
 

 

 
ที่ DITTO.EL 007/2566 
 วนัท่ี 14 มีนาคม 2566 
 
เรื่อง แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทั ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 (การใชสิ้ทธิครัง้ที่ 3) 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
อา้งถงึ ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั

เพิ่มทนุของบรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (DITTO-W1) 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 

1. ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของ บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (DITTO-W1) (“ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิฯ”) 

 
ตามที่บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้

สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (DITTO-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1”) จ านวน 
87,995,913 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอตัราการ
จัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1 ไดใ้นวนัท าการสดุทา้ยของทกุ ๆ ไตร
มาสหลงัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (“วนัก าหนดใชสิ้ทธิ”) โดยวนัก าหนดใชสิ้ทธิครัง้แรกคือวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
และก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยคือวนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งจะ
ตรงกบัวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2568 

ในการนี ้บรษิัทฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-
W1 ส าหรบัการใชสิ้ทธิครัง้ที่ 3 ดงัต่อไปนี ้
1. วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ : วนัท่ี 31 มีนาคม 2566 
2. ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ : ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ของวนัท่ี 24, 27 – 30 มีนาคม 2566 
3. อตัราการใชสิ้ทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุได ้1.20 หุน้ 
4. ราคาการใชสิ้ทธิ : 33.333 บาท ต่อหุน้ 
5. ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ : - 
6. สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ : บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

235/1-3 ถนนราษฎรพ์ฒันา แขวงราษฎรพ์ฒันา 
เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศพัท:์ 0-2517-5555 

7. เอกสารที่ใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ 



 

 

7.1 ใบแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิฯ (ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งชดัเจนและครบถว้นทกุ
รายการพรอ้มลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัแบบฟอรม์ไดท้ี่
บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) หรือดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบรษิัทท่ี 
https://investor.dittothailand.com/th/downloads/warrant-information  

7.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิฯ 
กรณีใชสิ้ทธิโดยใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิ 
กรณีใชสิ้ทธิในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) น าส่งใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ระบใุนใบแจง้
ความจ านงการใชสิ้ทธิฯ 
(ก) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในบญัชี 

“บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิ
ตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรพัยก์ าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรพัย ์
(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอถอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” โดยศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ  

(ข) ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใบส าคญัแสดงสิทธิฝากอยู่กับศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัยใ์น “บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความ
จ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อถอนใบส าคญัแสดงสิทธิหรือเพื่อใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่
ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยยื่นต่อศูนยร์บัฝากหลักทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สิทธิจาก “บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

ทัง้นีเ้พื่อความชดัเจนในรายละเอียดของขัน้ตอน บริษัทฯ แนะน าใหผู้ถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสอบถามขัน้ตอน 
วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการจากบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย์ (Broker) ของ
ตน หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

7.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 
1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ/ส าเนา

บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอายุพรอ้มส าเนาทะเบียนบา้น 
(ในกรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เชน่ 
ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียน ชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้) พรอ้มลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

https://investor.dittothailand.com/th/downloads/warrant-information


 

 

2) บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้ม
ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย : 3.1)  ส าเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน  6 
เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ ๆ  พรอ้มลงลายมือ
ชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล
นัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

   3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ  1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ  านาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องใน
เอกสารตามขอ้ 3.1) 

4) นิติบคุคลสญัชาติต่างดา้ว : 4.1) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และ/หรือ 
หนังสือรับรองนิติบุคคล พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยมีผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) และ 

   4.2) ส าเนาหนังสือเดินทางของผูม้ีอ  านาจลงนามทีไดล้งลายมือ
ชื่อรบัรองส าเนาเอกสารตามขอ้ 4.1) ที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้ม
ลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

   ทั้งนี ้เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ซึ่งผูม้ีอ  านาจลงนามลงลายมือ
ชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดย 
Notary Public และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

   นอกจากนี ้ในกรณียื่นผ่านคสัโตเดียน (Custodian) จะตอ้งยื่นพรอ้ม
ส าเนาหนงัสือแต่งตัง้คสัโตเดียน และส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 
2) (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ  านาจลงนามของคัสโตเดียนพรอ้มลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

7.4 หลกัฐานการช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิฯ โปรดพิจารณา
วิธีการช าระเงินตามขอ้ 8. 

8. วิธีการช าระเงินและระยะเวลายื่นเอกสาร 
ช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามที่ระบใุนใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บรษิัทฯ 

โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะตอ้งช าระเป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์
ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันท าการและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท ดิทโต้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้และใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ” โดยลงวันที่ 24 – 30 
มีนาคม 2566 เท่าน้ัน ทั้งนี ้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิที่ช  าระเงินเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ตอ้งยื่น
เอกสารที่ใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 7.1 – 7.4 ใหแ้ก่บริษัทฯ ภายในเวลา 08.30 น. – 15.30 น. ของ
วนัท่ี 24, 27 – 30 มีนาคม 2566 
 



 

 

ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจะสมบูรณต์่อเมื่อบริษัทฯ ไดร้บัเอกสารที่ใชใ้นการยื่นความจ านง
การใชสิ้ทธิตามที่กล่าวขา้งตน้และเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หากบรษิัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไม่
ว่ากรณีใด ๆ ที่ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของบริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทุนในครัง้นัน้ ๆ 

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งตน้ โปรดพิจารณาจากขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและ
หนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ดิทโต ้(ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (DITTO-W1) ตามที่อา้งถึงขา้งตน้ ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดจากเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ 
https://investor.dittothailand.com/th/downloads/warrant-information หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่  โทร. 
02-517-5555 ต่อ 1104 

 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
  
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บรษิัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  
 
  
 นายฐกร รตันกมลพร 
 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 
 

https://investor.dittothailand.com/th/downloads/warrant-information

