
หนังสือแจ้งการจัดสรร 

และ 

เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

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

ของ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
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วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เรื่อง รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 3. ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซึง่ออกโดยบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากัด

 4. หนังสือมอบอำานาจ 

 5. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำานวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น เสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัสว่นการถือหุน้ (Rights Offering) โดยจะออกและเสนอขายในคราวเดยีวกันท้ังจำานวน หรอื เป็น

คราว ๆ ไป ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำานวณ ให้ตัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) 

ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำาหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกิน

กว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นท่ีเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตาม

สิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำานาจ

จาก ประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

การออก การจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

บริษัทจึงเรียนมาเพ่ือแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซึ่งมีจำานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3) โดยมีราย

ละเอยีดหุน้สามญัเพ่ิมทุน รวมถึงวิธีการจองซือ้ และการชำาระเงนิคา่จองซือ้นัน้ รายละเอยีดปรากฏตามหนงัสอืแจง้การจดัสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1)

จากขอ้มลูข้างตน้ บรษิทัขอแจง้ให้ทราบว่า บรษิทัจะเปดิให้มกีารจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักลา่วในระหวา่งวันท่ี 8 -15 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น.) (ตามวันและเวลาทำาการของ

ธนาคาร) (โปรดพจิารณาแผนทีแ่สดงท่ีตัง้ สถานทีร่บัจองซือ้ และรบัชำาระเงนิคา่หุน้สามญัเพิม่ทุนตามสิง่ท่ีสง่มาดว้ยลำาดบัที ่7)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน กรุณากรอกรายละเอียด และลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทที่แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2) พร้อมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อที่ระบุในหนังสือแจ้ง

การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัอย่างครบถ้วน ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีทีผู่ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้น้ี ประสงค์

ที่จะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณา

กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม และลงนามในเอกสารเพิ่มเติมที่ส่งมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6) ด้วย



2

ทั้งนี้ บริษัทได้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร 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 จำากัด (มหาชน)

 ลงชื่อ________________________________

 (นายปราโมทย์ สุดจิตพร)

 กรรมการ
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ส่วนที่ 1 - ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283 – 5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง

  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

เว็บไซต์ : www.asiasoft.co.th

2. วันเดือน ปี และครั้งท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท : ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น :  ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ

ทุนชำาระแล้วเดิม : 307,407,762 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 307,407,762 หุ้น

  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่จะชำาระเพิ่มสำาหรับการจัดสรรหุ้น  : 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ทุนชำาระแล้วภายหลังการจองซื้อ : 409,877,016 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 409,877,016 หุ้น

กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ครบจำานวน

จำานวนหุ้นที่จัดสรร : ไม่เกิน 102,469,254 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 1.00 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนการจัดสรร จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนของการถือหุ้น (Pro Rata 

Basis) 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

ทีจ่ะจองซือ้หุ้นในจำานวนท่ีเกินกว่าสิทธิของตนได้ และผู้ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกว่า

สิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่าน้ัน โดยจะ

จดัสรรหุ้นตามสัดสว่นการถือหุ้นเปน็รอบไป จนกระท่ังไมม่หุ้ีนเหลือท่ีจะจดัสรร

ได้อีกต่อไป

วิธีการจัดสรร บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกใหม่จำานวนไม่เกิน 102,469,254 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ใน

อัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

 ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำานวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ

ผู้ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนเกินสิทธิ) เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง
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การดำาเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นให้ปัดท้ิงและให้นำาเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนท่ีเหลือจากการจองซื้อท่ีผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิ หรือไม่ได้ใช้สิทธิจอง

ซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนภายในเวลาท่ีกำาหนด หรือไม่ได้ชำาระเงินค่าจองซื้อ หรือ

ด้วยเหตุผลอื่นใด เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิทุกรายตาม

สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายน้ันเป็นรอบไป 

จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือเพียงพอท่ีจะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป

4.การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.1 กรณีผูถื้อหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิหรอืนอ้ยกว่าสทิธิทีไ่ดร้บัจดัสรร ผูถื้อหุ้นทีแ่จง้ความประสงคจ์องซือ้

หุน้สามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิหรอืน้อยกว่าสทิธิทีไ่ดร้บัจดัสรรจะไดร้บัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทัง้จำานวนทีจ่องซือ้

4.2 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินสทิธิท่ีได้รบัจดัสรร ผูถื้อหุ้นท่ีมกีารจองซือ้เกินสิทธิน้ันจะต้องแสดงความ

จำานงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ

 โดยกรณทีีม่หีุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลอืจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นท่ีมกีารจองซือ้เกินสิทธิจะได้รบัการจดัสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือมากกว่าจำานวนความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินสิทธิท้ังหมดรวม

กัน บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีแสดงความจำานง

ในการจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนและชำาระคา่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วทัง้หมดทุกรายตาม

จำานวนที่แสดงความจำานงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเกิด

จากการคำานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

(ข) กรณีมีหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเหลือน้อยกว่าจำานวนความต้องการของผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินสิทธิท้ังหมดรวม

กัน (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือ

หุน้เดมิของผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสทิธิรายน้ัน ๆ  (ในกรณีท่ีมเีศษของหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนที่เกิดจากการคำานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

 ตามสูตรการคำานวณ ดังนี้

จำานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ =

จำานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือ

หุ้นที่จองซื้อเกินสิทธแิต่ละราย
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ตัวอย่าง

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำานวน 2,000 หุ้น หักหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำานงจอง

ซื้อจำานวน 1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิจำานวน 600 หุ้น

ผู้ถือหุ้น
สัดส่วน

การถือหุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้

รับจัดสรรตามสิทธิ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่

จะได้รับจัดสรรเกิน 

สิทธิตามสิทธิ เกินสิทธิ

ผู้ถือหุ้น ก 10% 200 200 50 10% x 600 = 60*

ผู้ถือหุ้น ข 35% 700 100 - -

ผู้ถือหุ้น ค 35% 700 700 400 35% x 600 = 210

ผู้ถือหุ้น ง 20% 400 400 300 20% x 600 = 120

รวม 100% 2,000 1,400 750 390

จำานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (หุ้น) รวมหุ้นที่ได้รับการ

จัดสรรรอบที่ 1ตามสิทธิ เกินสิทธิ

ผู้ถือหุ้น ก 200 50* 250 

ผู้ถือหุ้น ข 100  - 100 

ผู้ถือหุ้น ค 700 210 910

ผู้ถือหุ้น ง 400 120 520

รวม 1,400 380 1,780 

* ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจำานวนที่จองซื้อ

ทั้งน้ี จำานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ

และชำาระค่าจองซื้อแล้ว และ (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (1) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสทิธิแตล่ะรายนัน้ (ในกรณีท่ีมเีศษของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการคำานวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) 

โดยจำานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีมสีทิธิไดร้บัการจดัสรรจะไมเ่กินจำานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายจองซือ้และชำาระคา่

จองซือ้แลว้ ท้ังนี ้ให้ดำาเนนิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนทีค่งเหลอืให้แก่ผูท้ีจ่องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสทิธิตามวิธีการใน 

(2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

5. วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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. กำาหนดวันจองซื้อและรับชำาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันท่ี 8-15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (พักเท่ียงเวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น.) 

(เฉพาะวันทำาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”))

7.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำากัด

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**

สำาหรบัผูถื้อหุ้นทีถื่อหุน้ในระบบไรใ้บหุ้น (Scripless) กรณุาติดต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ท่ีผู้ถือหุ้นมบีญัชซีือ้ขาย

หลกัทรพัย์และมหุีน้สามญัของบรษิทั ฝากไว้เพ่ือให้บรษิทัหลกัทรพัย์น้ัน ๆ  ดำาเนนิการรวบรวมเอกสารและย่ืนเรือ่ง

ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำากัด ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อ ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

8. วิธีการจองซื้อและการชำาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมท้ังลง

ลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยระบุจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำานวน

ที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลำาดับท่ี 3) และจำานวนหุ้นท่ีต้องการจองซื้อหุ้นเกิน

กว่าสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 ราย พร้อมท้ังลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำานาจ 

และชำาระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำานวนที่จองซ้ือทั้งในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิท่ีได้รับ และในส่วนท่ีประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่า

สิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี)

โดยสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 ประเภทบัญชี

กระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

และย่ืนเอกสารประกอบการจองซ้ือไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำาระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ในวันและเวลาท่ี

รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 7)

8.1 การชำาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 (1) กรณีชำาระด้วยเงินโอนผ่านระบบ Bill-Payment (เฉพาะโอนเท่านั้น):

(ก) ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill-Payment เท่านั้น เพื่อเข้าบัญชีดังนี้

 “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 ประเภท

บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ไม่รับชำาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์และเงินสด แต่ผู้จองซื้อ (ผู้ถือหุ้น) สามารถใช้ เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์

และเงินสด นำาฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 155-

3-00030-1 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) แต่ถ้าเป็นการฝาก เช็ค 

แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ต้องนำาฝากล่วงหน้าก่อนวันปิดการจองซื้ออย่างน้อย 2 วัน

(ข) ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ และจองซื้อเกิน

กว่าสิทธิ
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(ค) ผู้จองซื้อต้องใช้ใบนำาฝากแบบ Bill-Payment (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำาดับที่ 5) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

พร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก ระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก 

(ตามท่ีปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำาดับที่ 3) และต้องชำาระ

เงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) เท่านั้น และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์

ที่สามารถติดต่อได้

(ง) กำาหนดระยะเวลาการชำาระด้วยเงินโอน (เฉพาะโอนเท่านั้น):

 ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ของวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2559 

(ตามวันและเวลาทำาการของธนาคาร)

(จ) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ่งที่ส่งมา

ด้วยลำาดับที่ 3) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของใบนำาฝากแบบ 

Bill-Payment

(ตัวแทนการรับจองซื้อ งดรับชำาระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์ทางไปรษณีย์)

(2) ผูจ้องซือ้ตอ้งนำาเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง ได้แก่ ใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทั พรอ้มหลกัฐานการชำาระเงนิ 

ใบรบัรองสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนและเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบรษิทั ตาม

ข้อ 8.2 มายื่นความจำานงขอจองซื้อและชำาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

 ทั้งนี้ เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวจะต้องถึงสถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุ

ในข้อ 7.2 ภายในระยะเวลาที่กำาหนดดังนี้

- กรณีชำาระด้วยเงินโอนผ่านระบบ Bill-Payment (เฉพาะโอนด้วยเงินสดเท่านั้น) ภายในเวลาไม่เกิน 

15.30 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

- กรณีชำาระดว้ยการนำาฝากหรอืโอนเงนิดว้ยเชค็ หรอืแคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดราฟตผ์า่นระบบ Bill-Payment 

ภายในเวลาไม่เกิน 11.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ในกรณีท่ีจัดส่งเอกสารด้วยพนักงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) : เพ่ือความสะดวกในการจองซ้ือ 

กรุณาวงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า “เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)”

(3) ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)

(4) ผู้จองซื้อท่ีย่ืนความจำานงในการจองซื้อ และได้ชำาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อ 

และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารประกอบ

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และ/หรือ ค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 8.2 และข้อ 8.1 (1)-(3) ภายในระยะ

เวลาที่กำาหนด

(5) ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัไมค่รบถ้วน ไมช่ดัเจน 

หรอืไมส่มัพนัธ์กัน บรษิทัขอสงวนสิทธิในการใชข้อ้มลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีเห็นสมควรในการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบรษิทั อย่างไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บรษิทัมสีทิธิท่ีจะถือว่าผูถื้อหุน้สละสทิธิใน

การจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และบรษิทัขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นรายดังกล่าว
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(6) ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ และ/หรือ การสละสิทธิหรือ

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ทำาให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น

ต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หรือทำาให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำา

คำาเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามท่ีกำาหนดในประกาศ ทจ. 12/2554 หรอืในลกัษณะทีเ่ปน็การฝา่ฝนืขอ้จำากัด

การถอืหุ้นของคนต่างด้าวตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บังคับของบริษัท บรษิัทขอสงวนสิทธใินการไม่จัดสรรหุน้สามัญ

เพ่ิมทนุดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น/ผูถื้อหุ้นตา่งด้าวดังกลา่ว โดยผูถื้อหุ้น/ผูถ้อืหุ้นต่างด้าวดังกลา่วอาจไมไ่ด้รบัการ

จดัสรร หรอืไดร้บัการจัดสรรเพียงบางสว่นตามสดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุ้น/ผูถื้อหุน้ตา่งดา้วทีเ่หลอือยู่ และ

ในกรณเีชน่วา่น้ัน บรษิทัจะไมช่ดเชยคา่เสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกลา่ว และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไมม่สีทิธิ

เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรอง

สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เท่าน้ัน หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัของทกุหมายเลขทะเบยีนผูถื้อหุน้เขา้ดว้ยกันเปน็รายการเดยีวกัน หรอืระบขุอ้มลูดงั

