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ASIAN 001-2565

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นและจ่ายปันผล

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่ งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเบื้องต้นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด (“AAI”) ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ AAI (ESOP)
บริ ษทั เอเชี่ยนซี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2565 ใน
จันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 และมีมติที่สาคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
2. มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้
1) นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรี สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 หรื อ
2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรื อ
3) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238
ในนามบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั สานักงาน อีวาย
จากัด แทนได้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2565 เป็ นเงินจานวน 1,950,000.00 บาท (หนึ่ง
ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ งเท่ากับปี 2564 และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรี ยกเก็บได้ตามจริ ง ทั้งนี้ อัตราเรี ยก
เก็บค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็ นอัตราเดียวกับปี 2564
3. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
ตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิม และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ตามรายละเอียดดังนี้
3.1 เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งตามเดิม ดังนี้
1) นางสุ รีย ์ จันทร์สวัสดิ์
เป็ นกรรมการบริ ษทั
2) นางสุ นนั ทา เตียสุ วรรณ์
เป็ นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.2 อนุมตั ิกาหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
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4. พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เอเชี่ ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
(“AAI”) ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ AAI (ESOP)
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ซึ่ งมีมติ
อนุมตั ิในเรื่ อง (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ AAI ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) โดย (ก) การออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI และ (ข) การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมใน AAI ที่บริ ษทั ฯ ถืออยู่บางส่ วนต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่มีสิทธิในการจองซื้อก่อนตามสัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั ฯ (Pre-emptive Rights) เป็ นสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20.00 และร้อยละ 10.00 ของทุนชาระแล้วทั้งหมด
ของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) ตามลาดับ ทั้งนี้ กาหนดให้ในกรณีที่
มีหุ้นสามัญที่เหลือจากการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรหุ้นตามสัดส่ วนการถือหุ้นในบริ ษทั ฯ (Pre-emptive Rights) ให้ AAI เสนอขายหุ้นที่เหลือต่อประชาชนทัว่ ไป
และ (2) การนา AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ฯ”) (รวมเรี ยกว่า “แผน
Spin-Off”) นั้น
คณะกรรมการบริ ษทั ในครั้งนี้ ได้อนุ มัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ AAI (ESOP) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP)") จานวน
ไม่เกิ น 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรื อจานวนไม่เกิ น 10,000,000 หุ้น ภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็ นหุ้นละ 1.00 บาท โดยจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ที่ออกและเสนอขายต่อ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ AAI จะเป็ นส่ วนหนึ่งของสัดส่ วนหุ้นที่
กาหนดไว้เพื่อการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) กล่าวคือ เป็ นจานวนไม่เกินร้อยละ 20.00 ของทุน
ชาระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนโดยทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) และเสนอให้มี
การนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) มีวตั ถุประสงค์และความจาเป็ นในการสร้างแรงจูงใจและ
ตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ AAI ให้มีความ
ตั้งใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ AAI และผูถ้ ือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรื อพนักงาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริ ษทั ฯ ในฐานะบริ ษทั แม่ที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน มีหน้าที่
ต้องจัดประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ESOP) ตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนดังกล่าว โดยมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ้นของ
บริ ษทั ฯ ในการอนุ มตั ิการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) นั้น จะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และต้องไม่มีผถู ้ ือหุ้นซึ่ งถือหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้อยละสิ บ (10.00) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่
ทุน (ESOP) นั้น
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5. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2564
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่ งได้จ่ายปั นผลระหว่างกาลไปแล้วสาหรับงวด 1 มกราคม - 30
มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลสาหรับงวด 1 กรกฏาคม – 31
ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยจ่ายจากกาไรของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุ คคล (NonBOI) ทั้งหมด และกาหนดให้จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 หากได้รับการอนุ มัติจากผูถ้ ื อหุ้นในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปัน
ผล (Record Date) วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
6. มีมติให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 814,091,323
บาท (หุ้นสามัญ 814,091,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็ น 814,087,559 บาท (โดยตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่
จาหน่ ายจานวน 3,764 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็ นจานวน 3,764 บาท และมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
7. มีมติให้กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริ ษทั เอ
เชี่ยนซี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน), สมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2564
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานงวดประจาปี 2564
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิขอ้ เสนอลดทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เอเชี่ยน อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด (“AAI”) ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/
หรื อ บริ ษทั ย่อยของ AAI (ESOP)
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

หน้า 3 จาก 9

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 (Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 7
มีนาคม 2565
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

(นายสุ ริยะ ประสาทบัณฑิตย์)
ประธานกรรมการบริ ษทั
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บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
รายละเอียดเบื้องต้ นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
(“AAI”) ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริษัทย่อยของ AAI (ESOP)

1. วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
1)

