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สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี  



เอกสารแนบ 1 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2564 

ของ 
บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
 
วันเวลาและสถานที ่ : วนัท่ี 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
 : หอ้งประชมุ 1 ส านกังานใหญ่ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน ) 
ประธานทีป่ระชุม : นายทวี มีเงิน    ประธานกรรมการบรษิัท 

ผู้เข้าร่วมประชุม : จ านวนผูถื้อหุน้ 12 ราย รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้  202,500,000 หุน้ 
ก่อนเร่ิมการประชุม 
 

นายทวี มีเงิน ท าหนา้ที่ประธานการประชุมครัง้นี ้ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทุกท่าน เพื่อเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ของ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  และแถลงใหท้ี่ประชมุทราบว่า 

• มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวนทัง้สิน้ 12 ราย 

• มีผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุ จ านวนทัง้สิน้  0 ราย 

• มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เขา้รว่มประชมุ จ านวนทัง้สิน้ 1 ราย 

ดงันัน้ รวมผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 12 ราย นบัจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 202,500,000  หุน้ คิดเป็น    
รอ้ยละ 56.25 และมีผูถื้อหุน้ที่ไม่เขา้ร่วมประชุม จ านวน 1 ราย  นบัจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 157,500,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 43.75 
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิัท ครบเป็นองคป์ระชมุ 
 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม 
 
1. นายทว ี มีเงิน ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ ( ประธานที่ประชมุ) 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายวฒุ ิ
ดร.อภิวฒัน ์
นายณรงค ์
นายฐกร 
นางสาวภรกานต ์
นายชยัทดั 

มีช่วย 
พลสยม 
เดชาธนารุจิกร 
รตันกมลพร 
รตันกมลพร 
กลุโชควณิช 

กรรมการบรษิัท  / กรรมการอิสระ 
กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
กรรมการบรษิัท / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
กรรมการบรษิัท/ รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นปฏิบตัิการ 
กรรมการบรษิัท / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นการเงิน 

8. นายชยัยทุธ เอียดแกว้ กรรมการบรษิัท / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นบรกิาร 
9. นางสาวมทัณา วิเชยีรแกว้มณี  กรรมการบรษิัท / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ดา้นการตลาด 

 



เอกสารแนบ 1 

  
ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
1. 
2. 

นางสาวอจัฉวรรณ  
นายก าธร 

ตัง้ด ารงคก์ลุ 
ฉิมพาลี 

เลขานกุารบรษิัท 
เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ 

    
ผู้เข้าร่วมประชุมจากบริษัท สยาม ทซีี เทคโนโลยี จ ากัด 

1. นางสาวดาวิณี วิจิตรปิยะกลุ เลขานกุารบรษิัท 
 

ผู้บันทกึรายงานการประชุม :   นางสาวอจัฉวรรณ ตัง้ด ารงคก์ลุ 

นายทวี มีเงิน ประธานท่ีประชมุ กล่าวเปิดการประชมุเมื่อเวลา 10.00 น าเสนอวาระต่าง ๆ   ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณา

ดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่4/2563 

ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 4/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 
24 กนัยายน 2563 ตามเอกสารแนบ 1 

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม ประธานฯ 

จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 4/2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 4/2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 

 
วาระที ่2 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 
 
 ประธานฯ เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 โดยผลประกอบการใน 
ปี 2563 โดยสรุปมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นดว้ย 202,500,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย -0-    



เอกสารแนบ 1 

 
 

 งบการเงนิรวม  
ปี 63 

งบการเงนิรวม 
 ปี 62 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 986,290,971 773,021,880 
ตน้ทนุขายและบรกิาร (730,554,545) (590,144,477) 
ก าไรขั้นตน้ 255,736,426  182,877,403  
รายไดอ้ื่น   1,887,585  2,037,078 
ค่าใชจ้า่ยในการขาย (25,698,113) (28,767,563) 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (78,451,182) (74,125,054) 
ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 153,474,716  82,021,864  
ตน้ทนุทางการเงิน (11,958,811) (12,727,746) 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 141,515,905  69,294,118  
ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (27,311,971) (13,020,827) 
ก าไรส าหรับปี 114,203,934  56,273,291  

 
        

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2563 

 
มติ ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2563 

 
วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
 

ประธานฯ  ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาและอนมุตังิบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีรบัอนญุาตเรียบรอ้ยแลว้ โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่บรษิัทจดัให้ 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตเรียบรอ้ยแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้



เอกสารแนบ 1 

เห็นดว้ย 202,500,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย -0-    

 
วาระที ่4    พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท กรรมการจ านวน 1 ใน 3 จะตอ้งออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ซึ่งไดแ้ก่  

1. นายทวี  มีเงิน   กรรมการบรษิัท 
2. นายณรงค ์ เดชาธนารุจิกร  กรรมการบรษิัท 
3. ดร.อภิวตัน ์ พลสยม   กรรมการบรษิัท 
  

ในการนี ้ประธาน จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทัง้สามท่านใหก้ลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งอีกวาระหนึ่งเพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน มี

ประวตัิและประสบการณ ์ตามเอกสารแนบ 3  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ   โดยขอใหผู้ถื้อ
หุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่บรษิัทจดัให ้

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

 
 
เห็นดว้ย 202,500,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย -0-    

 
วาระที ่5  พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธาน 
  กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2564 



เอกสารแนบ 1 

 
ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบรษิัท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 4  ดงันี ้  
 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบรษิัท 15,000 บาท / ครัง้ 
กรรมการบรษิัท   5,000 บาท / ครัง้ 

 
 ค่าเบืย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ  10,000  บาท / ครัง้ 
     กรรมการตรวจสอบ     5,000 บาท / ครัง้ 
 
โดยกรรมการท่ีเป็นพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ไม่มีสิทธิไดร้บัค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรษิัทขา้งตน้ 
 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม ประธานฯ 

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2564 โดยขอให ้ ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน
เสียงที่บรษิัทจดัให ้

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนมุตัิค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 
เห็นดว้ย 202,500,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย -0- 

 
   

วาระที ่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2563 และจัดสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 

 
  ประธานฯไดเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการก าไรสะสม ณ  

31 ธันวาคม  2563  โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ก าหนดไวไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของงบการเงิน



เอกสารแนบ 1 

เฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและการจดัสรรทุนส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย  โดยบริษัทมีก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563   จ านวน  83,047,247 บาท  ดงันัน้จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล  ใน

อัตราหุน้ละ  0.2222  บาท   ส าหรบัหุน้จ านวน  360,000,000 หุน้  รวมเป็นเงินทั้งสิน้ จ านวน  79,992,000  บาท  และได้

จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายไวแ้ลว้ จ านวน  3,980,068  บาท  ( รายละเอียดตามเอกสารแนบ  5 ) 

  การจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิัท โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ
ไดร้บัปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564    และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี  19 เมษายน  2564  
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ณ  31 ธันวาคม 2563 และจัดสรรก าไรสทุธิเป็น   
ทนุส ารองตามกฏหมาย โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่บรษิัทจดัให้ 

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2563 และจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุน
ส ารองตามกฏหมาย ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 
เห็นดว้ย 202,500,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย -0-    

 
 
วาระที ่7  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ในการนี ้
ประธานฯ  ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ นายบรรจง พิชญประสาธน ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147  หรือ นายไกรสิทธ์ิ 
ศิลปะมงคลกุล ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนันท ์ใจชืน้ ผูส้อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นางสาว   
วราภรณ ์กาญจนรศัมีโชติ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9927  แห่งบรษิัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั  หรือ ผูส้อบบญัชีท่านอื่น
ภายในส านกังานเดียวกนั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564  โดยใหม้ีอ  านาจตรวจสอบ สอบทาน จดัท าและแสดงความเห็นใน
งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีปีละไม่เกิน  3,000,000  บาท  โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 6 

 



เอกสารแนบ 1 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564  โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่บรษิัทจดัให ้

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
 
เห็นดว้ย 202,500,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย -0-    

 
 
วาระที ่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการซือ้หุ้นคืน ตามมาตรา  
  66/1  ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 

 
                ประธานฯ ไดเ้สนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อบังคับของบริษัทเก่ียวกับ
ขอ้บงัคบัของบริษัทเก่ียวกับการซือ้หุน้คืน เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรา 66/1  ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 
2535   ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ  7 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบรษิัทเก่ียวกบัขอ้บงัคบัของบริษัทเก่ียวกับการซือ้หุน้
คืน เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรา 66/1  ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่บรษิัทจดัให ้

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมตัิแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษัทเก่ียวกับขอ้บงัคบัของบริษัทเก่ียวกับการซือ้หุน้คืน 
เพื่อใหส้อดคลอ้งตามมาตรา 66/1  ของพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 
เห็นดว้ย 202,500,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย -0-    
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วาระที ่ 9  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม 
   วัตถุประสงคข์องบริษัทอีกจ านวน  1 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 
 
  ประธาน ฯ เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิม่เติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท จ านวน 1 ขอ้ 
เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิัท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 ดงัต่อไปนี ้
 
  ขอ้ที่ 74   ใหบ้รกิารผูเ้ชี่ยวชาญ ในงานบรกิารเฝา้ระวงัภยัคกุคามทางเครือข่าย และไซเบอร ์บรกิาร 
   วิเคราะหข์อ้มลูจราจร 
 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม ประธานฯ 
จึงขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท จ านวน 1 ขอ้ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของ
บรษิัท โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บรษิัทจดัให ้

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมตัิ แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัท จ านวน 1 ขอ้ เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของบรษิัท
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 
เห็นดว้ย 202,500,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย -0-    

 
 
วาระที ่10 พิจารณาและอนุมตัิการแก้ไข 
  เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธขิ้อ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์อง 
  บริษัท 
 

ประธาน ฯ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  9  ดงันี ้

  จากเดิม 
  ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน  73 ขอ้ 
 
  แกเ้ป็น 
  ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ านวน 74 ขอ้ 
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงขอ้คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีค  าถาม ประธานฯ 

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงคข์องบรษิัท โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่บรษิัทจดัให ้

 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
ของบรษิัท ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 
เห็นดว้ย 202,500,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
งดออกเสียง -0- เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย -0-    

 
 

วาระที ่11 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ 

- ไม่มี     - 
 
ไม่มีการเสนอเรื่องอื่นใดพิจารณา  ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีเขา้รว่มประชมุ 
 
ปิดประชมุเมื่อเวลา 12:00  น. 

