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10. ข้อมูลอ่ืนใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ถ้ามี) 
นักลงทุนที่ลงทุนในหุน้ของบริษัทจะไดร้บัประโยชน ์(ทัง้ในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุน้) จากการปฏิบตัิ

หนา้ที่ของกรรมการและพนกังานของบรษิัทที่เป็นผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งจะไดร้บัขวญัและก าลงัใจในการท างาน
จากการไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิโดยใชค้วามสามารถอย่างสงูสดุในการเพิ่มมลูค่าหุน้ของบรษิัท 

11. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น 
การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทในครัง้นี ้จะตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ทัง้นี ้ในกรณีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท เฉพาะรายที่เกิน
กว่ารอ้ยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้นี ้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
รายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงคดัคา้นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

12. การด าเนินการต่าง ๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผูม้ีอ านาจในการก าหนดและ/หรือ 

แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ ์ข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับใบส าคัญแสดงสิทธิ รวมทั้ง 
ด าเนินการอื่นใด เพื่อใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ เป็นไปตามกฎหมายและประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง  

13.  รายช่ือกรรมการอิสระทีผู่้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

รายช่ือ จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทีไ่ด้รับ
การจัดสรร 

ร้อยละของจ านวน 
ทีอ่อกและเสนอขาย 

1. นายพานิช พงศพ์ิโรดม  250,000 1.04 
2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 250,000 1.04 
3. ม.ล.วินยั เกษมศรี 250,000 1.04 
4. นายศรณัยพงศ ์เที่ยงธรรม  250,000 1.04 
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แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) 
บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

ขา้พเจา้ บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2565 
เม่ือวนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์2565 เวลา 15.30 น. ถึง 18.20 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ ดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 
      ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึน้อีก 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท
ถว้น)จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท (สามรอ้ยลา้นบาทถว้น) เป็น 312,000,000 บาท (สามรอ้ยสิบสอง
ลา้นบาทถว้น) โดยการออกหุน้สามัญใหม่จ านวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลา้นหุน้) มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 
(หา้สิบสตางค)์ โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน 
ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น หุน้สามญั 24,000,000 0.50 12,000,000   
          การใชเ้งินทนุ หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 
         (General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
     2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : 
ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาท/หุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

ผูถื้อหุน้เดิม - - - - 
ประชาชน - - - - 
เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล - - - - 
เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิัท ซึ่งจะออกและเสนอขายใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของ
บรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย (ESOP) 

24,000,000 - จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังาน
ของบรษิัทและ/หรือ
บรษิัทย่อย โดยไม่คิด
มลูค่า 

 
โปรดดู

รายละเอียดใน
สิ่งสง่มาดว้ย 5 

บคุคลใด ๆ - - - - 
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2.1.1 การด าเนินการของบรษิทั กรณีที่มีเศษของหุน้ 
- ปัดเศษทิง้ – 

     2.2 แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย ์ จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ ์

- 
- 

- 
- 

- 

2. ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ ์

- 
- 

- 
- 

- 

3. บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ ์

- 
- 

- 
- 

- 

1/      รอ้ยละต่อทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษิัทจดทะเบียนมีมติใหเ้พิ่มทนุแบบ General Mandate 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
โดย 
 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัที่.......................... จนกว่า

การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 
 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 10 มีนาคม 2565  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1  ยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

4.2  ยื่นขออนญุาตตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนมุตัิใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม  

5.1  เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ซึ่งจะออกและเสนอขายใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย (ESOP) 

5.2  เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน หรอืใชใ้นการขยายธุรกิจ  
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6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1  เพื่อสรา้งแรงจูงใจและความตัง้ใจในการท างานใหแ้ก่กรรมการ  ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังาน เพื่อประโยชนแ์ก่
บรษิัทในระยะยาวต่อไป 

6.2  เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในหุน้ของบรษิัท 
6.3  เพื่อรกัษาสภาพคลอ่งของทนุหมนุเวียนของบรษิัท หรือไวส้  าหรบัขยายธุรกิจ 

