
           
 
          

ท่ี  ACG 220012 
        26 ธันวาคม 2565 

เร่ือง หนงัสอืแจ้งการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 
 ระหว่างวันที ่25 มกราคม 2566 – 30 มกราคม 2566 

เรียน ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุท่าน 

ด้วยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2565 มีมติ
อนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท โดยไม่คิดมลูค่า ให้แก่กรรมการ  ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้บริษัทขอแจ้งข่าวเก่ียวกบัการใช้สิทธิ ระยะเวลาใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ รายละเอียดโดยสรุป 
ดงันี ้

อตัราการใช้สทิธิ  :  ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น  
ราคาการใช้สิทธิ  :  3.80 บาทต่อหุ้น  
วันก าหนดใช้สิทธิ :  ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั สามารถใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันท่ี 31 ของเดือนมกราคม   

 และ เดือนกรกฎาคม ของแต่ละปี  

วันก ำหนดใช้สิทธิครัง้ที่ 1                             :  วันที่ 31 มกรำคม 2566 เวลำ 09:00 น.-16:00 น. 
ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิครัง้ที่ 1 :  วันที่ 25 มกรำคม 2566 – วันที่ 30 มกรำคม 2566  
    เวลำ 09:00 น. – 16:00 น.  

สดัสว่นการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิได้ โดยมีเง่ือนไขการใช้สทิธิดังนี  ้

ปีที่ อัตรำกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ 
1 ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่

ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ สามารถใช้สิทธิในปีท่ี 1 ได้ในวันที่ 31 มกราคม 2566 
และ 31 กรกฎาคม 2566 

2 ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่
ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสทิธิ สามารถใช้สิทธิในปีท่ี 2 ได้ในวันที่ 31 มกราคม 2567 
และ 31 กรกฎาคม 2567 

3 ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่
ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีท่ี 3 ได้ในวันที่ 31 มกราคม 2568 
และ 31 กรกฎาคม 2568 

4 ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแต่
ละคนได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในปีท่ี 4 ได้ในวันที่ 31 มกราคม 2569 
และ 31 กรกฎาคม 2569 

5 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สทิธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบส าคัญแสดงสทิธิทัง้หมดท่ีผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
แต่ละคนได้รับการจดัสรรจากบริษัท ทัง้นี ้ ผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิในปีท่ี 5 ได้ในวนัที ่30 มกราคม 2570 
และ 31 กรกฎาคม 2570 

เอกสารประกอบการยื่นแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 
1. แบบฟอร์มแสดงความจ านงในการใช้สทิธิ (สามารถขอจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล หรือ Download ได้จาก 

https://www.autocorpgroup.com/storage/download/warrants/20220914-acg-warrants-01-th.pdf  
2. ส าเนาใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

https://www.autocorpgroup.com/storage/download/warrants/20220914-acg-warrants-01-th.pdf


           
 

 
 

3. เอกสารการช าระเงินท่ีธนาคาร (Pay-in Slip) 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน และส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมรับรองส าเนา 

ขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะต้องปฏิบติัตามเงื่อนไขการแจ้งความจ านงในการใช้สทิธิ โดยด าเนินการ
และสง่เอกสารต่อไปนีใ้ห้แก่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล ภายในวันท่ี 25 มกราคม 2566 – 30 มกราคม 2566  

(ก)  กรอกแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัให้ถกูต้องชัดเจนและครบถ้วนทกุรายการพร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 

(ข)  ลงลายมือชือ่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีด้านหลงัของใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบอุยู่ในแบบฟอร์มแสดงความจ านงในการใช้
สทิธิซือ้หุ้นตามข้อ (ก) โดยจะต้องเป็นใบส าคญัแสดงสทิธิที่สามารถใช้สทิธิได้ตามข้อจ ากดัการใช้สทิธิและเงื่อนไขการใช้สทิธิซือ้หุ้นของบริษัท 

(ค) เอกสารการช าระเงินค่าหุ้นครัง้เดียวเต็มจ านวน ตามจ านวนที่ใช้สทิธิที่ระบใุนแบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดย
ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามัญจะต้องช าระเงินในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ (31 มกราคม 2566) โดยวิธีใด
วิธีหนึง่ คือ เป็นเงินโอน (ไม่รับเงินสด)หรือแคชเชียร์เช็ค หากเป็นการช าระเงินหลงัเวลา 12:00 น. ของวันใช้สิทธิ (31 มกราคม 2566) ผู้ใช้สทิธิจะต้อง
ช าระด้วยการโอนเงินเท่านัน้ โดยท่ีการช าระเงินจะต้องลงวันที่ไมเ่กินวนัก าหนดการใช้สทิธิ (31 มกราคม 2566) ทัง้นี ้การช าระเงินดังกลา่วให้โอนเงิน
เข้าบญัชี หรือ ขีดคร่อมเชค็สัง่จ่าย 

ชื่อบญัชี “บริษัท ออโตคอร์ป โฮลด้ิง จ ำกดั (มหำชน)” 
ธนาคารกสกิรไทย 
สาขา เอสพละนาด รัชดาภเิษก 
ประเภทบญัชีออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี 068-1-138-846 

พร้อมน าส่งใบน าฝากเงิน (Pay-in Slip) หรือ แคชเชียร์เช็ค โดยเขียนชื่อ นามสกลุ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงั อย่างไรก็
ตาม การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะสมบรูณ์ ต่อเมือ่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้  

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถศึกษารายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ วนัก าหนดใช้สิทธิ 
สดัสว่นการใช้สิทธิ และขัน้ตอนการใช้สทิธิ เพิ่มเติมได้ที่ส าเนาข้อก าหนดสทิธิ  

2. ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีต้องการรับหุ้นโดยฝากไว้กับบริษัทหลกัทรัพย์จะต้องเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้เรียบร้อยก่อนวนัใช้สิทธิ โดย
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล 

3. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสทิธิ มีหน้าท่ีช าระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาตามส่วนของก าไรท่ีเกิดขึน้ โดยค านวณ
จากสว่นต่างของราคาใช้สิทธิ กบัราคาถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนักของหุ้นบริษัทในเดือนที่มีการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสทิธิท่ีใช้สทิธิซื อ้หุ้ น
ดังกลา่วต้องเป็นผู้ รับภาระค่าภาษีดังกลา่วทัง้สิน้ รวมทัง้ยินยอมให้บริษัทมีสทิธิหักภาษี ณ ท่ีจ่ายได้ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในประมวล
รัษฎากร  

 

จงึเรียนมาเพื่อทราบ  

  
 
           (นางหทัยรัตน์  รังคกลูนวุัฒน์) 

รองกรรมการผู้จดัการ 