กล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้ถือหุ้นอาจได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่

ครบตามสทิธิทัง้หมดท่ีมตีามเลขทะเบยีนผูถื้อหุน้ทุกหมายเลขรวมกัน และบรษิทัขอสงวนสทิธิในการจดัสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่

ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

8.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำานาจจะต้องนำาเอกสารท่ีใช้ในการจองซื้อดังต่อไปน้ี พร้อมชำาระเงินเต็มจำานวนท่ี

จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ไปติดต่อ

ตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 7.2

 ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2)

ผูถื้อหุ้นตอ้งระบจุำานวนหุน้ท่ีผูถ้อืหุน้แต่ละรายต้องการจองซือ้ตามสิทธิตามจำานวนท่ีได้แสดงไวใ้นใบรบัรอง

สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำาดับที่ 3) และจำานวนหุ้นท่ีต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่า

สิทธิ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำานาจลงนามของนิติบุคคล

นั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำาหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1 ฉบับเท่าน้ัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจำานงใน

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิให้ครบจำานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ

ที่ได้รับจัดสรร

 ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3)

ออกโดยบรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จำากัด (“ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์”) ในฐานะนายทะเบยีน

ของบรษิทัและไดจ้ดัสง่ไปทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือฉบบัน้ี ซึง่จะระบจุำานวนหุ้น

ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ
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 ค) หลักฐานการชำาระเงิน

หลักฐานการชำาระเงินค่าจองซื้อเต็มจำานวนท่ีจองซื้อทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะ

จองซ้ือเกินกวา่สทิธิ โดยแนบเอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง ตามวิธีการชำาระคา่จองซือ้ทีผู่ถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เลอืกชำาระ โดย

พิจารณารายละเอียดและดำาเนินการตามที่ระบุในข้อ 8.1

หลกัฐานการชำาระเงนิผา่นระบบ Bill-Payment ฉบบัจรงิ (ในกรณีชำาระเงนิคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดว้ยการชำาระ

เงินผ่านระบบ Bill-Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5)

ท้ังน้ี ตวัแทนการรบัจองซือ้ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองซือ้หลกัทรพัย์ ในกรณท่ีีผูจ้องซือ้หุ้นสามัญ

เพิม่ทุนของบรษัิท หรอืบรษัิทหลกัทรพัย์ทีผู่จ้องซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนของบรษัิท มบีญัชซีือ้ขาย (และ

เป็นตัวแทนในการรวบรวมเอกสารการจองซ้ือมาส่งกับตัวแทนการรับจองซื้อ) ไม่ดำาเนินการกรอก

รายละเอียดในใบแจ้งการชำาระเงินผ่านระบบ Bill-Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5)

(กรณุาระบชุือ่-นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถตดิตอ่ไดไ้วด้า้นหลงัของหลกัฐานการชำาระเงนิ)

 ง) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

สำาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำาเนา Statement สำาหรับบัญชี

กระแสรายวันหรอืบญัชอีอมทรพัย์ทีแ่สดงเลขทีบ่ญัชธีนาคารท้ัง 10 หลกั เท่าน้ัน พรอ้มรบัรองสำาเนาถูกต้อง 

โดยบญัชดีงักลา่วตอ้งเปน็บญัชท่ีีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะให้บรษิทัชำาระคืนเงนิคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นที่

ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหรอืไดร้บัการจดัสรรไมค่รบตามจำานวนทีจ่องซือ้เกินสทิธิ ผา่นระบบการโอนเงนิเขา้บญัชี

ธนาคาร ตามท่ีระบใุนใบจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ ทัง้นี ้ชือ่เจา้ของบญัชตีอ้งเปน็ชือ่เดยีวกับชือ่ของผูถ้อืหุน้ที่

จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือ

กระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1) ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

2) ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

3) ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยชำาระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จอง

ซื้อภายใน 7 วันทำาการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีท่ีไม่มีบัญชีของธนาคารดังกล่าว บริษัทโดย

ตัวแทนรับจองซื้อจะดำาเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามชื่อที่ปรากฏในสมุด

ทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภายใน 

10 วันทำาการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

 จ) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำานาจดำาเนินการแทน

หนังสอืมอบอำานาจใหก้ระทำาการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป ์30 บาท พรอ้มสำาเนาบตัรประชาชนท่ียังไมห่มด

อายุของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำานาจ ซึ่งลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4)

ฉ) เอกสารเพ่ิมเตมิประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เฉพาะผูท้ีป่ระสงคจ์ะนำาหลกัทรพัย์ฝากเข้าบญัชบีรษัิท

ผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

 สำาหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก

เลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้

ทีป่ระสงคน์ำาหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เทา่นัน้” และกรอกขอ้มูลใน 
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“แบบสอบถามสำาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (กรณีเฉพาะ

นิติบุคคล)” โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6) เพื่อนำาส่ง

ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

 ช) เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชนทียั่งไมห่มดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสำาเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่มม่ี

บัตรประจำาตัวประชาชน ให้แนบสำาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำาเนาเอกสาร

ทางราชการอื่นที่มีเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น 

ผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) สำาเนาบัตร

ประจำาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และสำาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อม

ลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำาให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หรือในใบรับรองสิทธิ

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า 

ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำาเนาใบตา่งดา้ว หรอืสำาเนาหนงัสอืเดนิทาง ทียั่งไมห่มดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสำาเนาถูกตอ้ง โดย

ลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม

รับรองสำาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสำาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

พร้อมแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน สำาเนาใบต่างด้าว หรือสำาเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุ 

(แลว้แตก่รณี) ของผูม้อีำานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มรบัรองสำาเนาถูกตอ้งโดยลายมอืชือ่น้ันตอ้ง

ตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำาเนาหนังสือสำาคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออก

โดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำาเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อ

ผู้มีอำานาจลงนาม ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ และอำานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ท่ีออก

ให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น 

และประทับตราสำาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำาเนาใบต่างด้าว หรือสำาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่

หมดอายุ (แลว้แตก่รณี) ของผูม้อีำานาจลงนามของนติบิคุคลดงักลา่ว พรอ้มลงนามรบัรองสำาเนาถูกตอ้ง โดย

ลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ สำาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้

จัดทำาหรือผู้ให้คำารับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้า

หน้าท่ี Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดัง

กล่าวได้จัดทำา หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ
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ผูถื้อหุ้นทีป่ระสงคจ์ะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบรษิทัจะต้องกรอกรายละเอยีดใน (ก) แบบประเมนิ

ความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) (ข) เอกสารประกอบการแสดงตน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอรับ

เอกสาร (ก) และ (ข) ได้ท่ีตัวแทนรับจองซื้อ ณ สถานท่ีรับจองซื้อหุ้น ตามท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้

ในข้อ 7.2 และ แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6)

หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเป็นผู้ท่ีมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นและได้ผ่าน

ข้ันตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer 

Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ำาเนนิการจดัทำาแบบประเมนิความเหมาะสมในการลงทุน (Suitablility 

Test) กับบรษิทัหลกัทรพัย์น้ันแลว้ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 2 ป ีผูจ้องซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วไมจ่ำาเปน็

ต้องกรอกแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)  และเอกสารประกอบการแสดงตน 

ประกอบการจองซื้อ ท้ังนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจะต้องแนบ

แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และเอกสารประกอบการแสดงตนท่ีกรอก 

รายละเอยีดถูกตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมอืชือ่ผู้จองซือ้ให้แก่ตัวแทนรบัจองซือ้เพ่ือเปน็เอกสาร

ประกอบใบจองซื้อ

8.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนหรือการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน บริษัท

โดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำาเนินการดังต่อไปนี้

8.3.1 กรณีทีผู่ถื้อหุน้จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสทิธิและไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้เนือ่งจากมหุ้ีนเหลอืไมเ่พียง

พอเมื่อเทียบกับจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บรษิทัโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคนืเงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุสว่นทีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรในกรณี

ที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำานวนท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

เน่ืองจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำานวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย

และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันสิ้นสุดกำาหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำาระเงิน

ค่าจองซื้อ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

1) โอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ภายใน 7 วันทำาการนับแต่วันปดิการจองซือ้ สำาหรบัผูจ้องซือ้ที่

ไดแ้จง้ความประสงคต์อ้งการรบัเงนิคา่จองซือ้หุน้คนืดว้ยวิธีการโอนเงนิเขา้บญัช ีบรษิทัโดยตัวแทน

รบัจองซือ้จะคนืเงนิเขา้บญัชดีว้ยการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร โดยบญัชดีงักลา่วตอ้งเปน็บญัชอีอม

ทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

3. ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน)

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุไว้

ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุน โดยแนบสำาเนาสมุดบัญชีออมทรัพยห์น้าแรกหรือสำาเนา Statement 

บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีระบุช่ือบัญชี และเลขท่ีบัญชีครบท้ัง 10 หลัก 

พร้อมลงนามรับรองสำาเนาถูกต้อง
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2) กรณีไม่ได้รับสำาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำาเนา Statement บัญชีกระแสรายวันหรือ

บัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ได้แจ้ง

ความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ

จะคนืเงนิคา่จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทนุในสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรร โดยจดัทำาเปน็เชค็ขีดครอ่มสัง่จา่ย

เฉพาะในนามผูจ้องซือ้หุ้น และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมดุทะเบยีน ณ วัน

ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภายใน 10 วันทำาการนับจากวันปิดการ

จองซื้อหุ้น

กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัท

โดยตัวแทนรับจองซื้อจะชำาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย

คำานวณจากจำานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกำาหนดระยะเวลา 

10 วันทำาการดงักลา่วจนถึงวนัท่ีได้มกีารชำาระคนืตามวธีิดงักลา่วขา้งตน้ อย่างไรก็ด ีหากไดม้กีารชำาระคืน

เงนิคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนทีไ่มไ่ดร้บัจดัสรร โดยการสง่เชค็คนื หรอื โอนเงนิเขา้บญัชผีูจ้องซือ้หุน้สามญั

เพ่ิมทุนตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันท่ี 22 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2559 โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว

โดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

หรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต่อไป

8.3.2 กรณีท่ีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เน่ืองจากปฏิบัติผิดเงื่อนไข

การจองซ้ือ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามเช็คค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อท่ีไม่

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ภายใน 30 วันนับ

จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.4 วิธีการส่งมอบหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

8.4.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำานวนหุ้นท่ีได้รับ

การจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน 

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภายใน 10 วันทำาการนับจากวันปิดการ

จองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะ

ได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซ้ืออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากท่ีหุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำาการซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แล้ว

8.4.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำาเนินการนำาหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จำากัด เพ่ือผูฝ้าก” โดยศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจีำานวนหุน้ตามจำานวนหุน้ท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บั

การจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จอง

ซื้อภายใน 7 วันทำาการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้น

ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำาเนินการ
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ตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำาหนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขาย

หุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัย์ไดท้นัทท่ีีตลาดหลกัทรพัย์อนญุาตใหหุ้้นของบรษิทัทำาการซือ้ขาย

ได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8.4.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทจะดำาเนินการนำาหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จำากัด เพ่ือผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำานวนหุ้นตาม

จำานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำาการนับจากวันปิด

การจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีน้ีผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่

ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีข้อ 8.4.3 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีผู้จองซื้อ

ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะน้ัน บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดำาเนินการ

ส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 8.4.1 แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่

ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการ

จัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูก

ตอ้ง จะทำาใหไ้มส่ามารถโอนหุ้นเข้าบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์ได้ ซึง่บรษิทัจะไมร่บัผิดชอบต่อการสูญหายของ

หุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนกรอกรายละเอยีดดังกลา่วไมค่รบถ้วน หรอืไมร่ะบเุลือกกรณใีดกรณีหน่ึงใน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำาให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ

ขายหุน้ทีจ่องซือ้ไดท้นัททีีต่ลาดหลกัทรพัย์อนญุาตใหหุ้้นสามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัทำาการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์

8.5 ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.5.1 ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับ

จองซ้ือหุ้น เพ่ือเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียก

เก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย

8.5.2 ผู้ถือหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และชำาระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้

รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

8.5.3 หากจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำานวนเงินที่บริษัทได้รับชำาระ บริษัท

ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำานวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก

8.5.4 หากจำานวนหุน้ทีผู่ถื้อหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนนอ้ยกว่าจำานวนเงนิทีบ่รษิทัไดร้บัชำาระ บรษิทัขอ

สงวนสทิธิทีจ่ะใชด้ลุยพินจิในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถ้อืหุ้นแต่ละรายตามท่ีบรษิทัเห็นสมควร

8.5.5 หากผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่สามารถชำาระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของบริษัทภายใน

กำาหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและการชำาระเงินค่าหุ้นตามท่ีกำาหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จอง

ซื้อ กรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้

กำาหนดไว้ในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัฉบบัน้ี บรษิทัจะถือว่าผูถื้อหุน้รายน้ันสละ

สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
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ดังนั้น ในการชำาระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำาระเงินค่าจองซื้อและดำาเนินการ

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำาหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

8.5.6 ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุในครัง้นี ้บรษิทัขอสงวนสทิธิทีจ่ะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แกผู่ถื้อหุน้

รายใด หากการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วจะทำาใหส้ดัสว่นการถือหุน้สามญัของผูถื้อหุ้นตา่งดา้วเกิน

กว่าจำานวนร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้

รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน

8.5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำาระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ 

หรือข้อมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา 

อุปสรรคหรือข้อจำากัดในการดำาเนินงาน ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ดังกล่าวของบริษัท

9. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทมีแผนจะนำาเงินจากการเพ่ิมทุนในครั้งน้ี เพ่ือนำาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใช้การประกอบธุรกิจจัดหาและ

เผยแพร่เกมทั้งในและต่างประเทศของบริษัท

10. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เงินท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทนุครัง้น้ี บรษิทัจะนำาไปใชเ้ปน็เงนิทุนหมนุเวียนของบรษิทัเพ่ือเพ่ิมสภาพคลอ่งทางการเงนิของ

บริษัท

11. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

11.1 นโยบายเงินปันผล

บรษิทัไดก้ำาหนดนโยบายในการจา่ยเงนิปนัผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 30 ของกำาไรสทุธิ 

ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำารองตามกฎหมาย และเงินสำารองอื่น ๆ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดัง

กลา่วอาจเปลีย่นแปลงไปจากทีก่ำาหนดไว้ขา้งตน้ขึน้อยู่กับผลการดำาเนนิงาน ฐานะทางการเงนิ สภาพคลอ่ง ความ

จำาเป็นในการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและข้อจำากัดตามที่กำาหนดไว้

ในสัญญากูยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามท่ีคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นบริษัท 

เห็นสมควร

11.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลตั้งแต่งวด

ผูจ้องซือ้ และ/หรอื ผูไ้ดร้บัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนครัง้น้ี จะมสีทิธิรบัเงนิปนัผลจากการดำาเนินงานของบรษิทั 

เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับการจัดสรรและมีรายชื่อปรากฏอยู่ใน

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

11.3 อื่น ๆ

เงินที่ได้รับจากการเพ่ิมทุนครั้งน้ี บริษัทจะนำาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง 

และทำาให้มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง

12. รายละเอียดอื่นที่จำาเป็นสำาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

12.1 ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นบริษัท

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) ของบริษัท จะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 

16.38 โดยอ้างอิงราคาตลาด (ราคาตลาดเท่ากับ 2.93 บาทต่อหุ้น คำานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของ

หุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำาการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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ครั้งที่ 5/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

12.2 ผลกระทบต่อกำาไรต่อผู้ถือหุ้น

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) ขาดทุนต่อผู้ถือหุ้นจะลดลงร้อยละ 25.3

12.3 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) กรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อส่วน

แบ่งกำาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
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ส่วนที่ 2 - ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) โดย

มุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ และเกมบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในประเทศไทย สิงคโปร์ 

มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้ง

จัดจำาหน่ายเกมพีซี

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำาแหง

 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 จำานวน 307,407,762 หุ้น

 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ทุนชำาระแล้ว : 307,407,762 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 307,407,762 หุ้น

 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้จากแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามประเภทธุรกิจได้ 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทรายได้
2556 2557 2558 30 มิ.ย.59

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ 1,530 89 1,003 79 729 81 321 85

2. รายได้จากการเป็นตัวแทนจำาหน่าย 115 7 114 9 76 8 14 4

3. รายได้อื่น ๆ 68 4 153 12 94 11 44 12

รวม 1,713 100 1,270 100 899 100 379 100

รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งตามภูมิศาสตร์ได้ 2 ประเภท ดังนี้

ประเภทรายได้
2556 2557 2558 30 มิ.ย.59

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. รายได้จากการดำาเนินงานในไทย 805 53 572 57 437 60 183 57

2. รายได้จากการดำาเนินงานในต่างประเทศ 725 46 431 43 292 40 138 43

รวม 1,530 100 1,003 100 729 100 321 100
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ที่เกี่ยว

กับเกมออนไลน์ (Online Game) ชัน้นำาในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่มชีือ่เสียงท่ีได้รบัการยอมรบั

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เกมออนไลน์ คือ เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เล่นบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้เล่นสามารถแข่งขัน

และสนทนา (Chat) กับบคุคลอืน่ทีอ่ยู่ในเกมไดท้นัท ีผา่นระบบ Server ซึง่ทำาหนา้ทีเ่ก็บโปรแกรมเกมหลกั

และขอ้มลูสว่นใหญ่ของผูเ้ลน่เกม โดยผูใ้ห้บรกิารเกมออนไลน์จะให้บรกิารแก่ผูเ้ล่นท่ีใชเ้ครือ่งคอมพิวเตอร์

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

การใหบ้รกิารเกมออนไลน์ในแตล่ะประเทศ จะดำาเนินการผา่นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศนัน้ ๆ  ซึง่

แต่ละบริษัทจะมีระบบ Server เป็นของตนเอง เพื่อให้บริการแก่ผู้เล่นเกมในแต่ละประเทศ และสามารถ

รองรับผู้เล่นเกมจำานวนมากพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเกมออนไลน์ โดยเรียกเก็บค่าบริการจากการจำาหน่าย

บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, One-2-Call!, TrueMoney และบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรไทย รวมถึง

บัตรเครดิตของธนาคารที่ได้รับการเปิดสิทธิ์และรับรองจาก Visa และ MasterCard เพื่อใช้เติมเวลา แลก

คะแนน หรือใช้เป็นเงินเสมือนจริงสำาหรับซื้อ Item ในเกม

ทั้งนี้ บัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash, One-2-Call!, TrueMoney และบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต จะ

สามารถนำามาใชกั้บเกมออนไลนทุ์กเกมของกลุม่บรษิทัฯ เฉพาะทีใ่ห้บรกิารในประเทศนัน้ ๆ  และยังสามารถ

ใช้เล่นเกมออนไลน์ของบริษัทอื่นที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ ด้วย

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการให้บริการเกมออนไลน์ผ่านระบบ PlayMall ซึ่งทำา

หน้าที่เสมือนกระเป๋าเงินกลาง สำาหรับใช้จ่ายซื้อ 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

นอกจากน้ี เพ่ือสนับสนุนการให้บริการเกมออนไลน์ กลุ่มบริษัทฯ จัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลเกม

ออนไลน์เพ่ือตอบปัญหาและข้อสงสัยด้านเทคนิคและวิธีการเล่น ผ่านทางโทรศัพท์ (Call Center) และ

ทางอีเมล (Email) ตลอด 24 ชั่วโมง



18

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษัทฯ เปิดให้บริการเกมออนไลน์รวม 32 เกม ใน 6 ประเทศ ซึ่ง

แบ่งเป็นประเภทของเกมได้ดังนี้

ประเภทของเกม จำานวนเกม

เกมมือถือ 9

Moba 2

FPS 4

Casual 4

MMORPG 13

หมายเหตุ :
ก1. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (“MMORPG”) คือเกมออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้

เล่นเกมได้พร้อมกันเป็นจำานวนมาก โดยผู้เล่นทุกคนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกของเกมได้พร้อมกัน (Real-Time 

Interaction) ซึง่เปดิโอกาสใหผู้เ้ลน่สามารถแข่งขนัหรอืผกูมติรกันไดเ้สมอืนอยู่ในโลกแห่งความเปน็จรงิ โดยเนือ้หาของ

เกมส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการต่อสู้ผจญภัยเพื่อป้องกันตัวหรือในภาวะสงคราม โดยมีลักษณะทั่วไปดังนี้

- ผู้เล่นเกมจะเล่นเป็นตัวละครหนึ่ง ๆ หรือหลายตัวในเวลาเดียวกัน โดยใช้ระบบการควบคุมตัวละครหลายตัว 

(Multi Character Control System : MCC) ซึ่งแต่ละตัวจะมีบทบาทต่อเนื่อง และมีจุดเด่น/จุดด้อยที่แตกต่างกันไป

- ผู้เล่นเกมสามารถเพ่ิมประสบการณ์ (Level) และเก็บสะสมอุปกรณ์ต่าง ๆ (Item) เช่น อาวุธ หรือคะแนน 

เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวละคร ทำาให้มีลักษณะที่แตกต่างจากตัวละครตัวอื่น ๆ  และสามารถแลกเปลี่ยน/ซื้อขาย 

Item ในเกมได้

- ลักษณะการดำาเนินชีวิตของตัวละครจะอ้างอิงเหตุการณ์เสมือนสังคมในชีวิตจริง เช่น การแต่งงาน การรับตัว

ละครอื่นเป็นลูกศิษย์หรืออาจารย์ การรวมกลุ่มกันเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น

- การเล่นเกมจะไม่มีผลแพ้หรือชนะ แต่จะต่อเนื่องไปตามเนื้อเรื่องของเกมที่ไม่มีวันสิ้นสุด

- ผูเ้ลน่เกมโดยสว่นใหญ่มคีวามภกัดตีอ่เกม ซึง่สว่นหน่ึงเปน็ผลจากลกัษณะของเกมทีก่ระตุน้ใหเ้กิดการแขง่ขนั

ระหว่างผู้เล่น โดยจะใช้เวลาในการเล่นเกมค่อนข้างนาน เพื่อเก็บประสบการณ์หรือ Level ในเกม

ก2. Casual Game คอืเกมออนไลนท์ีม่ตีวัการต์นูน่ารกั สสีนัสดใส มกัเปน็เกมเลน่งา่ยทีผู่เ้ลน่เกมไมต่อ้งใชเ้วลา 

หรือทักษะในการเล่นมากนัก และสามารถเล่นจบในเวลาอันสั้น ซึ่งเหมาะสำาหรับการเล่นเพื่อผ่อนคลาย

ก3. First-Person Shooting คือเกมออนไลน์แนวยิงต่อสู้กันโดยใช้อาวุธปืนเป็นหลัก แข่งกันง่าย ๆ  แบ่งเป็นทีม 

แล้วช่วยกันในโหมดต่าง ๆ มีเวลาจำากัดในแต่ละภารกิจ

ก4. MOBA คือเกมออนไลน์ที่ผู้เล่นแต่ละคนจะควบคุมเพียงตัวละครของตัวเองเท่านั้น และแบ่งเป็นสองฝ่าย

โจมตีกัน

นอกจากน้ี กลุม่บรษิทัฯ ยังดำาเนินธุรกิจอืน่ท่ีเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ธุรกิจใหบ้รกิารโฆษณาออนไลนใ์นเวบ็ไซตเ์กมและเว็บไซต์

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 สำาหรับ www.thaiware.com เป็น

เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมด้านไอที และยังเป็นแหล่งดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งที่จำาหน่ายและ

ฟรี ตลอดจนเป็นแหล่งชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
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2.2.2 การจัดจำาหน่ายและช่องทางการจัดจำาหน่าย

 กิจกรรมทางการตลาด

กลุ่มบริษัทฯ ใช้ชื่อ “เอเชียซอฟท์” หรือ “Asiasoft” เป็นชื่อทางการค้ามาตั้งแต่เริ่มดำาเนินธุรกิจใน

ป ี2544 ซึง่ตอ่มาไดก้ลายเปน็ชือ่ทีเ่ปน็ทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางในหมูผู่เ้ลน่เกมทัว่ทัง้ภูมภิาคเอเชยีตะวัน

ออกเฉียงใต้ ในฐานะผู้นำาในการให้บริการเกมออนไลน์ ทั้งในด้านการคัดสรรเกมชั้นนำา การทำาการตลาด

เพื่อรักษาฐานผู้เล่นเกม รวมทั้งความน่าเชื่อถือของระบบเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ

โดยกิจกรรมทางการตลาดนับเปน็กลยุทธ์สำาคัญท่ีจะส่ือสารให้ลูกค้ารบัทราบและเข้าใจในบรกิาร

และเกมออนไลน์ท่ีกลุม่บรษิทัฯ ไดน้ำาเสนอ รวมทัง้ไดต้ระหนักวา่กลุม่บรษิทัฯ เปน็สว่นหน่ึงของความบนัเทิง

ในชวิีตประจำาวันท่ีราคาถูกกว่าและหาซือ้ไดง้า่ย นอกเหนือจากการเปดิตวัเกมแลว้ กิจกรรมทางการตลาด

ยังรวมถึงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการตลาด ภาพลักษณ์องค์กร และเพื่อสังคม

 การจัดจำาหน่าย

กลุ่มบริษัทฯ จำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash เพื่อรับชำาระค่าบริการเกม โดยเมื่อผู้เล่นเกม

ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อรหัสแล้ว จะได้รับหมายเลข (Serial No.) และรหัส (Password) สำาหรับลงทะเบียนเติม

เวลา แลกคะแนน หรือได้รับเงินเสมือนจริงเพื่อใช้ซื้อ Item ในเกมทุกเกมของบริษัทที่ให้บริการในแต่ละ

