำน ก.ล.ต. ก่อนกำรปรับสิทธิ จึงจะถือว่ำบริษทั ได้รบั อนุญำตให้เสนอขำยหุน้ รองรับ

ระยะเวลาห้ามจาหน่ ายหุน้ (ถ้ามี) (Silent Period)

-

อืน่ ๆ ที่สาคัญ (ถ้ามี)
(Others)
ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)
(Financial Advisor)
จัดทาโดย

บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)
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