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แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้า บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 

ห้องเลขที่ 9/283-5 ถนนรามคำาแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. เพิ่มทุน

เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด

ทะเบียนจำานวน 409,877,016 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 512,346,270 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำานวนไม่เกิน 

102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นไม่เกิน 102,469,254 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1”) ซึ่งมีอายุ 3 ปี และ ใช้สิทธิทุก ๆ 6 เดือน คือ ทุก

วันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จำานวนหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้

(บาท/หุ้น)

รวม

(บาท)

☑ แบบกำาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน หุ้นสามัญ
ไม่เกิน 

102,469,254
1

ไม่เกิน 

102,469,254

☐ แบบกำาหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนมอบ 

 อำานาจทั่วไป (General Mandate)
- - - -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำานวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม

ไม่เกิน 102,469,254 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดัง

ต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่ จำานวนหุ้น
อัตราส่วน

(เดิม:ใหม่)

ราคาขาย 

(บาท/หน่วย)
หมายเหตุ

เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

AS-W1ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม 

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่เกิน

102,469,254

4:1 (4 หุ้นเดิม

ต่อ 1 ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ)

ไม่คิดมูลค่า

เสนอขาย แต่มี

ราคาการใช้สิทธิ 

2 บาท

ดูที่หมายเหตุ

หมายเหตุ : มอบอำานาจใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็น

ผู้มีอำานาจพิจารณาและกำาหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จดัสรรใบสำาคญัแสดงสิทธ ิAS-W1 ดงักลา่ว เช่น วันออกใบสำาคญัแสดงสิทธ ิAS-W1 การจดัสรรใบสำาคญัแสดงสทิธ ิ

AS-W1 เป็นต้น รวมทั้งมีอำานาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำานาจดำาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หรือจำาเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 สำาเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัด

เพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วย

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำาใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ AS-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

2.2 การดำาเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

 หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ของผู้ถือหุ้น 

แต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำานวน

3. กำาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน และกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ

การจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1

กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสเปซ บาร์ 

บริษัท เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) เลขที ่9 อาคาร ย.ูเอม็.ทาวเวอร์ ช้ัน 28 ห้องเลขที ่9/283-5 ถนนรามคำาแหง 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม และ

กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้รวบรวม

รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน

หุ้นในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะยื่นจดทะเบยีนเพิม่ทนุจดทะเบยีน และจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุชำาระแลว้ตอ่กรมพัฒนาธรุกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำาใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ที่จะ

ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดง

สิทธิ AS-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เมื่อมีการใชส้ิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนตามใบสำาคัญแสดงสทิธิ AS-W1 ในอนาคต บริษทัจะสามารถนำาเงนิที่ได้จากการ

ใช้สิทธิดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำาเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ไปเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงานของบริษัท ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องเพ่ิมข้ึน และจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทได้กำาหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิ 

ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำารองตามกฎหมาย และเงินสำารองอื่น ๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล 

ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำาหนดไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง 

ความจำาเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพ่ิมเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำากัดตามท่ีกำาหนด

ไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นบริษัท

เห็นสมควร
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7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผูถื้อหุน้ของบริษัทที่ไดรั้บหุน้จากการใช้สทิธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทตามใบสำาคญัแสดงสิทธ ิAS-W1 

ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำาเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัท ท้ังน้ี เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามท่ีกำาหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ  

ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำาเป็นสำาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ปรากฏตามรายละเอยีดเบือ้งตน้ของใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรช่ัน 

จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1)

9. ตารางระยะเวลาการดำาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำาดับ ขั้นตอนการดำาเนินการ วันเดือนปี

1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 27 กุมภาพันธ์ 2560

2 วันกำาหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ทีม่สิีทธเิข้าร่วมประชุมสามญัประจำาป ี2560 (Record Date) 

เพื่ออนมุตักิารเพ่ิมทนุและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุ และวันกำาหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นทีม่สีทิธไิด้

รับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1

16 มีนาคม 2560

3 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2535

17 มีนาคม 2560

4 วันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2560 25 เมษายน 2560

5 ดำาเนนิการจดทะเบยีนมตเิพิม่ทนุจดทะเบยีน แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทกับ

กระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน

นับแต่วันที่ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

 ..............................................

 (นายปราโมทย์ สุดจิตพร)

 กรรมการ

 ..............................................

 (นายเลิศชาย กันภัย)

 กรรมการ