ประเทศ นอกจากนี้ เงินเสมือนจริง @Cash ยังใช้ชำาระค่าบริการเกมออนไลน์ที่ให้บริการโดยบริษัทที่ร่วม

เป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทฯ

• ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตของธนาคารในประเทศไทยที่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้

• จำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า One-2-Call! และ TrueMoney ผ่านร้านสะดวกซื้อ

• ผ่านระบบ PlayMall

ผูเ้ลน่เกมสามารถเตมิเงนิเขา้เกมออนไลน์ของบรษิทัฯ ดว้ยบตัรเงนิสด @Cash, One-2-Call! และ 

TrueMoney รวมถึงระบบ PlayMall ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ประเทศไทย :

• บัตรเงินสด One-2-Call! : คือช่องทางที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ AIS เพื่อให้ผู้เล่นมีความสะดวก

ในการเติมเงินมากข้ึน โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรเงินสด One-2-Call! ท่ีมีสัญลักษณ์ @ ตรงมุมบัตร 

สามารถนำามาเติมเงินได้เช่นเดียวกับบัตร @Cash บริษัทฯ เริ่มให้บริการส่วนนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2553

• บัตรเงินสด TrueMoney : คือช่องทางที่บริษัทฯ ร่วมมือกับ True เพื่อให้ผู้เล่นเกมมีความสะดวก

ในการเติมเงินมากขึ้น โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรเงินสด TrueMoney ได้ที่ True Shop และ 7-Eleven 

เพื่อเติมเงินสำาหรับใช้บริการเล่นเกมออนไลน์ของบริษัท

• PlayMall : ช่องทางใหม่ล่าสุด รองรับผู้เล่นเกมจากทุกภูมิภาค โดยผู้เล่นเกมสามารถเติมเงิน

ผา่นบตัรเครดติ บตัรเดบติ และบตัรเงนิสดของผูใ้ห้บรกิารมอืถือในแตล่ะประเทศท่ีใหบ้รกิารเกมออนไลน์

ของกลุ่มบริษัทฯ

มาเลเซีย :

• Online Credit Card : ขายบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์@Cash ผา่นเว็บไซต ์passport.asiasoftsea.com 

หรือ paypal.com โดยชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต

• MOL e-Pin : ระบบชำาระเงินในมาเลเซีย โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash 

ผ่าน MOLPoints ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยชำาระเงิน
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ผ่านร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำาหน่าย หรือชำาระเงินออนไลน์ผ่านเว็บ www.offgamers.com หรือร้านค้าที่มี

สัญลักษณ์ E-Pay Service

• @Cash on Mobile : ขายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ @Cash ผ่านโทรศัพท์มือถือในมาเลเซีย ซึ่งผู้เล่น

เกมจะชำาระเงินผ่านระบบเครือข่าย Maxis

สิงคโปร์ :

• S.A.M Kiosk e-Pin เปน็ระบบรบัชำาระเงนิในสงิคโปร ์โดยผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้บตัรอเิลก็ทรอนิกส ์

@Cash ผ่านทางเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ S.A.M. และผ่านทางเครื่องจ่ายอัตโนมัติ AXS

• @Cash on Mobile : ขายบตัรอเิลก็ทรอนกิส ์@Cash ผา่นโทรศพัทม์อืถือในสงิคโปร ์ซึง่ผูเ้ลน่เกม

จะชำาระเงินผ่านระบบเครือข่าย Singtel, StarHub และ GX

• MOL e-Pin : ระบบชำาระเงินในสงิคโปร ์โดยผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้บตัรอเิลก็ทรอนิกส ์@Cash ผา่น 

MOLPoints, eNETS และ PayPal ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

• @Global Game : ระบบท่ีผูเ้ลน่เกมในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใตส้ามารถเลน่เกมออนไลน์

ด้วยกันได้ ทำาให้ผู้เล่นสามารถสร้างมิตรภาพ รวมท้ังสามารถแข่งขันกันในระดับภูมิภาค ในกลุ่ม SEA 

Online Tournaments โดยผู้เล่นสามารถซื้อบัตร @Cash ได้ทุกช่องทางในทุกประเทศในกลุ่มบริษัท 

เอเชียซอฟท์

อินโดนีเซีย :

• Uni-Pin : เปน็ระบบรบัชำาระเงนิในอนิโดนเีซยี ผูเ้ลน่เกมสามารถซือ้บตัรเงนิสดอเิลก็ทรอนกิส ์โดย

ชำาระเงินผ่านตัวแทนจำาหน่าย Indomaret ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในอินโดนีเซีย

• @Cash Prepaid Card : จำาหน่ายผ่านร้านค้าตัวแทนจำาหน่าย

ฟิลิปปินส์ :

• MOL e-Pin : ระบบชำาระเงินในฟิลิปปินส์ โดยผู้เล่นเกมสามารถซื้อบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 

MOLPoint ซึ่งเป็นระบบจัดจำาหน่ายสินค้าแบบเติมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

• Online Credit Card : ขายบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์@Cash ผา่นเว็บไซต ์passport.asiasoftsea.com 

หรือ paypal.com โดยชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต

2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขัน

 การเสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทฯ เสริมสร้างฐานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ 3 ด้าน 

เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และรักษาสถานะการเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์อันดับ 1 ในภูมิภาค

- การนำาเสนอเกมออนไลน์ชั้นนำาที่เป็นที่รู้จักและนิยมในตลาดต่างประเทศ : กลุ่มบริษัทฯ เชื่อ

ว่าเกมที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ มักมีจุดเด่นทั้งด้านรูปแบบและ

เนื้อหา ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมโอกาสความสำาเร็จของกลุ่มบริษัทฯ ในการทำาการตลาดในประเทศเป้า

หมาย

- การทำากิจกรรมทางการตลาดโดยตรงแก่กลุม่เปา้หมาย : กลุม่บรษิทัฯ สามารถใชฐ้านลกูคา้จาก

ข้อมลูของบรษิทัเปน็จดุเริม่ตน้ในการทำากิจกรรมทางการตลาดโดยตรง เพ่ือรกัษาและขยายฐาน

ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงกิจกรรมเปิดตัวและแนะนำาเกมใหม่ การส่งเสริมการเล่นเกมทั้ง
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ในรูปแบบกิจกรรมในเกม เช่น การแข่งขันในเกมออนไลน์ กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล เป็นต้น 

และในรูปแบบกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ เช่น การรวมกลุ่มและสังสรรค์ระหว่างผู้เล่นเกม การ

ส่งจดหมายแนะนำาเกมใหม่ การสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

- การเพิ่มจำานวนและกระจายช่องทางการจัดจำาหน่ายให้ครอบคลุมและทั่วถึง : กลุ่มบริษัทฯ มี

แผนเพ่ิมจำานวนตัวแทนจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้า @Cash และสินค้าเกมออนไลน์อื่น ๆ 

เช่น คู่มือ Items package เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งขยายเครือ

ข่ายไปยังช่องทางท่ีหลากหลาย โดยจะเห็นได้จากการเพ่ิมช่องทางใหม่ ๆ ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็น

ชอ่งทางทีส่ามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ ซึง่จะชว่ยเสรมิสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

โดยรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานผู้เล่นเกมใหม่ อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังพัฒนาช่องทางการ

จำาหนา่ยบตัรอเิลก็ทรอนกิสใ์ห้ดยีิง่ขึน้ เพ่ือลดตน้ทุนการดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ ในอนาคต 

โดยเครือข่ายการจัดจำาหน่ายดังกล่าวสามารถใช้เป็นช่องทางการทำาตลาดได้เป็นอย่างดี จาก

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การแจกโปสเตอร์และสื่อโฆษณา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้เล่น

เกมโดยตรง

 การทำากิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย Item

เนือ่งจากเกมออนไลนส์ว่นใหญ่ท่ีกลุม่บรษิทัฯ ใหบ้รกิารในปจัจบุนั คดิคา่บรกิารจากการขาย Item 

ในเกม กลุ่มบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นทำาการตลาดโดยตรงต่อกลุ่มผู้เล่นเกม เพ่ือกระตุ้นการซื้อ Item อย่างต่อ

เนื่อง เช่น การจัดแพ็กเกจการขาย Item ในแต่ละเดือน การทำา Item Shop / Item Mall ในเว็บไซต์ การส่ง 

Newsletter และ SMS ให้ผู้เล่นเกม เป็นต้น

 การให้บริการศูนย์ข้อมูลเกมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บรกิารศนูย์ข้อมลูเกมออนไลน์นบัเปน็เครือ่งมอืสำาคญัทีช่ว่ยผูเ้ลน่เกมใหส้ามารถเลน่เกมได้

อย่างราบรืน่และตอ่เน่ือง ซึง่จะสง่ผลใหผู้เ้ลน่เกมมคีวามมัน่ใจและเชือ่มัน่ในบรกิารของกลุม่บรษิทัฯ ทำาให้

เกิดความภักดีต่อเกม เพิ่มระยะเวลาการเล่น และเพิ่มโอกาสในการซื้อ Item ในเกม ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ 

ให้บริการข้อมูลเกมผ่านทาง Call Center, Email และ Live Chat ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มี 

นโยบายพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการดังกล่าวให้ดีย่ิงขึ้น พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรและ

อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้เล่นเกมที่คาดว่าจะมีจำานวนมากขึ้นในอนาคต

 การพัฒนาระบบ Server ท่ีใช้ให้บริการเกมออนไลน์

กลุม่บรษิทัฯ เชือ่ว่าระบบ Server ท่ีดีและมปีระสิทธิภาพจะชว่ยให้ผู้เลน่เกมสามารถมปีฏสิมัพันธ์ใน

โลกของเกมไดพ้รอ้มกันอย่างราบรืน่ ตอ่เน่ือง และรวดเรว็ ซึง่ถือเปน็หัวใจสำาคัญของการเลน่เกมออนไลน ์

ดังน้ัน การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ Server อย่างต่อเน่ือง การปรับปรุงระบบรักษาข้อมูล

ให้มีความทันสมัย รวมถึงการเพ่ิมขนาดวงจรสื่อสารความเร็วสูงให้สามารถรองรับจำานวนผู้เล่นเกมที่จะ

เพิ่มขึ้นในอนาคต จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถให้บริการเกมออนไลน์ด้วยความเร็ว

เต็มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาดหรือการสูญหายของข้อมูล และลดปัญหาการหยุดให้บริการที่อาจ

เกิดขึ้นได้

บริษัทฯ ได้รับ ISO/IEC 27001:2005 (Information Security Management System : ISMS) 

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำาหนดขึ้นโดยองค์กรที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ คือ ISO (The 

International Organization for Standardization) และ IEC (The International Electrotechnical  

Commission) โดยกำาหนดเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ

สารสนเทศ ที่องค์กรต่าง ๆ นำามาให้บริการแก่ลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร โดยมาตรฐานนี้สามารถ
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นำาไปประยุกต์ใช้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและทุกกลุ่มธุรกิจ

 ประโยชน์หลักจากการใช้มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2005 

- ข้อมูลของลูกค้า และระบบต่าง ๆ ที่ให้บริการมีความปลอดภัย ถูกต้อง และพร้อมใช้งานเสมอ ทำาให้

ลูกค้าพึงพอใจ

- ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและบริษัทคู่ค้า ว่าบริษัทจะสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด ทั้ง

ด้านการให้บริการและการทำาธุรกิจระหว่างคู่ค้า

 อัตราค่าบริการเกมออนไลน์ที่เหมาะสมและแข่งขันได้

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาค่าบริการเกมออนไลน์ในอัตราท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าใน

แต่ละประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้เล่นเกมฟรีและคิดค่าบริการจากการขาย Item ในเกม เพ่ือช่วยเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนักับผูป้ระกอบการท้ังในอตุสาหกรรมเดยีวกันและในธุรกิจความบนัเทงิอืน่ ๆ  ใน

ขณะเดียวกัน อัตราค่าบริการดังกล่าวจะต้องสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ อย่างไร

ก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีนโยบายทำาการตลาดด้วยอัตราค่าบริการที่ต่ำากว่าคู่แข่ง (Price War)

2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.3.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์โดยทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ถือเปน็ตลาดเปา้หมายในการให้บรกิารด้านความบนัเทิงออนไลน์

ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ

ฟิลปิปนิส ์ปจัจบุนัอตัราการเตบิโตของจำานวนผู้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ เน่ืองจากกระแสสงัคม

ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter ก็ตาม ซึ่งจำานวนผู้เล่นเกมออนไลน์จะสัมพันธ์กับจำานวนผู้

เล่นอินเทอร์เน็ต รวมทั้งค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีราคาถูกลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากภาวะการ

แข่งขันของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ยิ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เห็นว่า ตลาดเกมออนไลน์ในภูมิภาคนี้ยังคง

มีศักยภาพในการเติบโตได้อีกมาก

นอกจากน้ี ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ยังมีข้อได้เปรียบผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมความบันเทิงอื่น เช่น เกมพีซี เกมอาร์เขด การดูหนัง การฟังเพลง และคาราโอเกะ ในหลาย 