เป็ นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ
บริ ษทั ย่อยของ AAI ให้มีความตั้งใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ AAI และผูถ้ ือหุ้น

2)

เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ AAI ที่ มี
ผลงานโดดเด่น และมีความตั้งใจในการทางาน ให้ทางานกับ AAI ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจ

3)

รักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถให้ทางานร่ วมกับ AAI ต่อไปในระยะยาว

4)

ให้พนักงานเกิดความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้าของทาให้มีวตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกับผูถ้ ือหุ้น และมุ่งสร้าง
AAI ให้เจริ ญเติบโตอย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ
บริ ษ ัท ย่อ ยของ AAI (ESOP) (“หุ้ น สามั ญ เพิ่ม ทุ น (ESOP)") จะต้อ งได้รั บ อนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้ น ของบริ ษ ัท ฯ ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรื อพนักงาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขึ้นอยูก่ บั ผลสาเร็ จของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ AAI
ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) และการนา AAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์
ฯ”)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (ESOP)
ประเภทหลักทรัพย์

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/
หรื อ พนัก งานของ AAI และ/หรื อ บริ ษ ัท ย่ อ ยของ AAI ("หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น
(ESOP)”)

จ านวนหุ้ น สามัญที่ออกและ : ไม่เกิ น 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรื อจานวนไม่เกิน
10,000,000 หุ้น ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็ นหุ้นละ 1.00
เสนอขาย
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกินร้อยละ 1.57 ของหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) หรื อร้อยละ 0.47 ของทุนชาระแล้วทั้งหมดของ AAI
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนโดยทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)
ทั้งนี้ จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ที่ออกและเสนอขายและมูลค่าการเสนอ
ขายสุ ดท้ายจะมีการเผยแพร่ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ของ AAI และ/หรื อร่ างหนังสื อชี้ ชวนของ AAI และ/หรื อการแจ้งข่าวผ่านระบบ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
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บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

ราคาเสนอขายต่ อหุ้น

: ราคาเสนอขายต่อหุ้นเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญของ AAI ต่อ
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO Price) โดยราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม
เนื่ องจากราคาเสนอขายจะพิจารณาจากการสารวจความต้องการซื้ อหลักทรั พ ย์
(Book Building)

ระยะเวลาการเสนอขาย

: AAI จะท าการเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น แก่ ก รรมการ ผู ้บ ริ ห าร และ/หรื อ
พนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษ ัท ย่อ ยของ AAI ณ วัน ที่ มี การเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (วัน IPO) โดย AAI จะ
เริ่ มเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ภายหลังจาก AAI ได้รับการอนุญาตให้เสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) จากสานักงาน ก.ล.ต.
“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ของ AAI หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ของ AAI
มี มติ หรื ออนุ มัติกาหนดให้เป็ นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ AAI โดย AAI จะ
กาหนดวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของ AAI และ/หรื อบริ ษทั ย่อยของ AAI เป็ นวันเดียวกันกับวันที่มีการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (วัน IPO)
“วันที่มีการกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง วันที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของ AAI มีมติหรื ออนุมตั ิรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (ESOP) ซึ่งคาดว่าจะกาหนดภายในเดือนเมษายน 2565

เงื่อนไขการได้ รับการจัดสรร : กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ AAI
ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
หุ้นสามัญเพิม่ ทุน
1.
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานจะต้องมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ AAI ณ วันที่มี
การกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน และจะต้องดารงสถานะ
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ
AAI ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2.
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ที่กรรมการแต่ละรายได้รับจัดสรรจะ
มี จ านวนตามตารางในหัว ข้อ “ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรและจ านวนที่ ไ ด้ รั บ การ
จั ดสรร” ด้านล่างนี้ แต่ในส่ วนของผูบ้ ริ หารและพนักงาน แต่ละรายอาจได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญในจานวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่ง ประสบการณ์ ความ
รับผิดชอบ อายุงาน ผลงานความสามารถ ประสิ ทธิภาพ และการปฏิบตั ิงานที่ผ่าน
มา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะทาให้แก่ AAI ในอนาคต

หน้า 6 จาก 9

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนน พระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699

ในกรณี ที่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อย
ของ AAI แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิ ในการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
วัน ที่ มี ก ารเสนอขายหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ กรรมการ
ผูจ้ ัด การ ของ AAI และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ของ AAI มอบหมาย สามารถกาหนด รายชื่อผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงาน
ของ AAI และ/หรื อ บริ ษ ัทย่อ ยของ AAI ท่ านอื่ น เพื่ อ ให้ไ ด้รั บสิ ทธิ ในการรั บ
จัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร โดยให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการได้รับการจัดสรรข้างต้น โดยผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานแต่ละรายจะ
ได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP)
ในการนี้ AAI อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขาย
ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อ บริ ษทั ย่อยของ
AAI ณ วันที่ มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AAI ต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ น
ครั้งแรก (วัน IPO) (หากมี) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO)
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บการจั ด สรรและ : รายชื่ อกรรมการของ AAI ซึ่ งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และ
จานวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร มีดงั นี้
จานวนที่ได้ รับการจัดสรร
รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