           รบัรองถกูตอ้ง 
 
             
                            ( นายทวี  มีเงิน  ) 
                    ประธานท่ีประชมุ 
      
                                                                                                               

      จดัท าโดย 
 
 

   (นางสาวอจัฉวรรณ ตัง้ด ารงคก์ลุ) 
            ผูบ้นัทึกการประชมุ 



  

  เอกสารแนบลําดับที 

  
 
 

 

 

           

 

 

 

 

สรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํปี  
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บริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

ผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบ 
 ส ำหรบัปี เปล่ียนแปลง 

 2564 2563 ล้ำนบำท % 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  1,090.5 986.3 104.2 11% 

ตน้ทุนขายและบรกิาร  (768.0) (730.6) (37.4) 5% 

ก ำไรขัน้ต้น  322.5 255.7 66.8 26% 

  30% 26%   

รายไดอ้ื่น  2.7 1.1 1.6 148% 

ค่าใชจ้่ายในการขาย  (27.4) (25.7) (1.7) 6% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (93.9) (78.6) (15.3) 19% 

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน  203.9 152.5 51.4 34% 

  19% 15%   

รายไดท้างการเงนิ  0.4 0.2 0.2 120% 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนระยะสัน้  15.8 - 15.8 100% 

ก าไรจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนระยะสัน้  32.9 - 32.9 100% 

ตน้ทุนทางการเงนิ  (5.9) (12.0) 6.1 -50% 
ผลก าไร(ขาดทุน)สาหรบัการป้องกนัความเสีย่ง
ของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธ ิ

 (0.5) 0.8 (1.3) -160% 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้  246.6 141.5 105.1 74% 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้  (45.9) (27.3) (18.6) 68% 

ก ำไรสุทธิ  200.7 114.2 86.5 76% 

  18% 12%  



  

  เอกสารแนบลําดับที 

  
 
 

 

 

           

 

 

 

 

ประวัติกรรมการทีจะต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชือ 

กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งเดิม 
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กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิม 

 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 
ชื่อ – นามสกุล นายวุฒิ  มีช่วย 
อาย ุ 73 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันทีเ่ร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการบริษัท 15 มกราคม 2563 
 
ข้อมูลทางการศึกษาและหลกัสูตรการอบรม 

• ปรญิญาโท นิติศาสตรม์หาบณัฑติ / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ (บรหิารรฐักจิ) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมดี) / มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์(บรหิารงานบคุคล) / มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (มสธ) 

• ประกาศนียบตัรบณัฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางกฎหมายมหาชน 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 169/2020) / สมาคมส่งเสรมิสถาบนัสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
 
ข้อมูลการท างาน 
2564 – ปัจจบุัน  กรรมการ 
 บริษัท สเตโต้ พับลิคลอว ์จ ากดั 
 ใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัดา้นกฎหมาย ดา้นการจดัอบรม การประชมุสมัมนา 
2563 – ปัจจบุัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ

อิสระ 
 บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 บรษิัทประกอบธุรกิจ จ าหน่ายและใหบ้รกิารดา้นระบบบรหิารจดัการเอกสารและขอ้มลู เครื่องถ่ายเอกสาร

และเครื่องพมิพ ์ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 
2563 – ปัจจบุัน กรรมการอิสระ 
 บริษัท ธรรมนิติ จ ากัด (มหาชน) 
 การเช่าและด าเนินการเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยท์ี่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผูอ้ื่นท่ีไม่ใชเ่พื่อเป็นท่ีพกัอาศยั 
2561 – 2562 ตุลาการศาลปกครองสงูสุด 
 ศาลปกครองสงูสุด 
2547 – 2561 อธิบดีศาลปกครองชัน้ตน้หลายแห่ง (สงขลา พิษณุโลก อุบลราชธานี ระยอง และศาลปกครอง

กลาง) 
 ศาลปกครองชั้นต้น 
2544 – 2547 ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น 
 ศาลปกครองชั้นต้น 
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ระยะเวลา 15 ปี ตุลาการศาลทหารสูงสุด 
 กระทรวงกลาโหม 
ระยะเวลา 15 ปี นายทหารพระธรรมนูญ 
 กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: มี (โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้) 

• ในบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอืน่: มี (โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้) 

• ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์อ่บริษัท: ไม่มี (โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้) 
 
การถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

• ตนเอง: ไม่ม ี

• คู่สมรส: ไม่มี 

• บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 
 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

• ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครัง้ 
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กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิม 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท 
ชื่อ – นามสกุล นายฐกร รัตนกมลพร 
อาย ุ 40 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 
วันทีเ่ร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการบริษัท 10 ตลุาคม 2556 
 
ข้อมูลทางการศึกษาและหลกัสูตรการอบรม 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจบณัฑิต (Finance and Marketing) / บณัฑิตบรหิารธุรกจิศศินทรแ์หง่จฬุาลงกรณ ์

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต (วศิวกรรมไฟฟ้า) / จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) / สมาคมส่งเสรมิสถาบนัสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
 

ข้อมูลการท างาน 
2561 – ปัจจบุัน ประธานกลุ่มบริษทั (รักษาการ) / ประธานกรรมการบริหาร 
2556 – ปัจจบุัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร / กรรมการบริษัท 
2562 – 2563 ประธานกรรมการบริษัท 
2561 – 2563 รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านการตลาด (รักษาการ) 

บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บรษิัทประกอบธุรกิจ จ าหน่ายและใหบ้รกิารดา้นระบบบรหิารจดัการเอกสารและขอ้มลู เครื่องถ่ายเอกสาร
และเครื่องพมิพ ์ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 

2561 – ปัจจบุัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (รักษาการ) 
 บริษัท สยาม ทซีี เทคโนโลยี จ ากัด 
 บรษิัทประกอบธุรกิจ ใหบ้รกิารและรบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยีส าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการ

ต่าง ๆ 
2558 – ปัจจบุัน  กรรมการ 
 บริษัท กรีน วอเตอร ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด 
 จดัหาน า้และการจ่ายน า้ส าหรบัใชใ้นครวัเรือนและอตุสาหกรรม ผ่านระบบประปา 
2562 – ปัจจบุัน กรรมการ 
 บริษัท ซานเต้ ไบโอเทค จ ากดั 
 การขายส่งสินคา้ทั่วไปโดยไดร้บัค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจา้ง 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี (โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้) 

• ในบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอืน่: มี (โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้) 
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• ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์อ่บริษัท: ไม่มี (โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้) 
 
การถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

• ตนเอง: สดัส่วนรอ้ยละ 15.341 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

• คู่สมรส: ไม่มี 

• บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 
 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

• ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครัง้ 
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กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิม 
 
ประเภทกรรมการทีเ่สนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท 
ชื่อ – นามสกุล นายชัยทดั กลุโชควณิช 
อาย ุ 46 ปี 

สัญชาต ิ ไทย 

วันทีเ่ร่ิมตน้ต าแหน่งกรรมการบริษัท 10 ตลุาคม 2556 
 
ข้อมูลทางการศึกษาและหลกัสูตรการอบรม 

• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต / สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต / สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั (KMITL) 

• หลกัสตูร CFO Current Issues / สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

• หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุน่ท่ี 20 / สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

• หลกัสตูร Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting / สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

• หลกัสตูร ความทา้ทายของธุรกิจต่อการควบรวมกิจการ / สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

• หลกัสตูร งบประมาณเพื่อการวางแผนและท าก าไร รุน่ท่ี1/63 / สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

• หลกัสตูร แนวโนม้ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัที่ตอ้งพจิารณาและกลยทุธก์ารท า M&A ใหป้ระสบความส าเรจ็ 
/ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• หลกัสตูร The New CFO 2021 / สมาคมบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (maiA) 

• หลกัสตูร Crypto Asset Revolution / บรษิัท ไอ โครา จ ากดั 

• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 114/2015) / สมาคมส่งเสรมิสถาบนัสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) 

 
ข้อมูลการท างาน 
2563 – ปัจจบุัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2557 – ปัจจบุัน กรรมการบริหาร 
2555 – ปัจจบุัน รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านการเงนิ 
 บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายและใหบ้รกิารดา้นระบบบรหิารจดัการเอกสารและขอ้มลู เครื่องถ่ายเอกสารและ

เครื่องพมิพ ์ครบวงจร (Document & Data Management Solutions) 
2561 – ปัจจบุัน รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารด้านการเงนิ 
 บริษัท สยาม ทซีี เทคโนโลยี จ ากัด 
 ประกอบธุรกิจ ใหบ้รกิารและรบัเหมาวศิวกรรมดา้นเทคโนโลยีส าหรบัโครงการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
2558 – ปัจจบุัน  กรรมการ 



เอกสารแนบ 3 

 บริษัท กรีน วอเตอร ์เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด 
 จดัหาน า้และการจ่ายน า้ส าหรบัใชใ้นครวัเรือนและอตุสาหกรรม ผ่านระบบประปา 
2550 – ปัจจบุัน กรรมการ 
 บริษัท ซานเต้ ไบโอเทค จ ากดั 
 การขายส่งสินคา้ทั่วไปโดยไดร้บัค่าตอบแทนหรือตามสญัญาจา้ง 
2544 – 2555 ผู้อ านวยการ 
 บริษัท สยาม รอยัล อินดัสตรี ้จ ากัด 
 ประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร 
2540 – 2543 Chief Sales Engineer 
 บริษัท ยอรค์ แอรค์อนดิชั่นน่ิง แอนด ์รีฟริเจอรเ์รชั่น (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ประกอบธุรกิจ จ าหน่ายเครื่องปรบัอากาศ (Chiller) ส าหรบัอาคารขนาดใหญ่ 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

• ในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี (โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้) 

• ในบริษัททีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอืน่: มี (โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้) 

• ในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชนต์อ่บริษัท: ไม่มี (โปรดดขูอ้มลูขา้งตน้) 
 
การถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

• ตนเอง: สดัส่วนรอ้ยละ 0.909 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

• คู่สมรส: ไม่มี 

• บุตรทียั่งไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี 
 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 

• ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564: 6/6 ครัง้



  

  เอกสารแนบลําดับที 

  
 
 

 

 

           

 

 

 

 

สรุปสาระสําคัญของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ 

บริษัท ดิทโต้(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ครังท ี   

(ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ DITTO-W1) 
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สรุปสาระส าคัญของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
ของบริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1 (DITTO-W1) 

 

ผู้ออก บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 

ชื่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1”) 

ชนิด ระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ    
ทีอ่อกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 88,000,000 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามัญทีจั่ดสรรเพื่อ
รองรับการใช้สิทธ ิ

ไม่เกิน 88,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ  16.67 ของจ านวนหุ้นที่ช  าระแล้วทั้งหมดของบริษัท จ านวน 
440,000,000 หุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมกับจ านวนหุ้นส าหรับการปันผล
เป็นหุ้นสามัญของบริษัทพรอ้มกันในครัง้นี ้จ านวน 88,000,000 หุ้น รวมเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้   

วิธีการค านวณสดัส่วนหุน้รองรบั : 

= 
หุน้รองรบัส าหรบั DITTO-W1

หุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิท + จ านวนหุน้ปันผล
  

= 
88,000,000 

440,000,000 + 88,000,000 

= รอ้ยละ 16.67 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมลูค่า) 

วิธีการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
ไดร้บัใบส าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ในอัตราส่วน 5 
หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 

ในการค านวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
DITTO-W1 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการค านวณตามอัตราส่วนการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ใหปั้ดเศษหุน้ส่วนท่ีเหลือ
ทิง้ทัง้จ านวน 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ในกรณีที่มีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการ
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ยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดังกล่าว ซึ่งจะท าใหค้งเหลือใบส าคญั
แสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั 

อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัท
ได ้1 หุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO- W1 จากการค านวณ 
(หากมี) ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 40.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 

วันทีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธ ิ วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรือนายฐกร รตันกมลพร หรือนายชยัทดั กลุโชควณิช 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-
W1 ไดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ตลอด
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใชสิ้ทธิครัง้แรกไดใ้นเดือนกนัยายน 2565 
และวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยคือวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 มีอายุครบ 3 ปี ทัง้นี ้
ในกรณีที่วนัใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัท ใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนั
ท าการสดุทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

โดยใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิ้ทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวันก าหนดการใช้
สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใชสิ้ทธิไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ต่อๆ ไปตลอด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิแลว้ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิใด ๆ ท่ีไม่ถกูใชสิ้ทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธ ิ

ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามัญของ
บรษิัท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ภายในระยะเวลา 5 
วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรง
กับวันหยุดท าการของบริษัทฯ ให้เล่ือนวันก าหนดการใชสิ้ทธิดังกล่าวเป็นวันท าการ
สดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วัน
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 
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การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธ ิ

เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 ไดแ้จง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 แลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอ้ีกต่อไป 

เหตุในการต้องออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธ ิ

เมื่อมีการด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขในการปรบั
สิทธิตามที่ก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุ
ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้
ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เงือ่นไขการปรับสิทธ ิ บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใ์ด
เหตกุารณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้

1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

2. เมื่อบรษิัทมีการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นัน้หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุน้
นัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ โดย
ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ
หรือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดในขณะ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วง
ก่อนเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการ
ค านวณตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

4. เมื่อบรษิัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น 
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลงัหกัภาษีเงินไดส้ าหรบัการด าเนินงานใน
รอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1. ถึง 5. ที่ท  าใหผ้ลประโยชนต์อบ
แทนใด ๆ  ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ DITTO-W1 ดอ้ยไปกว่าเดิม 

ทั้งนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรือนายฐกร รตันกมลพร หรือนายชยัทดั กลุโชควณิช มีอ  านาจในการ
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พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น  ๆ  ที่ เ ก่ียวข้องกับการปรับหรือการ
เปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

เงือ่นไขอืน่ๆ ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ
นายฐกร รตันกมลพร หรือนายชัยทัด กุลโชควณิช มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น  ๆ  ของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการ
เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ ด าเนินการต่าง ๆ 
อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้
ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม 
เอ ไอ ตลอดจนด าเนินการขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี 
ดงันี ้

กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท ทั้งจ านวน และกรรมการ และ/หรือ พนักงาน
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดย
กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ใชสิ้ทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 โดย
บคุคลอื่นท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัท ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็น
ผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัททัง้จ านวน และกรรมการ
และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัท ทัง้จ านวน 

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดงันี ้

1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
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สตูรการค านวณ 
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) 
Qo =  จ านวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 440,000,000 หุ้น ณ วันประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่มีมติใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
DITTO-W1 และ ใบส าคัญแสดง สิท ธิ  ESOP-W1 เ มื่ อ วันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2565 รวมกับจ านวนหุน้ส าหรบัการปันผลเป็นหุน้สามัญ
ของบริษัทพรอ้มกันในครัง้นี ้จ านวน 88,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ และจ านวนหุน้สามญัที่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซือ้
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 ในแต่ละกรณี โดยในแต่ละกรณี
ไดแ้ก่ 
- กรณีที่ 1 : Qo1 = 616,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 2 : Qo2 = 528,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 3 : Qo3 = 528,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 4 : Qo4 = 528,000,000 หุน้ 

 
Qw = จ านวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง    

สิทธิ DITTO-W1 และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยในแต่
ละกรณี ไดแ้ก่ 
- กรณีที่ 1 : Qw1 = 12,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 2 : Qw2 = 12,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 3 : Qw3 = 88,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 4 : Qw4 = 100,000,000 หุน้ 

 
ดงันัน้ 
กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 1.91 
กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 2.22 
กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 14.29 
กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 
 

2. การลดลงของราคา (Price Dilution) 
สตูรการค านวณ 
Price Dilution = (Po – Pn) / Po 
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Po =  ราคาก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากบั 26.56 บาทต่อหุน้ โดยค านวณจาก
ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทในช่วงเวลา 15 วนั
ท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 
2565) ซึ่งเท่ากบั 31.87 บาทต่อหุน้ คณูดว้ยจ านวนหุน้สามญัมีอยู่เดมิ
เท่ากับ 440,000,000 หุน้ ณ วันประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 440,000,000 หุน้ ณ วัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมกับจ านวนหุน้ส าหรบัการปันผลเป็น
หุน้สามัญของบริษัทพรอ้มกันในครัง้นี ้จ านวน 88,000,000 หุน้ รวม
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ 

Po = 
31.87 x 440,000,000 

440,000,000 + 88,000,000 

Po = 26.56 บาท 
 

เนื่องจากราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 สงูกว่าราคา
ก่อนเสนอขาย Po และราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 
เป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 ดังนั้น 
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W1 จะไม่ส่งผลใหเ้กิดการลดลงของราคาหุน้ 

 
3. การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุน้ (Earning per Share Dilution) 

สตูรการค านวณ 
EPS Dilution = (EPSo – EPSn) / EPSo 
EPSo = ก าไรสทุธิ / Qo 
 โดยก าไรสทุธิใน 4 ไตรมาสล่าสดุของบรษิัทเท่ากบั 200,683,284 บาท 
   Qo = จ านวนหุน้สามญัที่มีอยู่เดิมเท่ากบั 440,000,000 หุน้ ณ วนัประชมุ

คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ DITTO-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เมื่อวันที่ 28 
กมุภาพนัธ ์2565 รวมกบัจ านวนหุน้ส าหรบัการปันผลเป็นหุน้สามญั
ของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี ้ จ านวน 88,000,000 หุ้น รวมเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ 

EPSo = 200,683,284 / 528,000,000 
EPSo = 0.38 บาทต่อหุน้ 
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EPSn = ก าไรสทุธิ / (Qo+Qn) 
    Qn =  จ านวนหุน้สามัญใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดง

สิทธิ DITTO-W1 และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยใน
แต่ละกรณี ดงันี ้

- กรณีที่ 1 : Qn1 = 100,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 2 : Qn 2 = 12,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 3 : Qn 3 = 88,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 4 : Qn 4 = 100,000,000 หุน้ 

ดงันัน้ EPSn ในแต่ละกรณี เป็นดงันี ้
- กรณีที่ 1 : EPSn1 = 0.32 บาทต่อหุน้ 
- กรณีที่ 2 : EPSn 2 = 0.37 บาทต่อหุน้ 
- กรณีที่ 3 : EPSn 3 = 0.33 บาทต่อหุน้ 
- กรณีที่ 4 : EPSn 4 = 0.32 บาทต่อหุน้ 

 
EPS Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดงันี ้
กรณีที่ 1 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 
กรณีที่ 2 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 2.22 
กรณีที่ 3 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 14.29 
กรณีที่ 4 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิ
จากการใช้สทิธขิองใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

บริษัทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในครัง้นี ้ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 



  

  เอกสารแนบลําดับที 

  
 
 

 

 

           

 

 

 

 

สรุปสาระสําคัญของการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุนของ 

บริษัท ดิทโต้(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ 

บริษัทย่อย ครังท ี  (ESOP-W1) 
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สรุปสาระส าคัญของการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญ 
ของบริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย คร้ังที ่1 (ESOP-W1) 
 

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็น 

1.1. เพื่อเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีส่วน

รว่มในความส าเรจ็ของบรษิัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

1.2. เพื่อใหก้รรมการและพนกังานมีส่วนรว่มในการเป็นเจา้ของบรษิัท 

1.3. เพื่อสรา้งแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบตัิงานแก่บุคลากรของบริษัทใหม้ีความตัง้ใจในการท างานกับ