ๆ ด้าน ดังนี้

- เกมออนไลน์เป็นความบันเทิงราคาถูกกว่าและเข้าถึงง่าย : เกมออนไลน์สามารถเล่นได้ทุกที่ที่มี

อนิเทอรเ์น็ต โดยผูเ้ลน่สว่นใหญ่ในภูมภิาคนีจ้ะนยิมเลน่เกมออนไลนใ์นรา้นอนิเทอรเ์นต็คาเฟ่ เน่ืองจากมคีา่

ใชจ้า่ยทีถู่กกว่า สะดวกสบาย และยังเปน็แหลง่ชมุนมุพบปะของผูเ้ลน่เกม ยกเว้นในสงิคโปร ์ซึง่ประชากร

ส่วนใหญ่มักนิยมเล่นเกมออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มี

ระบบเครือข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตครอบคลุมอย่างกว้างขวางและเข้าถึงง่าย ประกอบกับค่าใช้

จ่ายในการเล่นเกมออนไลน์ยังคงมีอัตราที่ต่ำากว่า เมื่อเทียบกับความบันเทิงประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม 

แนวโน้มของผู้เล่นเกมท่ีบ้านมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต ทั้งนี้ 

ในปัจจุบัน ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียนั้น มีสัดส่วนของผู้เล่นเกมท่ีบ้านสูงกว่าที่เล่นในร้าน

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่

- ผู้เล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่มีการใช้บริการเกมอย่างต่อเนื่อง : เน่ืองจากลักษณะการเล่นเกม

ออนไลน์สง่เสรมิผูเ้ลน่เกมใหม้คีวามสมัพันธ์ในเชงิกลุม่ โดยการแข่งขนัหรอืตดิตอ่กับผูเ้ลน่เกมรายอืน่ทีอ่ยู่

ต่างสถานที่ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะเกมประเภท MMORPG ซึ่งผู้เล่นเกมแต่ละรายจะมีบทบาทสมมติ

ที่แตกต่างกัน ทำาให้ต้องเล่นเกมร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือบรรลุภารกิจในเกม จึงทำาให้เกมมีความสนุกสนาน 
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น่าติดตามมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เล่นเกมต้องใช้เวลาในการฝึกทักษะต่าง ๆ ในเกม เพื่อให้เป็นผู้ชนะ ทำาให้ผู้

เล่นเกมมีความผูกพันกับเกมมากยิ่งขึ้น

- การกระจายตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสัญญาณอินเทอร์เน็ต : เนื่องจากปัจจุบัน

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนั้นมีราคาไม่สูงนัก ทำาให้สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้น รวมทั้งมีสเป็กที่สูง

ขึ้นกว่าเดิม ทำาให้สามารถเล่นเกมท่ีมีคุณภาพสูง ๆ ได้ ถือเป็นการขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ ๆ ซึ่งใน

ประเทศไทยเองก็กำาลังก้าวเข้าสู่สภาวะนี้เช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแข่งขันกันด้าน

ความเร็วอินเทอร์เน็ต ทำาให้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยราคาถูกลง ในขณะที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น

- ปัญหาในการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิต่ำา : ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ ท้ังในด้านงานเพลง เกมพีซี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานบันเทิงอื่น ๆ ถือเป็นปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการในภูมิภาคน้ีที่ยังไม่

สามารถแก้ไขได ้และสง่ผลกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงาน จนทำาให้ไมส่ามารถดำาเนินกิจการไดต้อ่ไป ในขณะ

ทีผู่ป้ระกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์จะประสบปญัหานีน้อ้ยกว่า เนือ่งจากเกมออนไลนม์สีว่นประกอบหลกั

ของโปรแกรมอยู่บนระบบ Server ของผูใ้ห้บรกิาร ซึง่ผู้เล่นเกมไมส่ามารถเข้าถึงได้ อกีท้ัง Client Program 

ซึง่เปน็โปรแกรมสำาหรบัตดิตัง้ในเครือ่งคอมพิวเตอรข์องผูเ้ลน่เกมก่อนการเลน่เกมในครัง้แรกยังมรีาคาต่ำา 

ทำาให้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์ไม่รุนแรงเท่ากับงานลิขสิทธ์ิอื่นท่ีมีผลิตภัณฑ์วางจำาหน่ายใน

รูปแบบซีดี ดีวีดี หรือตลับเกม ซึ่งง่ายต่อการทำาซ้ำาและเผยแพร่

2.3.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในไทย สงิคโปร ์มาเลเซยี เวยีดนาม อินโดนีเซยี และฟิลปิปนิส์

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเกมออนไลน์ใน 6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 

อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมให้บริการเกม

ออนไลน์ที่สูงและต่อเนื่อง โดยในอดีต ผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่เป็นรายเล็กที่เปิดให้บริการเกมเพียงไม่กี่

เกม ซึ่งมักเป็นประเภท MMORPG และคิดค่าบริการตามระยะเวลาการเล่น แต่ในปัจจุบันการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมมีมากขึ้นจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหญ่และการเปิดตัวเกมออนไลน์ใหม่อย่าง

ต่อเนื่อง อีกทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการคิดค่าบริการเกม จากการคิดตามเวลาเป็นการให้เล่นเกมฟรีแต่คิด

บริการจากการขาย Item ในเกม ส่งผลให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ค่าลิขสิทธ์ิเกมออนไลน์ถือเป็นต้นทุนการดำาเนินงานท่ีสำาคัญสำาหรับผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ ซึ่ง

ในปัจจุบันผู้ให้บริการเกมส่วนใหญ่ในประเทศดังกล่าวมักจะจัดซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมและ/

หรือประสบความสำาเร็จในประเทศอื่น ๆ มาจากผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกมออนไลน์ในต่างประเทศ 

มากกว่าจะพัฒนาเกมเอง อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้บรกิารเกมเริม่มแีนวโนม้พัฒนาเกมออนไลน์ของตนเอง เพ่ือ

ลดต้นทุนค่าลิขสิทธิ์เกมที่เพิ่มสูงขึ้น

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทย

อตุสาหกรรมเกมออนไลนใ์นไทยป ี2558 มมีลูคา่ตลาดอยู่ท่ีประมาณกว่า 4,500 ลา้นบาท (ขอ้มลู

จากภายในบรษิทั) โดยป ี2558 มกีารแขง่ขนักันทีไ่มร่นุแรง ดงัจะเหน็ไดจ้ากจำานวนผูใ้หบ้รกิารเกมออนไลน์

ที่ลดลงจาก 49 รายในปี 2557 เป็น 35 รายในปี 2558 และมีจำานวนเกมที่ให้บริการลดลงจาก 158 เกมใน

ปี 2557 เป็น 94 เกม ในปี 2558 โดยมีเกมที่เปิดใหม่ในปี 2558 เพียง 23 เกม

ในครึ่งปีแรกของปี 2559 มีผู้ให้บริการเกม 32 ราย จำานวนเกมที่ให้บริการ 86 เกมโดยเป็นเกมเปิด

ใหม่ 7 เกม



24

• ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศไทย

- การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) : ในช่วง 3-4 ปีที่

ผ่านมา ธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโตขึ้นในอัตราสูงจากการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ให้

บริการ ทั้งในด้านบริการและราคา ทำาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และ

เน่ืองจากความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลมีผลต่อความสนุกในการเล่นเกมออนไลน์ จึงทำาให้มีผู้สนใจ

เล่นเกมออนไลน์เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ซึ่งช่วยเพ่ิมโอกาสให้บริการเกมออนไลน์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ใหม่ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

- ความหลากหลายของเกมออนไลน์ที่เปิดให้บริการ : ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ใน

ไทยเปดิใหบ้รกิารเกมใหมท่ีห่ลากหลาย ทัง้ในดา้นรปูแบบและเน้ือหาทีแ่ปลกใหม ่ท่ีชว่ยเพ่ิมความสนุกใน

การเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกของผู้เล่นเกม รวมทั้งช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายให้เข้ามาทดลองเล่นเกมมากยิ่งขึ้น

- การให้บริการลูกค้ามีความสำาคัญมากขึ้น : ในช่วง 2-3 ปีต่อจากนี้ ตลาดเกมออนไลน์จะมีการ

แข่งขันท่ีเข้มข้นขึน้ ซึง่การใหบ้รกิารแก่ลกูคา้จะกลายเปน็ปจัจยัหลกัท่ีจะรกัษาฐานลกูคา้ไว้ ผูใ้ห้บรกิารจงึ

พัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น เพื่อให้เป็นที่พอใจของลูกค้า เช่น มีระบบ Call Center 24 ชม. มีการอัปเดต

คอนเทนต์อย่างสม่ำาเสมอ 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 ทำาให้มีการจัดแข่งขันเกมทั้ง

ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ โดยการแข่งขนัทีไ่ดร้บัความนิยมสว่นใหญ่คอืการแข่งขนั

เกมออนไลน์ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคม E-Sports ขึ้นในประเทศไทย เพื่อทำาหน้าที่บริหารจัดการ

และควบคมุดแูล รวมถึงสง่เสรมิและสนับสนุนให้นักกีฬา E-Sports มโีอกาสไปแขง่ขนัในระดบัสากล หาก

แนวคดินีเ้กิดขึน้ไดจ้รงิเหมอืนทีเ่กิดขึน้ในประเทศเกาหลใีต ้จะสง่ผลอย่างมากตอ่การเตบิโตของตลาดเกม

ออนไลน์ในไทย โดยปรับเปลี่ยนเกมที่เดิมเป็นเพียงสิ่งบันเทิงให้กลายเป็นอาชีพ ซึ่งอาจพัฒนาไปถึงการ

แข่งขันรายการใหญ่ ๆ ได้ในที่สุด

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ยังคงมีความก้าวหน้า และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากระบบ Network 

และ Infrastructure ในปทีีผ่า่นมา ซึง่จะทำาให้ผู้เล่นเกมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม ่ๆ  ได้งา่ยและสะดวก 

องค์กรพัฒนาสือ่สิง่พิมพ์และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจมคีวามคดิรเิริม่ท่ีจะดงึดดูบรษิทัผูพั้ฒนาเกม

จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันเกมบนมือถือได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น 

สงิคโปรส์ง่เสรมิและเปดิกว้างให้บรษิทัผูพั้ฒนาเกมทัง้ในและตา่งประเทศสามารถทำาการตลาดไดง้า่ยขึน้

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย

เกมประเภท MMORPG ส่วนใหญ่เป็นเกมท่ีให้บริการเป็นภาษาจีน ในขณะท่ีเกมประเภทอื่นจะ

ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ
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ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการเกมเข้ามาทำาการตลาดในประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่จะมาจาก

บรษิทัเกมในประเทศจนี เชน่ Perfect World และ Akarno รวมถึงบรษิทัผูใ้หบ้รกิารรายเลก็ ซึง่มุง่ทำาตลาด

เกมบนเว็บเบราว์เซอร์

เนือ่งจากมกีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษและภาษาจนีในโรงเรยีนท่ีประเทศสิงคโปรแ์ละมาเลเซยี 

ทำาให้เกมส่วนใหญ่ทั้งภาษาอังกฤษและจีนไม่ได้เป็นอุปสรรคกับผู้เล่นเกม ทำาให้ง่ายต่อบริษัทผู้พัฒนา

เกมทั้งจากจีนและอเมริกา เพราะไม่จำาเป็นต้องแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งได้เปรียบในการอัปเวอร์ชัน เมื่อ

เปรียบเทียบกับเกมจากเกาหลี

• ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในสิงคโปร์และมาเลเซีย

- ความถ่ีของการอปัเดตเกมปจัจบุนัและการเปดิตวัเกมใหม ่: เกมทีใ่หบ้รกิารอยู่ในปจัจบุนั ท้ังเกม

เก่าและเกมใหม่ในตลาดนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่ให้บริการในระบบ Free-to-Play เป็นที่นิยมอย่างมาก

ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายสำาหรับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ทำาให้ผู้ให้บริการ

ต้องอัปเดต Virtual Items ให้บ่อยขึ้น รวมทั้งมีการเปิดตัวเกมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

- เครือข่ายการสื่อสารที่มีความก้าวหน้าสูงในราคาที่ถูกลง : สิงคโปร์จัดเป็นประเทศที่มีเครือข่าย

การสือ่สารทางอนิเทอรเ์น็ตและไรส้ายท่ีมคีวามก้าวหน้าในระดบัสงู ซึง่ชว่ยสนบัสนนุการเตบิโตของธุรกิจ

เกมออนไลน์ และรองรับการพัฒนาเกมในอนาคต ท้ังในรูปแบบเกมออนไลน์และเกมบนโทรศัพท์มือถือ 

นอกจากน้ี อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตทั้งใหม่และเก่าหันมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้อัตราการใช้

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม

ภาวะตลาดเกมออนไลน์ในเวยีดนามคอ่นข้างเงยีบเหงา เนือ่งจากรฐับาลเวียดนามไมม่กีารอนุมตัิ

เกมออนไลน์ประเภท Client Base ใหม่ ๆ ในปีที่แล้วและปีก่อนหน้าเลย สำาหรับการอนุมัติการเปิดเกม