7. ประโยชนท์ีผู่้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1  นโยบายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และ

ทุนส ารองต่างๆทัง้หมดแลว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอัตรานอ้ยกว่าอัตราที่ก าหนด
ขา้งตน้ไดห้ากบรษิัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใชเ้พื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท
ต่อไป 

7.2  ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่งวดหลงัการแปลงสภาพใบส าคญั
แสดงสิทธิใหเ้ป็นหุน้สามญัและมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

7.3  อื่น ๆ 
           -ไม่มี- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 
      -ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. วนัที่คณะกรรมการบรษิัทมีมตเิรื่องการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 23 กมุภาพนัธ ์2565 
2. วนัที่แจง้มติคณะกรรมการบรษิัทต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 24 กมุภาพนัธ ์2565 
3. วนัที่ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มสีิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) 10 มีนาคม 2565 
4. วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 27 เมษายน 2565 
5. วนัแจง้มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 27 เมษายน 2565 
6. วนัน ามติที่ประชมุผูถื้อหุน้ไปจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบั 

ตัง้แต่วนัประชมุผูถื้อหุน้ 
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2.1.1 การด าเนินการของบรษิทั กรณีที่มีเศษของหุน้ 
- ปัดเศษทิง้ – 

     2.2 แบบมอบอ านาจท่ัวไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย ์ จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 

ทุนช าระแล้ว1/ หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้เดิม หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ ์

- 
- 

- 
- 

- 

2. ประชาชน หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ ์

- 
- 

- 
- 

- 

3. บคุคลในวงจ ากดั หุน้สามญั 
หุน้บรุมิสทิธิ ์

- 
- 

- 
- 

- 

1/      รอ้ยละต่อทนุช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษิัทจดทะเบียนมีมติใหเ้พิ่มทนุแบบ General Mandate 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
โดย 
 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตัง้แต่วนัที่.......................... จนกว่า

การประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 
 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 10 มีนาคม 2565  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1  ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์

4.2  ยื่นขออนญุาตตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อขออนมุตัิใหร้บัหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม  

5.1  เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ซึ่งจะออกและเสนอขายใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย (ESOP) 

5.2  เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน หรอืใชใ้นการขยายธุรกิจ  
  

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 

 
 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

6.1  เพื่อสรา้งแรงจูงใจและความตัง้ใจในการท างานใหแ้ก่กรรมการ  ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังาน เพื่อประโยชนแ์ก่
บรษิัทในระยะยาวต่อไป 

6.2  เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในหุน้ของบรษิัท 
6.3  เพื่อรกัษาสภาพคลอ่งของทนุหมนุเวียนของบรษิัท หรือไวส้  าหรบัขยายธุรกิจ 

7. ประโยชนท์ีผู่้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1  นโยบายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และ

ทุนส ารองต่างๆทัง้หมดแลว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอัตรานอ้ยกว่าอัตราที่ก าหนด
ขา้งตน้ไดห้ากบรษิัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใชเ้พื่อขยายการด าเนินงานของบริษัท
ต่อไป 

7.2  ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุครัง้นีจ้ะมีสิทธิรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานเริ่มตัง้แต่งวดหลงัการแปลงสภาพใบส าคญั
แสดงสิทธิใหเ้ป็นหุน้สามญัและมีการประกาศจ่ายเงินปันผล 

7.3  อื่น ๆ 
           -ไม่มี- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 
      -ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. วนัที่คณะกรรมการบรษิัทมีมตเิรื่องการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 23 กมุภาพนัธ ์2565 
2. วนัที่แจง้มติคณะกรรมการบรษิัทต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 24 กมุภาพนัธ ์2565 
3. วนัที่ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มสีิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record Date) 10 มีนาคม 2565 
4. วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 27 เมษายน 2565 
5. วนัแจง้มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 27 เมษายน 2565 
6. วนัน ามติที่ประชมุผูถื้อหุน้ไปจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนตอ่กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั นบั 

ตัง้แต่วนัประชมุผูถื้อหุน้ 