บรษิัทต่อไปในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทและก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสงูสดุต่อผู้

ถือหุน้ของบรษิัทในอนาคต 

 
2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสทิธฯิ ESOP-W1 

ผู้ออก บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 

ชื่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ที่ออกใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ครัง้
ที่ 1 (ESOP-W1) 

ชนิด ระบชุื่อผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามขอ้ 3.2 ดา้นล่างนี ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ    
ทีอ่อกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 12,000,000 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามัญทีจั่ดสรรเพื่อ
รองรับการใช้สิทธ ิ

ไม่เกิน 12,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.73 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จ านวน 
440,000,000 หุน้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2565 ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
ใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ ESOP-W1 

ราคาเสนอขาย 0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมลูค่า) 

วันทีอ่อกใบส าคัญแสดงสิทธ ิ วันที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือนายฐกร รตันกมลพร หรือนายชยัทดั กุลโชควณิช ทัง้นี ้ภายหลงั
จากที่บรษิัทไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 
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ระยะเวลาเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

บริษัทจะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัอนมุตัิ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

วิธีการจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย โดยไม่ผ่าน
ผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์

ทั้งนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรือนายฐกร รตันกมลพร หรือนายชยัทดั กลุโชควณิช มีอ  านาจในการ
พิจารณาก าหนดรายชื่อพนกังานผูม้ีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิและจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิที่พนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะไดร้บั โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ในการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัที่ไดข้ออนมุตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท 
และ/หรือ บริษัทย่อย แต่ละรายไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเท่ากัน ขึน้อยู่กับต าแหน่ง อายุ
งาน ความรูแ้ละประสบการณ ์ความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพหรือ
ประโยชนท์ี่บรษิัทจะไดร้บั 

อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัท
ได ้1 หุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP- W1 จากการค านวณ 
(หากมี) ใหปั้ดเศษนัน้ทิง้ 

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่จะก าหนดใน
ขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั
ราคาสงูสดุจากราคาใดราคาหน่ึงดงัต่อไปนี ้

1) ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วง 15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิวาระเรื่องการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 

2) ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วง 15 วันท าการ
ติดต่อกนัก่อนวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 

ทัง้นี ้ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว จะตอ้งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ามลู
ค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และไม่ต ่ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท์ี่ สจ. 39/2551 เรื่อง 
การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต ่า ลงวันที่  24 ธันวาคม 2551 (“ราคาตลาดตาม
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ประกาศ ก.ล.ต. ที่  สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัท ในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการ 
ติดต่อกัน ก่อนวันประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมตัิวาระ
เรื่องการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 คือ ตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม 
2565 ถึงวนัท่ี 20 เมษายน 2565  

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่
สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิได ้ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2 ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิแต่ละรายสามารถใชสิ้ทธิตามวันก าหนดการใชสิ้ทธิตามที่ระบุในขอ้ 3.3 
รวมถึงเงื่อนไขและระยะเวลาการการใชสิ้ทธิตามที่ระบใุนขอ้ 3.4 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธ ิ

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุ้นสามัญของ
บรษิัท จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ภายในระยะเวลา 5 
วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรง
กับวันหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการ
สดุทา้ยก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิครัง้สุดทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วัน
ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

เหตุในการต้องออกหุน้ใหม่
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
การใช้สิทธ ิ

เมื่อมีการด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขในการปรบั
สิทธิตามที่ก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุ
ตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่ และหุน้
ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 

เงือ่นไขการปรับสิทธ ิ บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาการใชสิ้ทธิและอัตราการใชสิ้ทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใ์ด
เหตกุารณห์น่ึงดงัต่อไปนี ้

1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรือแบ่งแยกหุน้ 

2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุน้นัน้หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุน้
นัน้ และเป็นวิธีการค านวณตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ โดย
ก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพ
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หรือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดในขณะ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วง
ก่อนเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการ
ค านวณตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 

4. เมื่อบรษิัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลงัหกัภาษีเงินไดส้ าหรบัการด าเนินงานใน
รอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ขอ้ 1. ถึง 5. ที่ท  าใหผ้ลประโยชนต์อบ
แทนใดๆ ที่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะไดร้บัเมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W1 ดอ้ยไปกว่าเดิม 

ทั้งนี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรือนายฐกร รตันกมลพร หรือนายชยัทดั กลุโชควณิช มีอ  านาจในการ
พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการปรับหรือการ
เปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ 

สิทธิและประโยชนอ์ย่างอืน่
นอกจากสทิธิและประโยชน์
ตามปกติของหุน้สามัญ 

- ไม่มี -  

เงือ่นไขอืน่ๆ ใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ
นายฐกร รตันกมลพร หรือนายชัยทัด กุลโชควณิช มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา 
ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ง ด า เนินการต่างๆ อัน
จ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้ซึ่ง
รวมถึงการน าหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ตลอดจนด าเนินการ
ขออนญุาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้ ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี 
ดงันี ้

กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้
หุน้สามัญของบริษัท ทั้งจ านวน และกรรมการ และ/หรือ พนักงาน
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ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดย
กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ใชสิ้ทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 โดย
บคุคลอื่นท่ีมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัท ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็น
ผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัททัง้จ านวน และกรรมการ 
และ/หรือ พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัท ทัง้จ านวน 

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดงันี ้

1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
สตูรการค านวณ 
Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) 
Qo =  จ านวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 440,000,000 หุ้น ณ วันประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่มีมติใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
DITTO-W1 และ ใบส าคัญแสดง สิท ธิ  ESOP-W1 เ มื่ อ วันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2565 รวมกับจ านวนหุน้ส าหรบัการปันผลเป็นหุน้สามัญ
ของบริษัทพรอ้มกันในครัง้นี ้จ านวน 88,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ และจ านวนหุน้สามญัที่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซือ้
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 ในแต่ละกรณี โดยในแต่ละกรณี
ไดแ้ก่ 
- กรณีที่ 1 : Qo1 = 616,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 2 : Qo2 = 528,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 3 : Qo3 = 528,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 4 : Qo4 = 528,000,000 หุน้ 
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Qw = จ านวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง    
สิทธิ DITTO-W1 และ/หรือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยในแต่
ละกรณี ไดแ้ก่ 
- กรณีที่ 1 : Qw1 = 12,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 2 : Qw2 = 12,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 3 : Qw3 = 88,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 4 : Qw4 = 100,000,000 หุน้ 

 
ดงันัน้ 
กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 1.91 
กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 2.22 
กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 14.29 
กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 
 

2. การลดลงของราคา (Price Dilution) 
สตูรการค านวณ 
Price Dilution = (Po – Pn) / Po 
Po =  ราคาก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากบั 26.56 บาทต่อหุน้ โดยค านวณจาก

ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทในช่วงเวลา 15 วนั
ท าการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  28 
กุมภาพันธ์ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 
2565) ซึ่งเท่ากบั 31.87 บาทต่อหุน้ คณูดว้ยจ านวนหุน้สามญัมีอยู่เดมิ
เท่ากับ 440,000,000 หุน้ ณ วันประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 440,000,000 หุน้ ณ วัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมกับจ านวนหุน้ส าหรบัการปันผลเป็น
หุน้สามัญของบริษัทพรอ้มกันในครัง้นี ้จ านวน 88,000,000 หุน้ รวม
เป็นจ านวนทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ 

Po = 
31.87 x 440,000,000 

440,000,000 + 88,000,000 

Po = 26.56 บาท 
 

เนื่องจากราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 สงูกว่าราคา
ก่อนเสนอขาย Po และราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 
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เป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 ดังนั้น 
การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ESOP-W1 จะไม่ส่งผลใหเ้กิดการลดลงของราคาหุน้ 

 
3. การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุน้ (Earning per Share Dilution) 

สตูรการค านวณ 
EPS Dilution = (EPSo – EPSn) / EPSo 
EPSo = ก าไรสทุธิ / Qo 
 โดยก าไรสทุธิใน 4 ไตรมาสล่าสดุของบรษิัทเท่ากบั 200,683,284 บาท 
   Qo = จ านวนหุน้สามญัที่มีอยู่เดิมเท่ากบั 440,000,000 หุน้ ณ วนัประชมุ

คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ DITTO-W1 และใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เมื่อวันที่ 28 
กมุภาพนัธ ์2565 รวมกบัจ านวนหุน้ส าหรบัการปันผลเป็นหุน้สามญั
ของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี ้ จ านวน 88,000,000 หุ้น รวมเป็น
จ านวนทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ 

EPSo = 200,683,284 / 528,000,000 
EPSo = 0.38 บาทต่อหุน้ 
 
EPSn = ก าไรสทุธิ / (Qo+Qn) 
    Qn =  จ านวนหุน้สามัญใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดง

สิทธิ DITTO-W1 และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยใน
แต่ละกรณี ดงันี ้

- กรณีที่ 1 : Qn1 = 100,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 2 : Qn 2 = 12,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 3 : Qn 3 = 88,000,000 หุน้ 
- กรณีที่ 4 : Qn 4 = 100,000,000 หุน้ 

ดงันัน้ EPSn ในแต่ละกรณี เป็นดงันี ้
- กรณีที่ 1 : EPSn1 = 0.32 บาทต่อหุน้ 
- กรณีที่ 2 : EPSn 2 = 0.37 บาทต่อหุน้ 
- กรณีที่ 3 : EPSn 3 = 0.33 บาทต่อหุน้ 
- กรณีที่ 4 : EPSn 4 = 0.32 บาทต่อหุน้ 
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EPS Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดงันี ้
กรณีที่ 1 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 
กรณีที่ 2 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 2.22 
กรณีที่ 3 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 14.29 
กรณีที่ 4 : EPS Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

บริษัทจะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ 

ตลาดรองของหุน้สามัญทีเ่กดิ
จากการใช้สทิธขิองใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

บริษัทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชสิ้ทธิในครัง้นี ้เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

นายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสทิธ ิ

บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
3. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
3.1. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

3.1.1. คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายฐกร รตันกมล

พร หรือนายชัยทัด กุลโชควณิช ไดร้ับมอบหมายจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ให้มี

อ านาจด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

1) พิจารณาก าหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิไดจ้ัดสรรรับใบส าคัญแสดงสิทธิและ

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผูบ้รหิารและพนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะไดร้บั 

ทั้งนี ้จะไม่มีผูบ้ริหารและพนักงานรายใดไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 

ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

2) เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิของผูบ้ริหารและพนกังานที่ไดร้บัการจดัสรร

ไปแลว้ 

3.1.2. ในกรณีที่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิรายใดไม่สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดด้งัที่ก าหนดไว้

ในขอ้ 3.2.2. บรษิัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิที่สิน้ผลหรือไดร้บัคืนในกรณีดงักล่าวมาจดัสรรใหแ้ก่

ผูบ้รหิารและพนกังานรายอื่น โดยบรษิัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวในภายหลงั 

3.1.3. คณุสมบตัิของผูบ้รหิารและพนกังานท่ีจะมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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1) กรณีผูบ้รหิารและพนกังาน ตอ้งเป็นผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย ซึง่ด  ารง

ต าแหน่ง ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์ 2565 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมติใหเ้สนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพจิารณาและอนมุตัิการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 

2) จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่กรรมการ และ/หรือ พนกังานแต่ละรายจะไดร้บัไม่จ าเป็นตอ้งมี

จ านวนเท่ากนั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัต าแหน่ง ประสบการณ ์ผลงาน ศกัยภาพ รวมถึงประโยชนท์ี่ท  า

ใหแ้ก่บรษิัท 

3) ในกรณีอื่น ๆ นอกจากขอ้ 1) และ 2) ขา้งตน้ ใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรือนายฐกร รตันกมล

พร หรือนายชยัทดั กลุโชควณิช เป็นผูพ้ิจารณาต่อไป 

 
3.2. หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการใช้สิทธติามใบส าคัญแสดงสทิธิ 

3.2.1. ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิไปแลว้จะตอ้ง

ยงัคงมีสถานภาพเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ในวนัก าหนดการใชสิ้ทธินั้น ๆ 

เวน้แต่เป็นกรณียกเวน้ท่ีระบไุวใ้นขอ้ 3.2.2. หรือเป็นไปตามขอ้ 3.2.3 

3.2.2. เงื่อนไขส าหรบัการใชสิ้ทธิของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีต่าง ๆ ดงันี ้

1) กรณีผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม ตกเป็นผู้ไร ้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ความสามารถ สาบสูญหรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลใหไ้ม่สามารถจัดการงานหรือทรพัยสิ์นของ

ตนเองได ้ทายาท ผูพ้ิทกัษ์ หรือผูอ้นบุาลของบคุคลดงักล่าวแลว้แต่กรณี สามารถใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิแทนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2) กรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิพน้สภาพจากการเป็นพนกังานเนื่องจากเกษียณอายุ ถูกปลด

ออกโดยมิไดก้ระท าความผิด หรือเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคมุในบริษัท ผูถื้อ

ใบส าคัญแสดงสิทธิในกรณีนีย้ังคงสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดจ้นครบอายุ

ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3) หากกรรมการ และ/หรือ พนกังานไม่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใชสิ้ทธิ

ไม่ครบถว้นและใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวครบอายุตามที่ก าหนดแลว้ ใหถื้อว่า กรรมการ 

และ/หรือ พนกังานของบริษัท สละสิทธิการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือดงักล่าว 

โดย กรรมการ และ/หรือ พนกังานดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ จากบรษิัท 

3.2.3. กรณีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่เป็นพนักงานสิน้สภาพการจา้งงานเนื่องจากการลาออก โดยการเลิก

จา้งหรือใหอ้อกจากงานไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ๆ เวน้แต่กรณีตามขอ้ 3.2.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้

ใชสิ้ทธิทัง้หมดจะถกูยกเลิกไปพรอ้มกนั 
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3.2.4. คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือนายฐกร รตันกมล

พร หรือนายชยัทดั กุลโชควณิช มีอ านาจโดยสมบูรณใ์นการพิจารณาก าหนดหรือแกไ้ขเงื่อนไขในการ

ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ไดร้ะบมุาขา้งตน้ได ้

 
3.3. วันก าหนดการใช้สทิธ ิ

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถที่จะใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัที่ออกใหม่ของบริษัท ไดทุ้กวนัที่ 30 ของเดือนมิถุนายน

และเดือนธันวาคม ตัง้แต่วนัท่ีครบ 12 เดือนนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ จนถึงตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 

โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้แรก คือ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566 (“วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ”) และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้

สดุทา้ย จะตรงกบัระยะเวลา 10 วนัท าการก่อนวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดอ้อกและเสนอ

ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย”) ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิใดๆ ตรงกบัวนัหยดุท า

การของบรษิัท ใหเ้ล่ือนก าหนดวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการก่อนหนา้ 

3.4. เงือ่นไขและระยะเวลาการใชส้ิทธ ิ

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ไดด้งันี ้

1) เมื่อครบ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25 

ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่บคุคลดงักล่าวไดร้บัจดัสรร 

2) เมื่อครบ 24 เดือนนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 

ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่บคุคลดงักล่าวไดร้บัจดัสรร 

3) เมื่อครบ 36 เดือนนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 75 

ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่บคุคลดงักล่าวไดร้บัจดัสรร 

4) เมื่อครบ 48 เดือนนบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัไดท้ัง้หมดของจ านวน

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่บคุคลดงักล่าวไดร้บัจดัสรร 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิ้ทธิหรือไม่ถกูใชสิ้ทธิในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใด ๆ  สามารถสะสมเพื่อน าไปใชสิ้ทธิ

ไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้ต่อ ๆ  ไปไดต้ลอดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดง

สิทธิแลว้ ใบส าคญัแสดงสิทธิใด ๆ ท่ีไม่ถกูใชสิ้ทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 
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4. รายชื่อกรรมการทีไ่ด้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี ้

ชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนทีไ่ด้รับ
จัดสรร (หน่วย) 

สัดส่วนทีไ่ด้รับจัดสรร
ต่อจ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิทัง้หมด 

นายชยัทดั กลุโชควณิช กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 

600,000 รอ้ยละ 5.00 

นางสาวมทัณา วิเชียรแกว้มณี กรรมการ / กรรมการบริหาร / 
 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการตลาด 

600,000 รอ้ยละ 5.00 

นายชยัยุทธ เอียดแกว้ กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการบริการ 

600,000 รอ้ยละ 5.00 
 

 
5. รายชื่อกรรมการ และ/หรือ พนักงานทีไ่ด้รับการจัดสรรและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธเิกินกว่าร้อยละ 5 

ของจ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิทัง้หมดทีเ่สนอขายในคร้ังนี ้

- ไม่มี – 

 
6. ลักษณะเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

การออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ใหแ้ก่

กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-W1) นี ้จะเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้น

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรพัยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ

พนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนญุาต

และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดง

สิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 หรือประกาศอื่นใดที่ใชบ้งัคบัแทน รวมทัง้กฎและระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
7. ข้อผูกพนัระหว่างบริษทั และกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษัทยอ่ย ในการจัดสรร

ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

เป็นไปตามขอ้ก าหนดสิทธิ 

 
8. สิทธขิองผู้ถือหุ้นในการคดัค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธคิร้ังนี ้

ตามขอ้ 9 ของประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 32/2551 ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการหรือพนกังานตอ้งไดร้บัอนุมัติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้
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รวมกันเกินกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมออกเสียงคัดคา้นการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว 

 
9. รายชื่อกรรมการอิสระทีผู้่ถือหุน้อาจมอบฉันทะใหเ้ข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิ

ทีไ่ด้รับการจัดสรร 
1. นายทว ี มีเงิน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
- 

2. นายวฒุ ิ มีช่วย กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- 

3. ดร. อภิวตัน ์ พลสยม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - 
4. นายณรงค ์ เดชาธนารุจิกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - 

 

 

 

 

  



  

  เอกสารแนบลําดับที 

  
 
 

 

 

           

 

 

 

 

แบบรายงานเพิมทุน (F53-4) 
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(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่ 28 กุมภาพันธ ์2565 

ขา้พเจา้ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2565 
เก่ียวกบัการเพิ่มทุนและจดัสรรหุน้เพิ่มทนุดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 
ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 440,000,000 บาท เป็น 628,000,000 ลา้นบาท โดย
ออกหุ้นสามัญ จ านวน 188,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท รวม 94,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน
ลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทนุ ประเภท
หลกัทรัพย ์

จ านวนหุน้ 
 

มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ หุน้สามญั 188,000,000 0.50 94,000,000 
     
  แบบมอบอ านาจทั่วไป  (General Mandate) - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี - 
             

2.  การจัดสรรหุน้เพิ่มทุนแบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทนุ 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จอง
ซือ้   และ
ช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหต ุ

1. เพื่อรองรบัการจ่ายปันผล
เป็นหุน้สามญั 

88,000,000 5 หุน้สามญั
เดิม ต่อ 1 หุน้

ปันผล 

- รายละเอียด
ตามหมายเหตุ

ขอ้ 1) 

รายละเอียด
ตามหมายเหตุ

ขอ้ 1) 
2. เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ที่
ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษิัทตามสดัส่วนการถือ
หุน้ ครัง้ที่ 1 (DITTO-W1) 

88,000,000 5 หุน้สามญั
เดิม ต่อ 1 

หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ 
อตัราการใช้

สิทธิ 
1 หน่วย

ใบส าคญัแสดง
สิทธิ ต่อ 

1 หุน้สามญั 

ไม่คิดมลูคา่
เสนอขาย 

 
ราคาใชสิ้ทธิ 

40.00 บาทต่อ
หุน้ 

รายละเอียด
ตามหมายเหตุ

ขอ้ 2) 