ใหม่ หน่วยงานรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าเมื่อไรจะให้ใบอนุญาต และทุกเกมต้องมีการขออนุญาต  ผู้

เล่นเกมในเวียดนามส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกมประเภท MOBA และ MMORPG

• ปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนาม

การเติบโตของการให้บริการอินเทอร์เน็ต : ภาครัฐของเวียดนามส่งเสริมให้การใช้อินเทอร์เน็ตของ

ประชากรสงูขึน้ จงึทำาใหเ้วียดนามมกีารพัฒนาเทคโนโลยีและเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็อย่างรวดเรว็ สง่ผลให้

ประชากรสามารถใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตครอบคลมุพ้ืนทีห่่างไกลไดม้ากขึน้ในอตัราคา่บรกิารทีล่ดลง ทำาให้

ในชว่ง 3-4 ปทีีผ่า่นมา มจีำานวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็เพ่ือการทำางานและเพ่ือความบนัเทงิเพ่ิมสงูขึน้อย่างรวดเรว็

ส่งผลให้มีจำานวนผู้ใช้บริการเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นเช่นกัน

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศอินโดนีเซีย

ผู้เล่นเกมในประเทศอินโดนีเซียให้ความสนใจเกมประเภท MMORPG มากท่ีสุด ด้วยสัดส่วนถึง

ร้อยละ 66 ตามด้วยเกมประเภท FPS ที่มีสัดส่วนร้อยละ 14

• ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของตลาดเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์

ผู้เล่นเกมในฟิลิปปินส์ให้ความสนใจเกมประเภท MOBA มากท่ีสุด ตามด้วย FPS รวมกันแล้ว

คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 94 ไม่มีเกมประเภท MMORPG ท่ีโดดเด่นมาเปิดให้บริการในฟิลิปปินส์มา  

2-3 ปีแล้ว นอกจากน้ี เกมมือถือเร่ิมได้รับความนิยมมากข้ึน เน่ืองจากสมาร์ตโฟนและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 

สำาหรับมือถือมีราคาที่ถูกลง
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.4.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่าย

ธุรกิจเกมออนไลนป์ระกอบดว้ยผูป้ระกอบการหลกัประมาณ 5 สว่น ดังท่ีแสดงในแผนภาพ โดยเริม่

ตน้จากผูพั้ฒนาเกมออนไลน์ (Game Developer) ซึง่เปน็ผูอ้อกแบบและพัฒนาเกม จากน้ันจะขายลขิสทิธ์ิ

เกมต่อหรือแต่งตั้งให้ผู้จำาหน่ายลิขสิทธิ์เกม (Game Publisher) เป็นผู้เสาะหาตลาดและขายลิขสิทธิ์การ

ให้บริการเกมให้กับผู้ให้บริการเกมออนไลน์ (Game Operator) ในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละประเทศ ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจให้บริการเกมออนไลน์ในส่วนของผู้พัฒนาเกม ผู้ให้บริการเกม 

และผู้จัดจำาหน่าย

ภาพรวมของผู้ประกอบการในธุรกิจเกมออนไลน์

ผู้ให้บริการเกมจะเป็นผู้จัดเตรียมระบบ Server สำาหรับการให้บริการเกมในแต่ละพ้ืนท่ีท่ีได้รับ

ลิขสิทธ์ิ สำาหรับการเก็บเงินค่าบริการเกม ผู้ให้บริการเกมจะจำาหน่ายบัตรเติมเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้เล่น

เกม โดยการจำาหน่ายเองหรือผ่านผู้จัดจำาหน่ายหรือตัวแทนจำาหน่ายท่ีได้รับการแต่งตั้ง ส่วนผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตและโทรคมนาคม (ISPs) จะเป็นผู้ให้บริการเช่าช่องสัญญาณเพ่ือใช้ติดต่อส่ือสารระหว่าง

เครื่อง Server ของผู้ให้บริการเกม ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และผู้เล่นเกมโดยตรง 

2.4.2 ขั้นตอนการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้บริการเกมออนไลน์

ในการจดัหาเกมออนไลน ์เพือ่นำามาใหบ้รกิารในแตล่ะประเทศนัน้ กลุม่บรษิทัฯ จัดใหม้ทีมีจดัการ

เกมออนไลน์ (Game Manager) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและเตรียมความพร้อมสำาหรับการให้

บริการ โดยจะแยกทีมจัดการเพื่อดูแลในแต่ละเกม ขั้นตอนการดำาเนินงานเพื่อให้บริการเกมออนไลน์มี 6 

ขั้นตอนดังนี้

คัดสรรเกมออนไลน์

ในเบื้องต้น ทีมงานจะคัดเลือกเกมออนไลน์ที่น่าสนใจจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เกมที่ได้รับความนิยม

ในต่างประเทศ โดยมีนโยบายการกลั่นกรองเน้ือหาเกมเพ่ือให้เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าและวัฒนธรรมใน

แต่ละประเทศ ซึ่งเกมจะมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

- มีรูปแบบและเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และไม่มีเนื้อหาที่แสดงความ

รุนแรงและยั่วยุทางเพศ

- เป็นเกมออนไลน์ท่ีน่าสนใจและมีเน้ือหาแตกต่างจากเกมท่ีให้บริการอยู่ในตลาดเป้าหมาย ณ เวลา

น้ัน

- มีต้นทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เกมที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำาไรจากการให้บริการได้

- โปรแกรมเกมออนไลน์สามารถใช้ได้กับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของกลุ่มผู้เล่นเกมเป้าหมาย
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เจรจาและทำาสัญญาซื้อลิขสิทธิ์การให้บริการเกมออนไลน์

ทีมงานจะเจรจาราคาและเง่ือนไขการซ้ือลิขสิทธ์ิเกม จากน้ันจึงทำาสัญญากับผู้พัฒนาหรือผู้จำาหน่าย 

ลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

เตรียมระบบการให้บริการเกมออนไลน์

- อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : กลุ่มบริษัทฯ จะจัดเตรียมระบบ Server และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดโดยผู้พัฒนาเกมออนไลน์ ซึ่งจำานวนเครื่อง Server ที่จะ

ใช้รองรับการให้บริการเกมจะประมาณการจากการคาดการณ์โดยกลุ่มบริษัทฯ จากน้ันผู้พัฒนา

เกมจึงเข้ามาติดตั้งโปรแกรมเกมออนไลน์เพื่อเปิดให้บริการต่อไป

- Client Program : ทีมจัดการเกมจะดัดแปลงและปรับปรุง Client Program ซึ่งใช้ติดตั้งในเครื่อง

คอมพิวเตอร์ของผู้เล่นเกมก่อนการเล่นเกมในครั้งแรก รวมทั้งแปลเนื้อหาเกมเป็นภาษาท้องถ่ิน 

(Game Localization)

- การจัดทำาเว็บไซต์ : ทีมจัดการเกมจะจัดทำาเว็บไซต์สำาหรับเกมออนไลน์แต่ละเกม เพื่อเป็นแหล่ง

ข้อมูลสำาหรับผู้เล่นเกมเก่ียวกับวิธีการเล่น การชำาระเงิน และการแก้ไขปัญหา อีกท้ังยังเป็นสื่อ

โฆษณาให้แก่กลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

- ระบบจดัการการให้บรกิาร : ทมีจดัการเกมจะจดัเตรยีมระบบคอมพิวเตอรเ์พ่ือควบคมุการให้บรกิาร

เกมในฐานะ “Game Master” เพื่อดูแลการเล่นเกม อำานวยความสะดวก และแก้ปัญหาต่าง ๆ  ให้

แก่ผู้เล่นเกม

กระจายโปรแกรมลูกข่าย (Client Program)

กลุ่มบริษัทฯ จะกระจาย Client Program ผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายต่าง ๆ เพื่อให้ถึงมือผู้เล่น

เกมอย่างทัว่ถึง ทัง้จากการให้ดาวน์โหลดฟรจีากเว็บไซตเ์กม การแจกเปน็ของแถมพรอ้มนติยสารเกม และ

การขายเปน็ชดุพรอ้มคูม่อืการเลน่เกมและบตัรเตมิเงนิ @Cash อกีทัง้ยังจดัสง่โปรแกรมดงักลา่วใหแ้กร่า้น

อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่เป็นสมาชิก @Cafe โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มด้วย

เปิดให้บริการเกมออนไลน์

เมือ่จดัเตรยีมความพรอ้มในดา้นตา่ง ๆ  เรยีบรอ้ยแลว้ กลุม่บรษิทัฯ จะเริม่เปดิให้บรกิารเกมออนไลน์ 

ซึ่งแบ่งเป็น 4 ช่วงดังนี้

- ช่วงทดสอบภายใน (Internal Test) : ทีมจัดการเกมและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ จะทดลองเล่นเกม 

ออนไลน์จากเคร่ืองแม่ข่าย เพ่ือทดสอบหาข้อบกพร่องของการให้บริการเกมและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

- ช่วงทดสอบการให้บริการแบบปิด (Closed Beta) : เปิดให้บริการแก่ผู้เล่นเกมภายนอกท่ีได้ลง

ทะเบียนผ่านเว็บไซต์เกม โดยไม่คิดค่าบริการ แต่จำากัดจำานวนผู้เล่น เพ่ือทดสอบหาข้อบกพร่อง

ในการให้บริการเกม

- ช่วงทดสอบการให้บริการแบบเปิด (Open Beta) : เปิดให้บริการแก่ผู้เล่นเกมภายนอกที่ได้ลง

ทะเบียนผ่านเว็บไซต์เกม โดยไม่คิดค่าบริการและไม่จำากัดจำานวนผู้เล่นเกม เพ่ือทดสอบหาข้อ

บกพร่องในการให้บริการเกมแก่ผู้เล่นจำานวนมากพร้อมกัน
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- ชว่งเปดิให้บรกิารเชงิพาณิชย์ (Commercial Launch) : ภายหลังได้ทดสอบการให้บรกิารเรยีบรอ้ย

แล้ว กลุ่มบริษัทฯ จะเปิดให้บริการเกมออนไลน์แก่ผู้เล่นเกมโดยทั่วไป โดยคิดค่าบริการตามอัตรา

ที่กำาหนด

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทฯ จะโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ตลาดรับรู้การเปิดให้บริการเกมออนไลน์ โดย

แบ่งเป็น 4 ช่วง คือ

- ช่วงก่อนการเปิดตัว (Pre-Marketing) : เช่น แนะนำาเกมบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ 

นิตยสารเกม และนิตยสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ช่วงเปิดตัวเกมใหม่ (Launching) : เช่น โฆษณาบน Game Portal เว็บไซต์เกมออนไลน์ และ

จดหมายแนะนำาเกม

- ช่วงส่งเสริมการขาย (Promoting) : เน้นทั้งกิจกรรมนอกเกมออนไลน์ผ่านสื่อทั่วไป เช่น โทรทัศน์ 

สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และกิจกรรมในเกมออนไลน์ เช่น การแข่งขันภายใน

เกม

- ช่วงรักษายอดขาย (Maturing) : เน้นกิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เฉพาะในเกม

ออนไลน์ และกิจกรรมผ่านตัวแทนจำาหน่ายบัตรเติมเงิน @Cash และร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

2.4.3 ค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์

ในการใหบ้รกิารเกมออนไลน ์กลุม่บรษิทัฯ จะซือ้ลขิสทิธ์ิเกมมาจากเจา้ของลขิสทิธ์ิ ซึง่เปน็ผูพั้ฒนา

หรอืผูจ้ดัจำาหน่ายเกมออนไลน์ในตา่งประเทศจำานวนหลายราย เพ่ือให้บรกิารแต่เพียงรายเดียว (Exclusive 

Distributor) ในพ้ืนทีท่ีก่ำาหนด (Specific Territory) ในอตัราคา่ธรรมเนยีมตามท่ีตกลง โดยสว่นใหญ่มอีายุ

สัญญา 2-4 ปี นับจากเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ (Commercial Launch) และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้

ในราคาและเงื่อนไขเดิม ทั้งนี้ ผู้พัฒนา/ผู้จัดจำาหน่ายเกมสามารถยกเลิกสัญญาได้ หากกลุ่มบริษัทฯ ทำา

ผิดสัญญา และ/หรือมีปัญหาด้านการเงิน และ/หรืออยู่ในสถานะล้มละลาย และ/หรือไม่สามารถเปิดให้

บริการเกมในระยะเวลาที่กำาหนด โดยค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

- ค่าลิขสิทธิ์ขั้นต้น (Initial Fee) : ชำาระเป็นจำานวนคงที่ ณ วันที่ลงนามในสัญญา หรือภายในระยะ

เวลาที่กำาหนด

- คา่ลขิสทิธ์ิรายเดอืน (Monthly Fee) : ชำาระเปน็จำานวนตามยอดการใชจ้า่ยในเกมจากการใหบ้รกิาร

เกมนั้น ๆ ในแต่ละเดือน

- ค่าลิขสิทธิ์รายได้ขั้นต่ำา (Minimum Guarantee) : บางสัญญาจะมีการกำาหนดจำานวนค่าลิขสิทธิ์

รายเดือนขั้นต่ำา จากการให้บริการเกมนั้น ๆ ในแต่ละเดือน

- คา่ผลสำาเรจ็ของงาน (Success Fee) : ชำาระเมือ่สรา้งรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเกมน้ัน ๆ  ถึงจำานวน

ที่กำาหนด

ทั้งนี้ ประเภทของค่าลิขสิทธิ์ รวมทั้งจำานวน และกำาหนดเวลาการชำาระค่าลิขสิทธิ์ของเกมออนไลน์

แต่ละเกมนั้น ขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และผู้พัฒนาหรือผู้จัดจำาหน่ายเกม
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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 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 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 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ

3. นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ

4. นายวินัย วิมุกติ รองกรรมการผู้จัดการ

5. นางสาวศิริรัตน์ ไวศรายุทธ์ รองกรรมการผู้จัดการ

6. นางรัตนา มะโนมงคลกุล รองกรรมการผู้จัดการ

3.3 คณะผู้บริหารบริษัทย่อย

1. นายพิพัฒน์ รุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพลย์ไซเบอร์เกมส์ จำากัด

2. นางสาวเกษรา ปริญญานุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธิ้งค์พลัส ดิจิตอล จำากัด

3. นายสุรพงษ์ วีระรักษ์เดชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิริน อินโนเวชั่น จำากัด

4. Mr.Quach Quang Dong Managing Director; Asiasoft Online Pte. Ltd.

 Managing Director; CIB Development Sdn. Bhd.