นายวิชยั อัศรัสกร

จานวนหุ้นสามัญที่
ได้ รับจัดสรร
ทั้งหมด (หุ้น)*

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ

500,000

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

กรรมการ

500,000

นายสุ ริยะ ประสาทบัณฑิตย์

กรรมการ

500,000

นางสาวประภา ปูรณโชติ

กรรมการ

500,000

น า ย เ ฮ น ด ริ คั ส แ ว น เ ว ส
เทนดอร์พ

กรรมการ

500,000

นายเอกราช พรรณสังข์

กรรมการ

500,000

นายเกษมสิ ทธิ์ ปฐมศักดิ์

กรรมการอิสระ

400,000

เรื อเอกสุ ทธินนั ท์ หัตถวงษ์

กรรมการอิสระ

400,000

รวม

3,800,000

*หมายเหตุ: จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นเป็ นหุ้นละ 1.00 บาท
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ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/หรื อบริ ษทั ย่อย
ของ AAI รายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) เกินกว่าร้อยละ 5.00
ของจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP)
นอกจากนี้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงาน จะไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสาหรับตาแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอีก
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม : AAI จะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ที่ออกและเสนอขายแล้วไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทุน
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

: 1.

ผลกระทบต่ อราคาตลาดของหุ้นใน AAI (Price Dilution)

ในกรณี ที่ มีก ารจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และ/หรื อ
พนักงานของ AAI และ/หรื อบริ ษทั ย่อยของ AAI ทั้งจานวน 1,000,000 หุ้น มูล
ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 10.00 บาท หรื อ จ านวน 10,000,000 หุ้ น ภายหลัง จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็ นหุ้นละ 1.00 บาท ราคาตลาดของหุ้นของ AAI
จะลดลงในอัตราร้ อยละ 0.05 บนสมมติฐานว่าราคาตลาดของหุ้นของ AAI คือ
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO Price) และราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงานของ AAI และ/
หรื อบริ ษทั ย่อยของ AAI เท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดดังกล่าว และมีการ
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) เป็ นจานวนร้อยละ 30.00 ของทุน
ชาระแล้วทั้งหมดของ AAI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทัว่ ไป
เป็ นครั้งแรก (IPO) และจาหน่ายได้แล้วทั้งจานวน
2.
ผลกระทบต่ อส่ วนแบ่ งกาไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) และ
ผลกระทบต่ อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ AAI (Control Dilution)
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ/หรื อพนักงาน
ของ AAI และ/หรื อบริ ษทั ย่อยของ AAI จานวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท หรื อจานวนไม่เกิ น 10,000,000 หุ้น ภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็ นหุน้ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ
1.57 ของหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) หรื อร้อยละ
0.47 ของทุ น ช าระแล้ว ทั้ง หมดของ AAI ภายหลัง การเสนอขายหุ้ น สามัญ ต่ อ
ประชาชนโดยทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) จะส่ งผลกระทบต่อส่ วนแบ่งกาไรต่อหุ้น
และต่อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นของ AAI ไม่เกินร้อยละ 0.47 ของส่ วน
แบ่งกาไรต่อหุ้น และสิ ทธิในการออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นของ AAI
นอกจากนี้ เนื่องจากในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ถือหุ้นใน AAI ร้อยละ 99.99 ของจานวน
หุ้นทั้งหมดของบริ ษทั การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ในครั้งนี้ จะส่ งผล
กระทบต่อส่ วนแบ่งกาไรต่อหุ้น และต่อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของบริ ษทั ฯ ไม่เกิน
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ร้ อยละ 0.47 ของส่ วนแบ่งกาไรต่อหุ้น และสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของบริ ษ ัท ฯ
(คานวณจากการถือหุ้นของบริ ษทั ฯ ใน AAI ร้อยละ 99.99 คูณกับผลกระทบต่อ
ส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหุ้นใน AAI ลดลงร้อยละ 0.47)

3.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) ต้องได้รับอนุมตั ิโดยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และต้องไม่มีผถู ้ ือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละสิ บ (10.00) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสี ยงคัดค้านการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
(ESOP) นั้น

4.

รายชื่ อกรรมการอิสระที่ผ้ถู ือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม และเป็ นผู้ใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
1) นางสุ นนั ทา เตียสุ วรรณ์
2) นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง
3) นางเยาวณี เครื อองอาจนุกูล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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