รายละเอียด
ตามหมายเหตุ

ขอ้ 2) 

3. เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ที่
ออกใหแ้ก่ผูก้รรมการ และ/
หรือ พนกังานของบรษิัท
และ/หรือ บรษิัทย่อย ครัง้ที่ 
1 (ESOP-W1) 

12,000,000 อตัราการใช้
สิทธิ 

1 หน่วย
ใบส าคญัแสดง

สิทธิ ต่อ  
1 หุน้สามญั 

ไม่คิดมลูคา่
เสนอขาย 

 
ราคาใชสิ้ทธิ 
รายละเอียด
ตามหมายเหตุ

ขอ้ 3) 

รายละเอียด
ตามหมายเหตุ

ขอ้ 3) 

รายละเอียด
ตามหมายเหตุ

ขอ้ 3) 

✓ 
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หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 มีมติอนุมัติใหเ้สนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทจาก 440,000,000 บาท เป็น 628,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญั 
จ านวน 188,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 94,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 
ดงันี ้

1) หุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรบัการจ่ายปันผลส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2564 เป็นหุน้สามญัของบริษัท ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษัทในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 88,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 
บาท บาท รวมมลูค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 44,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมลูค่าเท่ากบัอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.10 
บาทต่อหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงิน
สดแทนในอตัรา 0.10 บาทต่อหุน้ ส าหรบัเศษหุน้ดงักล่าว โดยบริษัทไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงิน
ปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2565 

2) หุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 (DITTO-
W1) อาย ุ3 ปี จ านวนไม่เกิน 88,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ใน
อตัราส่วนการจดัสรรท่ีหุน้สามญัเดิม (มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท) จ านวน 5 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญ
แสดงสิทธิ DITTO-W1 โดยไม่คิดมลูค่า  ทัง้นี ้อัตราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 1 หน่วย มี
สิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท (มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท) ได ้1 หุน้ และราคาใชสิ้ทธิคือ 40.00 บาทต่อ
หุน้ (เวน้แต่ในกรณีมีการปรบัสิทธิ)  

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 จากการค านวณ ให้ปัดเศษนั้นทิง้ โดยบริษัทได้
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิไดร้ับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 (Record Date) ในวันที่  29 
เมษายน 2565 

3) หุน้เพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ที่ออกใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-W1) 
จ านวน 12,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า เวน้แต่ในกรณีมีการปรบัสิทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดง
สิทธิ ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัท (มลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 0.50 บาท) ได ้1 หุน้ และราคา
ใชสิ้ทธิเท่ากบัราคาสงูสดุจากราคาใดราคาหน่ึงดงัต่อไปนี ้

ก) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทในช่วง 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ESOP-W1 

ข) ราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทในช่วง 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ ESOP-W1 

ทัง้นี ้ราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าว จะตอ้งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ามูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของ
บรษิัท และไม่ต ่ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัยท์ี่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคาเสนอขายหลักทรพัยแ์ละการก าหนดราคาตลาดเพื่อการ
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พิจารณาการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า ลงวนัที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ราคาตลาดตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ 
สจ. 39/2551”) กล่าวคือ ราคาตลาดเท่ากับ ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 15 วันท าการ ติดต่อกัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เพื่อ
พิจารณาและอนุมัติวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 คือ ตัง้แต่วันที่  25 มีนาคม 
2565 ถึงวนัท่ี 20 เมษายน 2565 

3.   ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องโดย
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัที่ 16 มีนาคม 2565 

4.   การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนุญาต         
1) บรษิัทจะยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ รวมทัง้การแกไ้ขหนงัสือ

บรคิณหส์นธิ ต่อกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
2) บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในการรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ที่จะ

ออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้และหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
DITTO-W1 เขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

3) บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในการรบัหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 ที่จะออกใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เขา้
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

5.  วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม 
บริษัทมีความประสงคจ์ะออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 188,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดย
มีวตัถปุระสงคด์งันี ้
1) รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล เป็นจ านวนไม่เกิน 88,000,000 หุน้ 
2) รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ครัง้ที่ 1 (DITTO-W1) เป็นจ านวนไม่เกิน 88,000,000 หุน้ โดยมีวัตถุประสงคใ์นการน าเงินจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามัญดังกล่าว เป็นเงินทุนเพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งในการเป็น
เงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท และการลงทนุในโครงการหรือธุรกิจใหม่ 

3) รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ที่ออก
ให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่  1 (ESOP-W1) เป็นจ านวนไม่เกิน 
12,000,000 หุน้ โดยมีวตัถปุระสงคใ์นการน าเงินจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัดงักล่าวเป็นเงินทนุเพื่อรองรบัการ
เติบโตของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งในการขยายธุรกิจเดิมและการลงทุนในโครงการหรือ
ธุรกจิใหม่ 

6.  ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
1) บรษิัทจะน าเงินทุนที่ไดร้บัจากใชสิ้ทธิสิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และใบส าคญัแสดง

สิทธิ ESOP-W1 เป็นเงินทุนเพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งในการเป็น
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เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการของบรษิัทในอนาคต และสรา้งโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละก าไรเพิ่มเติมใหก้บับรษิัท  

2) การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 เป็นการสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังานในการร่วมกันสรา้งความเจรญิเติบโตใน
อนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นการรกัษาบุคลากรที่ส  าคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทและบริษัทย่อยใน
ระยะยาว อนัจะส่งผลดีต่อการปฏิบตัิงานและการด าเนินการของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย อนัจะก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสงูสดุแก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทในอนาคต 

7.  ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1. นโยบายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะบริษัทภายหลังจากหกัภาษีและเงินทุนส ารองตามกฎหมายและทุนส ารองอื่น (ถา้มี) อย่างไรก็ตาม การ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 
การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจใน
อนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานและการบริหารงานของ
บริษัท โดยอยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ว่า บริษัทจะตอ้งมีเงินสดเพียงพอส าหรบัการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินการ
ดังกล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุต่อผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุน้ของบริษัท
เห็นสมควร 

7.2. สิทธิในการรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบรษิัท 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงาน
เริ่มตัง้แต่เมื่อผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้ชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุน้สามญัของบรษิัท และไดร้บัการจด
ทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทแลว้ 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ในการพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดงันี ้

กรณีที่ 1 กรณีการออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ ใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยผูถื้อ
หุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ทัง้จ านวน และกรรมการ และ/หรือ พนกังานของบรษิัท 
และ/หรอื บรษิัทย่อย ใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยกรรมการ และ/หรือ พนักงานของ
บรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ช้
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ทัง้จ านวน 

กรณีที่ 4 กรณีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยบคุคล
อื่นที่มิใช่ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัททัง้จ านวน และกรรมการ และ/หรือ 
พนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ทัง้จ านวน 
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โดยพิจารณาผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดงันี ้

1) การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 

สตูรการค านวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) 

Qo =  จ านวนหุน้สามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 440,000,000 หุน้ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มี
มติใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 
เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพันธ ์2565 รวมกับจ านวนหุน้ส าหรบัการปันผลเป็นหุน้สามัญของบรษิัท
พรอ้มกนัในครัง้นี ้จ านวน 88,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ และจ านวน
หุน้สามญัที่ผูถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิซือ้ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 ในแต่ละกรณี โดยใน
แต่ละกรณีไดแ้ก่ 

- กรณีที่ 1 : Qo1 = 616,000,000 หุน้ 

- กรณีที่ 2 : Qo2 = 528,000,000 หุน้ 

- กรณีที่ 3 : Qo3 = 528,000,000 หุน้ 

- กรณีที่ 4 : Qo4 = 528,000,000 หุน้ 

Qw =  จ านวนหุน้สามญัใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ/หรือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยในแต่ละกรณี ไดแ้ก่ 

- กรณีที่ 1 : Qw1 = 12,000,000 หุน้ 

- กรณีที่ 2 : Qw2 = 12,000,000 หุน้ 

- กรณีที่ 3 : Qw3 = 88,000,000 หุน้ 

- กรณีที่ 4 : Qw4 = 100,000,000 หุน้ 

ดงันัน้ 

กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 1.91 

กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 2.22 

กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 14.29 

กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 

2) การลดลงของราคา (Price Dilution) 
สตูรการค านวณ 

Price Dilution = (Po – Pn) / Po 

Po =  ราคาก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 26.56 บาทต่อหุ้น โดยค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทในช่วงเวลา 15 วนัท าการก่อนวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่ง
เท่ากบั 31.87 บาทต่อหุน้ คูณดว้ยจ านวนหุน้สามญัมีอยู่เดิมเท่ากับ 440,000,000 หุน้ ณ วนั
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ประชมุประชมุคณะกรรมการบรษิทั หารดว้ยจ านวนหุน้สามญัที่มีอยู่เดิมเท่ากบั 440,000,000 
หุน้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบรษิัท รวมกับจ านวนหุน้ส าหรบัการปันผลเป็นหุน้สามญัของ
บรษิัทพรอ้มกนัในครัง้นี ้จ านวน 88,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ 

 

Po =  

Po = 26.56บาท 

เนื่องจากราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 สงูกว่าราคาก่อนเสนอขาย Po 
และราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 เป็นราคาที่เท่ากับราคาตลาดตาม
ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 ดงันัน้ การออกและจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1 
และใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 จะไม่ส่งผลใหเ้กิดการลดลงของราคาหุน้ 

3) การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 

สตูรการค านวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn) / EPSo 

EPSo = ก าไรสทุธิ / Qo 

 โดยก าไรสทุธิใน 4 ไตรมาสล่าสดุของบรษิัทเท่ากบั 200,683,284 บาท 

Qo = จ านวนหุน้สามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 440,000,000 หุน้ ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มี
มติใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 
เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมกับจ านวนหุ้นส าหรบัการปันผลเป็นหุน้สามัญของบริษัท
พรอ้มกนัในครัง้นี ้จ านวน 88,000,000 หุน้ รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 528,00,000 หุน้ 