 Managing Director; Trilight Cove Enterprises Ltd.

5. Mr. Ivan Seah Managing Director; PT. Asiasoft

4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละของทุนที่ชำาระแล้ว

1

กลุ่มนายปราโมทย์ สุดจิตพร 158,604.100 51.59

1.1 นายปราโมทย์ สุดจิตพร 131,604,100 42.81

1.2 นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์  27,000,000 8.78

2

กลุ่มนายตัน เตียว ลิม 45,023,300 14.65

2.1 Mr. Tan Tgow Lim 30,023,300 9.77

2.2 Ms. Jing Huan, Jennifer 15,000,000 4.88

3 Asia Invesment Partners Limited 30,000,000 9.76

4 นายเลิศชาย กันภัย 15,509,500 5.45



30

ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ร้อยละของทุนที่ชำาระแล้ว

5 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 14,200,000 4.62

6 นายทรงพล เตชะกรินทร์ 1,699,700 0.55

5. ประวัติการเพิ่มทุน และ การจ่ายปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

5.1 ประวัติการเพิ่มทุน   :   ไม่มี

5.2 ประวัติการจ่ายปันผล

ในกรณปีกตทิีก่ลุม่บรษิทัฯ ไมม่คีวามจำาเปน็ในการใชเ้งนิเพ่ือการลงทุนหรอืขยายกิจการและมกีระแสเงนิสด

เพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำาหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปีละ 2 คร้ัง โดยการจ่ายคร้ังท่ี 1 

จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครั้งท่ี 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำาปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 

ของกำาไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำารองตามกฎหมาย 

และสำารองอื่น ๆ ที่จำาเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ

ความจำาเป็นและความเหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขท่ีการดำาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้

ถือหุ้น ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้

ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลได ้แลว้ใหร้ายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป ในชว่ง 3 ปทีีผ่า่นมาบรษิทัมปีระวตักิาร

จ่ายเงินปันผลดังนี้

ปี 2556 2557 2558

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.45 - -

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

กลุ่มบริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ ดังนี้

ลำาดับ ชื่อบริษัท
ประเภทกิจการและ

ลักษณะการดำาเนินงาน
ทุนชำาระแล้ว มูลค่าเงินลงทุน

สัดส่วน 
การถือหุ้น

หมายเหตุ

1
บจก. เอเชียซอฟท์ อินเตอร์

เนชั่นแนล (“ASI”)
เพื่อการลงทุนในต่าง

ประเทศ
112 ล้านบาท 112 ล้านบาท 99.99%

2
บจก. เพลย์พาร์ค  

(“Playpark”)
ให้บริการเกมออนไลน์ 40 ล้านบาท 0.1 ล้านบาท 99.99%

3
บจก. เอ แคปปิตอล 

(“A Capital”)
เพื่อการลงทุนในประเทศ 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท 99.99%

4 บจก. ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น 
เขียนซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ และให้บริการ
โฆษณาบนเว็บไซต์

1.5 ล้านบาท 4.3 ล้านบาท
40% โดย  
A Capital

5 บจก. ธิงค์พลัส ดิจิตอล
ให้บริการด้านการตลาด

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และขายสื่อโฆษณา

5 ล้านบาท 3 ล้านบาท 59.99%

6 บจก. มิริน อินโนเวชั่น
พัฒนาเกมบนโทรศัพท์

เคลื่อนที่
10 ล้านบาท 6.5 ล้านบาท 64.99%

7
 บจก.เพลย์ไซเบอร์เกมส์ 

(“PCG”)
ให้บริการเกมออนไลน์ใน

ประเทศไทย
20 ล้านบาท 12 ล้านบาท 100%

8 บจก. ฟันบ็อกซ์ (“Funbox”)
ให้บริการเว็บไซต์ท่า 
(Website Portal)

5 ล้านบาท 5 ล้านบาท 99.99%
อยู่ระหว่างการชำาระ

บัญชี
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ลำาดับ ชื่อบริษัท
ประเภทกิจการและ

ลักษณะการดำาเนินงาน
ทุนชำาระแล้ว มูลค่าเงินลงทุน

สัดส่วน 
การถือหุ้น

หมายเหตุ

9
บจก. ไซเบอร์เกมส์ 

คอร์ปอเรชั่น (“TCG”)
ให้บริการเกมออฟไลน์บน 
LAN ของ TCG Network

1 ล้านบาท 12 ล้านบาท
30% โดย  
A Capital

อยู่ระหว่างการชำาระ
บัญชี

10
Asiasoft Online PTE  LTD. 

(“ASO”)
ให้บริการเกมออนไลน์ 

สิงคโปร์
2 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์ดอลลาร์
48 ล้านบาท

100% โดย 
ASI

11
CIB Development SDN. 

BHD. (“CIB”)
ให้บริการเกมออนไลน์ 

มาเลเซีย
1 ล้านริงกิต 289.7 ล้านบาท 61.68%

12 Level Up! Inc.
ให้บริการเกมออนไลน์ 

ฟิลิปปินส์
138.5 ล้านเปโซ 136.3 ล้านบาท 100%

13 Pomelo Network Pte. Ltd.
พัฒนาแอปพลิเคชั่นบน

โทรศัพท์มือถือ
4.4 ล้านเหรียญ

สหรัฐ
25.01 ล้านบาท 11.01%

14
AS Online SDN.BHD. 

(“ASM”)
ให้บริการเกมออนไลน์ 

มาเลเซีย
4 ล้านริงกิต 40.2 ล้านบาท

100% โดย 
ASI

อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้าง

15
Trilight Cove Enterprises 

Ltd (“TLC”)

ให้บริการเกมออนไลน์ใน
กลุ่มอินโดจีน (เวียดนาม 

พม่า และกัมพูชา)

1 ล้านเหรียญ
สหรัฐ

1.8 ล้านริงกิต
60% โดย 

ASM
อยู่ระหว่างการปรับ

โครงสร้าง

16 PT. Asiasoft (“PT Indo”) ให้บริการเกมออนไลน์
1 ล้านเหรียญ

สหรัฐ
24.2 ล้านบาท

79.9% โดย 
ASI

อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้าง
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สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ 2556 - 2559

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556-2558 และ 30 มิถุนายน 2559

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 59

เงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 

สินค้าคงเหลือ

ค่าลิขสิทธิ์จ่ายล่วงหน้า

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

225.52

209.60

180.15

9.00

22.38

78.33

724.98

1,015.81

153.05

61.83

170.18

9.11

29.19

63.64

487.00

805.16

121.19

93.27

141.95

2.29

18.93

70.15

447.79

346.77

44.73

105.84

101.22

0.48

41.49

74.48

368.24

374.63

รวมสินทรัพย์ 1,740.79 1,292.16 794.56 742.88

รวมหนี้สินหมุนเวียน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

505.02

54.03

524.61

36.38

560.76

14.83

605.41

15.26

รวมหนี้สิน 559.05 560.99 575.59 620.93

ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชำาระเต็มมูลค่า

ส่วนเกิน (ต่ำากว่า) มูลค่าหุ้น

กำาไร (ขาดทุน) สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

307.41

307.41

796.83

(53.16)

1,080.14

101.59

307.41

307.41

796.83

(436.07)

698.82

32.35

307.41

307.41

796.83

(907.19)

223.99

(5.02)

307.41

307.41

796.83

(997.20)

133.96

(12.01)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,181.73 731.17 218.97 121.95

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 59

ยอดขายสุทธิ

รายได้อื่น

1,685.49

27.72

1,240.82

29.21

860.49

38.32

370.31

8.43

รวมรายได้ 1,713.21 1,270.02 898.81 378.75

ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

1,156.94

480.05

1,219.25

521.61

842.52

576.72

313.80

147.24

รวมค่าใช้จ่าย 1,636.99 1,740.86 1,419.24 461.04

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

กำาไรต่อหุ้น (บาท)

51.94

0.17

(383.63)

(1.25)

(475.15)

(1.55)

(90.00)

(0.29)

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท) 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 59

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

333.46

(231.14)

(238.32)

(130.49)

225.52

31.59

(152.25)

41.28

(72.73)

153.05

56.62

(91.36)

(0.89)

(27.14)

121.19

6.98

(92.90)

4.85

(78.25)

44.73

ส่วนที่ 3 - สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
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อัตราส่วนทางการเงิน 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 58 30 มิ.ย. 59

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตรากำาไรขั้นต้น (%)

อัตรากำาไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.70

31.36

3.03

3.97

4.17

0.92

0.47

0.93

1.74

(30.21)

(39.36)

(25.30)

0.82

0.77

0.80

2.09

(52.86)

(100.00)

(45.54)

0.83

2.63

0.61

15.26

(23.76)

(52.80)

(11.70)

0.50

5.09





ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2





37หมายเหต:ุ   หากผู้จองซือ้ประสงค์จะเปลีย่นแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัสง่ไปที่ฝ่ายปฎิบติัการหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
                    เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2229-2800 

เลขท่ีใบจอง/Subscription Form No…………………………………………….. 
ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ของ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  

Subscription Form for New Ordinary Shares of Asiasoft Corporation Public Company Limited 
การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมของ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 102,469,254 หุน้ 

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่
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 

วนัท่ีจองซ้ือ       8 ธนัวาคม 2559 / 8 December 2016                9 ธนัวาคม 2559 / 9 December 2016                   13 ธนัวาคม 2559 / 13 December 2016                        14 ธนัวาคม 2559 / 14 December 2016                  15 ธนัวาคม 2559 / 15 December 2016                            
ข้อมลูผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of Asiasoft Corporation Public Company Limited (“the Company”) 
ขา้พเจา้/ I/ We               นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company ………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................. 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เลขท่ี / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้/ Tel. ………………………………………………………………………………………..….…………………… 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขท่ี / No. …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………... 
ท่ีอยู ่/ Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขา้พเจา้มีหุน้เดิมของ บริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559  จ านวน / According to the Share Register Book as of 22 November 2016, I/We own …………………………...…………………………. หุน้ / shares 
มีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน / and have the rights to subscribe to the new ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุน้ / shares 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เอเชียซอฟท ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี  
/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows : 

จ านวนท่ีจองซ้ือ (หุน้) / 
No. of shares subscription (Shares) 

จ านวนเงินท่ีช าระ (บาท) / 
Total Payment Amount (Baht) 

           จองซ้ือตามสิทธิทั้งจ  านวน / Subscription for full of the entitlement            โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง 
           จองซ้ือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement            / Choose one only 

  

           จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจ านวนท่ีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   
                                                                                                                                            รวมจองซ้ือทั้งส้ิน / Total Subscription   

พร้อมกนัน้ี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดงักล่าวโดยช าระเป็น / I/ We enclose my/our payment by 
       เงินโอนเขา้บญัชี / Pay-in โดยส่ังจ่าย “บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั เพือ่การจองซ้ือหุ้น” เลขทีบ่ัญชี 155-3-00030-1  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณชิย์ จาํกดั (มหาชน) / Payable to “Globlex Securities Company Limited for Subscription ”Account 

number 155-3-00030-1, Saving Account, Siam Commercial Bank Plc.,  
เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุน้ขา้พเจา้ตกลงใหบ้ริษทัด าเนินการดงัต่อไปน้ี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only) 

ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บริษทั ............................................................................................................ สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี .............................................. 
น าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์เลขท่ี ......................................................ช่ือ/Name………………….…………………………….…………………….. ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูก่บับริษทันั้น / Issue a share 
certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name ................................................................................................ TSD member no. ...................................................... To deposit the 
said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. ................................................................................................................................... maintained at the said TSD member company. 
ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัท่ี ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขา้พเจา้ 
(การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซ้ือหุน้จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ี บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั ก  าหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted Shares and 
deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD) 
ใหอ้อกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดรั้บจดัสรรนั้นไวใ้นช่ือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามช่ือท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นทะเบียนผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายใหบ้ริษทัด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่
ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซ้ือหุน้ / 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. 

ในกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือ ไดรั้บการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจ านวนท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืน โดยใหบ้ริษทัด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่างค่าจองซ้ือ   
โดยผูจ้องโปรดระบุขอ้มลูดงัต่อไปน้ี โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรัพย ์/ กระแสรายวนั /(ผูจ้องเกินสิทธิจะตอ้งแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิชย,์ ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรือ ธ.กรุงไทย พร้อมกบัเอกสารทั้งหมดใหค้รบถว้น) 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.ไทยพาณิชย ์/ SCB                 ธ.กรุงเทพ / BBL                ธ.กสิกรไทย / KBANK              ธ.กรุงไทย / KTB     สาขา / Branch ………………..……………………………… เลขบญัชี / Account Number..............................................................................  
ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนน้ี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บัญชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซ้ือ            
ให้ถือว่าขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิจอง และขา้พเจา้ยินยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ่้านหนังสือแจง้การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนบริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และยนิยอมผกูพนัตามหนังสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และท่ีจะไดม้ีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในภายภาคหนา้ดว้ย 
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. 
                                การลงทุนในหุ้นยอ่มมีความเส่ียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                           ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 

 ก่อนการตดัสินใจจองซ้ือหลกัทรัพย ์ควรศึกษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                                       (………..............................................................................) 

การประเมนิความเส่ียงทีย่อมรับได้ (Suitability Test) เพือ่จองซ้ือหุ้น / Suitability Test for share subscription 
1.ขา้พเจา้ไดผ้า่นการท าแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 
2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเส่ียงของหุน้สามญัท่ีขา้พเจา้จะจองซ้ือคร้ังน้ี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 
ทั้งน้ี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซ้ือหุน้ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัในคร้ังน้ี และไดล้งลายมือช่ือเพ่ือยนืยนัในฐานะผูจ้องซ้ือดา้นล่าง โดยขา้พเจา้รับทราบว่า การลงทุนในหุน้สามญั
คร้ังน้ีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ีขา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my signature below 
to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ลงช่ือ………..............................................................................ผูจ้องซ้ือ / Subscriber 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (………..............................................................................) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) (ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในสว่นนีด้้วย) 
วนัท่ีจองซ้ือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                                                                                                                        ใบจองซ้ือเลขท่ี / Subscription No. …………………………………………………………. 
ผูจ้ดัจ  าหน่ายไดรั้บเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพ่ือจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จ านวน / For a subscription of the ordinary shares of the Company of 
…………………………….……….……………….. หุน้ / Share ในราคาหุน้ละ 1.00 บาท / at Baht 1.00 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………..…………………………  บาท /Baht 
โดยช าระเป็น / made payable by                    เงินโอน / Pay-in          
  ลงวนัท่ี / Date ……………………………………….……..  ธนาคาร / Bank ……………………..…………..……………………….  สาขาท่ีโอน / Branch ………………………………………………………. 
โดยหากผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรหุน้ใหด้  าเนินการดงัต่อไปน้ี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขท่ีสมาชิกผูฝ้าก  ....................................................................................... บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ลขท่ี   ................................................................................................................ 
        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ........................................................................................ 
        ออกใบหุน้ในนาม “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือผูจ้องซ้ือ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under issuer 
account for my name, account number 600 
        ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซ้ือหุน้ / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 

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

 
 

สิ่งท่ีแนบมาด้วยล าดบัท่ี 2 / Enclosure 2 



BROKER 
ผู้ฝาก

เลขที่Participant 
No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที่ 
Participant No. 

ชื่อบริษัท 
Company Name 

002 บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จ ากดั  
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษัทหลกัทรัพย์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

032 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษัทหลกัทรัพย์ ภัทร จ ากดั (มหาชน)  
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน)  
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

043 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ากดั  
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย พลสั จ ากัด (มหาชน) 
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษัทหลกัทรัพย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษัทหลกัทรัพย์ ยบูีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ จ ากัด (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บริษัทหลกัทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

015 บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากดั 
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บริษัทหลกัทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บริษัทหลกัทรัพย์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

230 บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบล็ก จ ากัด 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

019 บริษัทหลกัทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

244 บริษัทหลกัทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ากัด 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนิตี ้จ ากัด 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

247 บริษัทหลกัทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

248 บริษัทหลกัทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ากัด 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษัทหลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 บริษัทหลกัทรัพย์  อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 
236 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
243 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
242 บริษัทหลกัทรัพย์ ซิตีค้อร์ป (ประเทศไทย) จ ากดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 
245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อผู้ รับฝากทรัพย์สนิ 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน)  
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

336  ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) – เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ 
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก้ จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

311 ธนาคารคาลยิง (เครดิต อะกริกอล อินโดสเุอช) 
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ) 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี)้ 
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

341 บริษัทเงินทนุ สนิอตุสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

315 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อผู้ฝากหลกัทรัพย์)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN  

342 บริษัทเงินทนุ ฟินนัซ่า จ ากดั  
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารสนิเอเซีย จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 บริษัท ดอยช์ ทรัสตรี จ ากดั 
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 

344 บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH  

345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

324 ธนาคารยโูอบี จ ากัด (มหาชน)  
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

407 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ 
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

326 ธนาคาร เดอะโรยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ  
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

417 ธนาคารอาร์ เอช บี จ ากดั 
RHB BANK BERHAD 

หมายเหตุ/Notes:  
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือ้หุ้น มาพร้อมกบัใบจองซือ้หุ้นฉบับนีด้้วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 
- ผู้จองซือ้โอนเงินเข้าบญัชีเดยีวกนั ทัง้กรณีจองซือ้ ตามสทิธิ หรือต ่ากวา่สิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิท่ีได้รับการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the 
entitlement . 
- ถ้าจ านวนหุ้นท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้นีไ้มต่รงตามจ านวนเงินท่ีบริษัทได้รับช าระ บริษัทจะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นหลกั/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the 
Company shall regard the payment received as the intended subscription amount. 
-.ผู้จองจะต้องแนบใบน าฝากช าระเงินคา่สินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถ้วนตามจ านวนเงินท่ีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription. 
 



หนังสือมอบอำานาจ

สำาหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)
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หนังสือมอบอำานาจ

สำาหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

เขียนที่ ___________________________________

วันที่ ___________________________________

ข้าพเจ้า ______________________________________________________________________ (“ผู้มอบอำานาจ”)

สัญชาต_ิ___________________________เลขประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบยีนนิติบคุคล___________________________ 

อยู่บ้านเลขที่ __________________________ หมู่บ้าน/อาคาร ______________________________ ซอย ________________________ 

ถนน ___________________________ ตำาบล/แขวง ___________________________ อำาเภอ/เขต ___________________________  

จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________________

ในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำานวน____________________หุ้น

เป็นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จำานวน________หุ้น รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท

ขอมอบฉนัทะให ้นาย/นาง/นางสาว ____________________________________________________________________________________ 

อายุ _______________ ปี เลขประจำาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ________________________________________________________ 

อยู่บ้านเลขที่ ____________________ หมู่บ้าน/อาคาร ______________________________ ซอย _______________________________ 

ถนน __________________________ ตำาบล/แขวง ___________________________ อำาเภอ/เขต __________________________ 

จังหวัด __________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________________ (“ผู้รับมอบอำานาจ”)

เป็นผู้รับมอบอำานาจโดยชอบด้วยกฎหมายดำาเนินการแทนข้าพเจ้าในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำานวน ____________ หุ้น 

รวมถึง มีอำานาจในการลงนาม แก้ไข เพ่ิมเติมข้อความในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ชำาระค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ยื่นเอกสาร

ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และดำาเนินการใด ๆ ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทน

ข้าพเจ้าผู้มอบอำานาจได้จนเสร็จการ

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบอำานาจไดก้ระทำาไปภายใตก้ารมอบอำานาจตามหนงัสอืมอบอำานาจฉบบัน้ี ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจา้ไดก้ระทำาดว้ยตนเอง

ทุกประการ

 ลงชื่อ _________________________ ผู้มอบอำานาจ

 (                                           )

 ลงชื่อ _________________________ ผู้รับมอบอำานาจ

 (                                           )

อากร

แสตมป์

30 บาท





แบบฟอร์มใบชำาระเงินค่าสินค้าและบริการ 

(Bill Payment Pay-In Slip)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5





ก / For Customer
กกก*

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

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

                
                        

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

            
ก/ Amount in Words

ก/ Deposit by..

/ Telephone....... / ...
ก . ก  กก

/ For Bank
กกก*

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

  / ID or Passport Number(Ref.2)

                 

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

           
ก/ Amount in Words

ก/ Deposit by..

/ Telephone....... / ...

              ก . ก  กก

 () / Amount (Baht)

 () / Amount (Baht)

   / ID or Passport Number(Ref.2)

 

/ For Bank's Use

/ For Bank's Use

บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็กจํากัด
87/2 ช้ัน 8,12 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0105545078214

เพ่ือเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด เพ่ือการจองซื้อหุน



กก (Bill Payment Pay-In Slip)

กก (Bill Payment Pay-In Slip)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank  
เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)*

เพ่ือเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด เพ่ือการจองซื้อหุน
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank  
เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)*

บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็กจํากัด
87/2 ช้ัน 8,12 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0105545078214





เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำา

หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

(Issuer Account)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6





เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลกัทรพัย ์

เฉพาะผูที้ประสงคนํ์าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านั น  

ขา้พเจา้ ............................................................................................................................................................................................. 

บตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนติบุิคคล เลขที .......................................................................................................... 

1. สถานทีเกดิ  ………...............................................................ประเทศ........................................................................................... 

2. สญัชาตทิี 2 ................................................................................................................................................................................. 

3. ทีอยู่ถาวร..................................................................................................................................................................................... 

      จงัหวดั/State/Region……………………………………ประเทศ............................................รหสัไปรษณีย/์ Postal…………….…... 

กรณีผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ป็นนิติบคุคล 

1. ประเทศทีจดทะเบยีนจดัตั งบรษิทั …………………………………………………………………………………………………………. 

2. สถานะของนิตบิคุคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………                                  

       (*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี เพือนําขอ้มลูมากรอกในชอ่งนี) 

.      - กรณีสถานะของนิตบิคุคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE  โปรดระบ ุ% การถอืครองของผูถ้อืหุน้ชาวสหรฐั.................................... 

 -  กรณีสถานะของนติบุิคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรอื RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….……………………… 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคฝ์ากหลกัทรพัย ์เขา้ไวใ้นบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีระบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ 
หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์่อใหเ้กดิความเสยีหายใด ๆ ขึนแก่บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ ไมว่า่ดว้ยประการใด ๆ 
ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ บรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ จนครบถว้น นอกจากนี ขา้พเจา้รบัทราบว่าบรษิทั ศนูยร์บัฝากฯ อาจ
เปิดเผยขอ้มลูทีปรากฎในเอกสารนีใหแ้กก่รมสรรพากรหรอืหน่วยงานอืนทีมอีาํนาจตามกฎหมายรวมทั งหน่วยงานทีมขีอ้ตกลงกบับรษิทั ศนูย์
รบัฝากฯ ในการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้        

 

ลงชือ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  

        (.............................................................................)  โทรศพัท ์…................................................. 

 

กรณีผูถ้ือหลกัทรพัยเ์ป็นบุคคลธรรมดา 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนทีหนึง: สถานทีจดทะเบยีนจัดตั ง 

 คํารับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึงจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีทีจดัตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นทีสอง 
นอกเหนือจากนั นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ น) 

U.S. Person / NonU.S. 
Entity 

ส่วนทีสอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered DeemedCompliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี  
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินทีไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified DeemedCompliant FFI และได้แนบ W8BENE ซึงแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึงปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินทีได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี  

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้องกบัหลกัทรัพย์ทีจะซื อขาย หรือ โอนย้ายนี  
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

NonProfit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 คาํรับรองสถานะ 
สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึง
หนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ต่อไปนี  และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มต่อไปนี  

กลุม่ที 1 เงินปันผลและดอกเบี ย 
กลุม่ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิ 
กลุม่ที 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 
 รายได้จากการขายสนิทรัพย์ทีก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที 1 และ กลุม่ที 2 
 รายได้จากสญัญาซื อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 
 รายได้จากอตัราแลกเปลียน 
 รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 
 รายได้ทีได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 
 เงินได้จากสญัญาบํานาญ 
 เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนทีมใิช่สถาบนัการเงินซึงมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลทีมิได้จดัตั งขึ นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึงหนึงในงบการเงินปีลา่สดุทีมาจากแหลง่ใดๆ ในสีกลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึงหนึงทีสามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสีกลุ่มข้างต้นดงัทีได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี  ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี  

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ทีเป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี  

ชือ ทีอยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามทีระบขุ้างต้น  Others 
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