EPSo = 200,683,284 / 484,000,000 

EPSo = 0.38 บาทต่อหุน้ 

EPSn = ก าไรสทุธิ / (Qo + Qn) 

Qn =  จ านวนหุน้สามญัใหม่ที่เพิ่มขึน้จากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 และ/หรือ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W1 โดยในแต่ละกรณี ดงันี ้

- กรณีที่ 1 : Qn1 = 100,000,000 หุน้ 

- กรณีที่ 2 : Qn 2 = 12,000,000 หุน้ 

- กรณีที่ 3 : Qn 3 = 88,000,000 หุน้ 

- กรณีที่ 4 : Qn 4 = 100,000,000 หุน้ 

 ดงันัน้ EPSn ในแต่ละกรณี เป็นดงันี ้

- กรณีที่ 1 : EPSn1 = 0.32 บาทต่อหุน้ 

- กรณีที่ 2 : EPSn 2 = 0.37 บาทต่อหุน้ 

- กรณีที่ 3 : EPSn 3 = 0.33 บาทต่อหุน้ 
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- กรณีที่ 4 : EPSn 4 = 0.32 บาทต่อหุน้ 

EPS Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดงันี ้

กรณีที่ 1 : EPS Dilution = เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 

กรณีที่ 2 : EPS Dilution = เท่ากบัรอ้ยละ 2.22 

กรณีที่ 3 : EPS Dilution = เท่ากบัรอ้ยละ 14.29 

กรณีที่ 4 : EPS Dilution = เท่ากบัรอ้ยละ 15.92 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1 การประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565  28 กมุภาพนัธ ์2565 
2 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 (Record Date) 
16 มีนาคม 2565 

3 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลและหุน้ปันผล (Record 
Date) 

16 มีนาคม 2565 

4 การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 21 เมษายน 2565 
5 วนัจดทะเบยีนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ

กบักระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัที่ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

6 วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 1 (DITTO-W1) (Record Date) 

29 เมษายน 2565  

 

บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

    

  บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 ลงชื่อ .........................................................................กรรมการผูม้ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

(นายฐกร รตันกมลพร) 

 

 

 ลงชื่อ .........................................................................กรรมการผูม้ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

(นายชยัทดั กลุโชควณิช) 
 



  

  เอกสารแนบลําดับที 

  
 
 

 

 

           

 

 

 

 

ขนัตอนการยืนยันตัวตนและคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM 





  

  เอกสารแนบลําดับที 

  
 
 

 

 

           

 

 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 

Proxy Form A 
(General Form) 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ...........................................     เขียนท่ี................................................................... 
Shareholder’s Registration No.     Issued at  
 
                  วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ........................ 
                   Date         Month        Year 
 
 (1)  ขา้พเจา้...............................................................................................สญัชาต.ิ...................................................................... 
         I/ We                                                       Nationality  
อยู่บา้นเลขท่ี.................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
Reside at No.                 Road              Sub district 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 

District                  Province                        Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ ของ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                                                shares, and having the right to vote equal to                     votes as follows: 
 หุน้สามญั...............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Ordinary share                                                               shares, and having the right to vote equal to                               votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Preference share                                                           shares, and having the right to vote equal to                                votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I / We hereby appoint 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   
Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.....................................      
District                      Province          Postal code                             
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                     Or 

 
2. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   

Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                      Province           Postal code                                 
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                     Or 

 
3.   นาย/นาง/นางสาว................................................................................................อาย ุ.....................................ปี  

Mr./Mrs./Ms.                            Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                      Province          Postal code                               
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................                
Email address                                                     Mobile phone                                                                                      

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ี
อื่นดว้ย 
Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2022 to be held 

on Thursday 21 April 2022 at 13.30 hrs. via E-AGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue thereof. 

 

 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves 
in all respects. 
 

 

 
 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

  (…………………………….………) 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 
หมายเหต ุ
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may 
not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 

Proxy Form B 
(Proxy Form containing specific details) 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ...........................................     เขียนท่ี................................................................... 
Shareholder’s Registration No.     Issued at  
 
                  วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ........................ 
                   Date         Month        Year 
 
(1)  ขา้พเจา้................................................................................................สญัชาต.ิ...................................................................... 
         I/ We                                                       Nationality  
อยู่บา้นเลขท่ี.................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
Reside at No.                 Road              Sub district 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................................. 

District                  Province                        Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ ของ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
       Being a shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 

โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                                                shares, and having the right to vote equal to                     votes as follows: 
 หุน้สามญั...............................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Ordinary share                                                               shares, and having the right to vote equal to                               votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง 
                 Preference share                                                           shares, and having the right to vote equal to                                votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I / We hereby appoint 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   
Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                          Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.....................................          
District                       Province          Postal code                             
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                    Or 

 
2.  นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ...................................ปี   

Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                         Sub district 

 อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                     Province                           Postal code                                 

       อเีมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรอื 
Email address                                                    Mobile phone                                                                                     Or 

 
3.    นาย/นาง/นางสาว................................................................................................อาย ุ....................................ปี  

Mr./Mrs./Ms.                            Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Residing at No.                    Road                         Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์..................................... 
District                      Province          Postal code                               
อีเมล...........................................................โทรศพัทม์ือถือ..........................................................               หรือ 
Email address                                                     Mobile phone                                                                                     Or 

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอำกรแสตมป์ 
20 บาท 
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กรรมการอสิระของบรษิัทคนใดคนหน่ึง 
Any of one of Independent Director 

1. นำยทวี มีเงิน หรือ 
Mr. Tawee Mee-ngern or 

2. นำยวุฒ ิมีช่วย หรือ 
Mr. Wuth Meechouay or 

3. ดร.อภวิัตน ์พลสยม 
Dr. Apiwathana Polsayom 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอสิระคนอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน 
In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other 
independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  
ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสัท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรอืท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
สถานท่ีอื่นดว้ย 
Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2022 to be 
held on Thursday 21 April 2022 at 13.30 hrs. via E-AGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue. 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุน้ ประจ ำปี 2564 
Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting for year 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 

วำระที ่2 พิจำรณำและรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ประจ ำปี 2564 
Agenda 2 Acknowledgement of the company’s performance for the year 2021 

(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่3 พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
Agenda 3 Consider and approve the financial statements of the company ended 31 December 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่4 พิจำรณำและอนุมตัิกำรแต่งตั้งกรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรทีต่้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda 4 Consider and approve of the appointment of new director replacing a retiring director 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  กำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล / Appointment of certain directors 
1. นำยวุฒิ มีช่วย (Mr. Wuth Meechouay) 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

2. นำยฐกร รัตนกมลพร (Mr Takorn Rattanakamolporn) 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

3. นำยชัยทดั กุลโชควณชิ (Mr. Chaithad Kulchokwanich) 
 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
 

วำระที ่5 พิจำรณำและอนุมตัิกำรก ำหนดค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรบริษทั กรรมกำรบรษิทั ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2565 

Agenda 5 Consider and approve the remuneration of the company’s Chairman of the Board of Directors, Board of 
Directors, Chairman of the Audit Committee, and Audit Committee for the year 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่6 พิจำรณำและอนุมตัิกำรจัดสรรก ำไรเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงนิปันผลในรูปแบบของหุน้

ปันผลและเงนิสด จำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564  
Agenda 6 Consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and the dividend payment in the 

form of stock dividend and cash dividend based on the company’s performance for the year 2021 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่7 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่1 (DITTO-W1) ให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) 
Agenda 7 Consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the 

company No.1 (DITTO-W1) issued to the existing shareholders of the company on a pro rata basis to 
their respective shareholdings (Rights Offering) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่8 พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญของบริษทั ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด (มหำชน) ให้แก่กรรมกำร และ/หรือ พนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย คร้ังที ่1 (ESOP-W1) 
Agenda 8 Consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the company 

No.1 (ESOP-W1) issued to the directors and/or employees of the company and/or its subsidiary 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่9 พิจำรณำและอนุมตัิกำรเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษทั จ ำนวน 94,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดิม

จ ำนวน 220,000,000 บำท เป็นจ ำนวน 314,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 
188,000,000 หุน้ มูลคำ่ทีต่รำไว้หุ้นละ 0.50 บำท 

Agenda 9 Consider and approve increasing the company’s registered capital for another 94,000,000 Baht from 
the registered capital of 220,000,000 Baht to 314,000,000 Baht by issuing 188,000,000 new ordinary 
shares at par value of 0.50 Baht per share 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วำระที ่10 พิจำรณำและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษทัเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบรษิัท 

Agenda 10 Consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company, to 
reflect the increase of the Company’s capital 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่11 พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทนุของบริษทั เพือ่รองรับ (ก) กำรจ่ำยหุน้ปันผล (ข) กำรใช้สทิธิ

ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทนุของบริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) คร้ังที ่1 
(DITTO-W1) และ (ค) กำรใช้สทิธติำมใบส ำคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สำมัญของบริษทั ดทิโต้ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน) ทีอ่อกใหแ้กก่รรมกำร และ/หรอื พนักงำนของบรษิัท และ/หรอื บริษทัยอ่ย คร้ังที ่1 (ESOP-W1) 

Agenda 11 Consider and approve the allocation of new ordinary shares to accommodate (A) Stock dividend 
payment, (B) The exercise of the DITTO-W1 warrants and, (C) The exercise of the ESOP-W1 warrants 
issued to directors and/or employees of the company and/or its subsidiary 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่12 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละกำรก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 
Agenda 12 Consider and approve the appointment of the company’s auditors and approve the auditor fee for the 

year 2022 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที ่13 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda 13 Other matters (if any) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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(5) ในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอื
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in 
all respects. 
 

 

 
 ลงชื่อ/Signed…………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

  (…………………………….………) 

 

 ลงชื่อ/Signed…………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 
หมำยเหต ุ
Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of 
shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the 
proxy holder may use the Annex attached to Proxy form B. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex attached to the Proxy form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
The proxy made by the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) เท่านัน้ หรือท่ีจะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
The Annual General Meeting of Shareholders for year 2022 on Thursday 21 April 2022 at 13.30 hrs. via E-AGM or at any 
adjournment thereof to any date, time, and venue. 
 
 

วำระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วำระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C 
(Specific Proxy Form only for foreign investors who appoint Custodian in Thailand) 

 
เลขทะเบยีนผูถื้อหุน้ ...........................................     เขียนท่ี......................................................................... 
Shareholder’s Registration No.     Issued at  
 
                  วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ........................... 
                   Date         Month        Year 
 
 (1)   ขา้พเจา้...............................................................................................สญัชาติ......................................................................... 
          I/ We                                                       Nationality  
อยู่บา้นเลขท่ี....................................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
Reside at No.                 Road              Sub district 
อ าเภอ/เขต......................................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 

District                  Province                        Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.................................................................................................... 
As the share custodian of  
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

Being the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 
โดยถือหุน้สามญัจ านวนทัง้สิน้รวม..............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสยีง 
holding a total amount of ordinary share(s)                                        shares, and having the right to vote equal to                                    votes  
 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้
       I / We hereby appoint 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................อาย ุ.....................................ปี   
Mr./Mrs./Ms.                              Age 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
Address                     Road                         Sub district 
อ าเภอ/เขต............................................จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณีย.์.....................         หรือ 
District                     Province                           Postal code                               Or   

2. นายทวี มีเงิน หรือ 
Mr. Tawee Mee-ngern or 

3. นายวุฒ ิมีช่วย หรือ 
Mr. Wuth Meechouay or 

4. ดร.อภวิัตน ์พลสยม 
Dr. Apiwathana Polsayom 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูร้บัมอบฉนัทะไมส่ามารถเขา้ประชมุได ้ใหก้รรมการอสิระคนอื่นเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทน 
In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other 
independent directors shall be appointed as the proxy in replacement.     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสท่ี 21 เมษายน  2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
สถานท่ีอื่นดว้ย 

Duty Stamp 

20 Baht 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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Any one person as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2022 to be 
held on Thursday 21 April 2022 at 13.30 hrs. via E-AGM or at any adjournment thereof to any date, time, and venue. 
 

 (3)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นีด้ังนี ้
        In this Meeting I/We grant my/our proxy to vote on my /our behalf as follows: 
 
         มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

Granted the proxy according to the total amount of shares hold and entitle for the voting right 
 
 มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

Partially grant by the certain amount of shares as follows: 
หุน้สามญั.....................หุน้ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้................ เสียง 
Ordinary share(s)        share(s) equal to voting right of                     vote(s) 
 
หุน้บรุมิสิทธิ.....................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้................ เสียง 
Preference share(s)        share(s) equal to voting right of                    vote(s) 

  

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 
Agenda 1 Consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting for year 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่2 พิจารณาและรับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2564 
Agenda 2 Acknowledgement of the company’s performance for the year 2021 

(ค) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ง) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
Agenda 3 Consider and approve the financial statements of the company ended 31 December 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที ่4 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 4 Consider and approve of the appointment of new director replacing a retiring director 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 
1. นายวุฒิ มีช่วย (Mr. Wuth Meechouay) 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

2. นายฐกร รัตนกมลพร (Mr Takorn Rattanakamolporn) 
  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสียง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

3. นายชยัทดั กุลโชควณชิ (Mr. Chaithad Kulchokwanich) 
  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษทั กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565 

Agenda 5 Consider and approve the remuneration of the company’s Chairman of the Board of Directors, Board of 
Directors, Chairman of the Audit Committee, and Audit Committee for the year 2022 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลในรูปแบบของหุน้ปัน
ผลและเงนิสด จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  

Agenda 6 Consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and the dividend payment in the form 
of stock dividend and cash dividend based on the company’s performance for the year 2021 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

 
  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1 (DITTO-W1) ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

Agenda 7 Consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the company 
No.1 (DITTO-W1) issued to the existing shareholders of the company on a pro rata basis to their 
respective shareholdings (Rights Offering) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่8 พิจารณาและอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ใหแ้กก่รรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษทัย่อย คร้ังที ่1 (ESOP-W1) 

Agenda 8 Consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the company 
No.1 (ESOP-W1) issued to the directors and/or employees of the company and/or its subsidiary 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Vote 
 

วาระที ่9 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทั จ านวน 94,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดิม
จ านวน 220,000,000 บาท เป็นจ านวน 314,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
188,000,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

Agenda 9 Consider and approve increasing the company’s registered capital for another 94,000,000 Baht from the 
registered capital of 220,000,000 Baht to 314,000,000 Baht by issuing 188,000,000 new ordinary shares 
at par value of 0.50 Baht per share 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 

วาระที ่10 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ของบริษทัเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจด
ทะเบยีนของบริษทั 

Agenda 10 Consider and approve to amend Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company, to reflect 
the increase of the Company’s capital 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
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(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
วาระที ่11 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การใช้สิทธิ

ตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่1 
(DITTO-W1) และ (ค) การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) ทีอ่อกให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย คร้ังที ่1 (ESOP-W1) 

Agenda 11 Consider and approve the allocation of new ordinary shares to accommodate (A) Stock dividend 
payment, (B) The exercise of the DITTO-W1 warrants and, (C) The exercise of the ESOP-W1 warrants 
issued to directors and/or employees of the company and/or its subsidiary 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
วาระที ่12 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 
Agenda 12 Consider and approve the appointment of the company’s auditors and approve the auditor fee for the 

year 2022 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
วาระที ่13 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 13 Other matters (if any) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสียง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี้ ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้     
The voting by the proxy holder in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and 
does not represent my voting as a shareholder 
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(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด   
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves 
in all respects. 
 

 
 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 

  (…………………………….………) 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 

 

 ลงชื่อ/Signed……………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

  (…………………………….………) 
 
 
หมายเหต ุ
Remarks 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
The proxy form C. is only for foreign shareholders, according to the register book, who appoint Thai share custodians. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
  (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนนิการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  (2)  หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
 This proxy form must be attached be the following documents: 

 (1)  The power of attorney from the foreign shareholder granting the custodian to sign this proxy form. 
 (2)  The letter affirming that the custodian is permitted for operation custodian business. 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes. 

4. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้  ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ 
         ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

The annex attached to this proxy can be used where there is more agenda than specified in this proxy. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
The Annex of Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
The proxy made by the shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited 
 
ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) เท่านัน้ หรือท่ีจะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
The Annual General Meeting of Shareholders for year 2022 on Thursday 21 April 2022 at 13.30 hrs. via E-AGM or at any 
adjournment thereof to any date, time, and venue. 
 
  

วาระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
  

วาระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสยีง งดออกเสียง.........................เสยีง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
  

วาระที.่...........เร่ือง.............................................................................................................................................................. 
Agenda no.    Subject 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows: 

  เห็นดว้ย.........................เสียง ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง งดออกเสียง.........................เสียง 
  Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 



  

  เอกสารแนบลําดับที 

  
 
 

 

 

           

 

 

 

 

ข้อมูลกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
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ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
1. นายทวี มีเงนิ 

ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

อาย ุ 64 ปี 

ทีอ่ยู่ตดิต่อ  235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู 
กรุงเทพมหานคร 

การมีส่วนได้สว่นเสียในวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้ ไม่มี 
 

2. นายวุฒิ  มีช่วย 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อาย ุ 73 ปี 

ทีอ่ยู่ตดิต่อ  235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู 
กรุงเทพมหานคร 

การมีส่วนได้สว่นเสียในวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้ วาระท่ี 4 การแตง่ตัง้กรรมการ
ใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

3. ดร. อภวิัตน ์พลสยม 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 66 ปี 
ทีอ่ยู่ตดิต่อ 235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา แขวงราษฎรพ์ฒันา เขตสะพานสงู 

กรุงเทพมหานคร 
การมีส่วนได้สว่นเสียในวาระทีเ่สนอในคร้ังนี ้ ไม่มี 

 



  

  เอกสารแนบลําดับที 

  
 
 

 

 

           

 

 

 

 

ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนทเีกยีวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
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หมวดที ่5 การประชุมผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 32. การประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คยีง 

ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่สิน้สดุรอบ
ปีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแลว้ ใหเ้รยีกว่า การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้
ถือหุน้เป็นการประชมุวิสามญั เมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ รอ้ยละสิบ ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะ
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุรื่อง
และเหตผุลในการท่ีขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ยในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจดัใหม้ีการ
ประชมุผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้วนั (45) วนันบัแตว่นัไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีคณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชมุภายในก าหนดระยะเวลาวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรือ
ผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวจ้ะเรียกประชมุเองก็ได ้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนั
ครบก าหนดระยะเวลาวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดย
บรษิัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้วรรคสามครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มารว่มประชมุไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้น ขอ้.35 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบ
ชดใชค้า่ใชจ้า่ยที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิัท 

ขอ้ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อน
วนัประชมุ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพมิพต์ิดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุไม่นอ้ย
กว่าสาม (3) วนั 

ขอ้ 35. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 
(25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอัยกว่าหน่ึงในสาม
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวถานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวน ผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะ ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุ
ใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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ขอ้ 36.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ
ฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ย
บรษิัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ 
สถานท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ และอยา่งนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้
(1) จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
(2) ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่อาจปฏิบตัิ
หนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ขอ้ 38.  ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่โดยถือวา่ หนึ่ง (1) หุน้ มี หน่ึง (1) 
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน รอ้งขอ และที่ประชมุลง
มติใหล้งคะแนนลบักใ็หล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชมุ
ก าหนด 

ขอ้ 39.  มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงคะแนนถา้มีคะแนนเสียง

เท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อกีเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการรว่มกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์
จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
(จ) การเพิม่ทนุ การลดทนุ และการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบ หรือเลิกบรษิัท 

ขอ้ 40. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชมุดงันี ้
(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกจิการของบรษิัทใหร้อบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีปัญชีของบรษิัท 
(3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร และการงา่ยเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินคา่สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 


