
เอกสารแนบ 1 
เลขท่ี/No…………………………………………………………… 

แบบฟอรม์แสดงความจ านงการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (DITTO-W1) 
Form for notification of intention to exercise the right under the Warrants to purchase the newly issued ordinary shares of Ditto (Thailand) PCL. No.1 (DITTO-W1) 

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) วันท่ี………………………………………………………….…………………. 
To The Board of Directors of Ditto (Thailand) Public Company Limited Date 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)……………………………………………………………… วนั/เดือน/ปีเกิด…………………………...……..... สญัชาติ………………..…… เพศ……..……… 
 I/We (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) Date of Birth Nationality Gender 
 อาชีพ……………………………..… ที่อยู่ปัจจุบนัเลขท่ี………..….... ตรอก/ซอย……………...………………….. ถนน………………………………………………… แขวง/ต าบล…….………..……. 
 Occupation Address No. Lane/Soi Road Sub-district  
 เขต/อ าเภอ………………………………… จงัหวดั……………….…………….. รหสัไปรษณีย…์…………...………………. ประเทศ………….………………. โทรศพัท…์…………..………..…..… 
 District Province Postal Code Country Telephone No. 
โปรดระบุประเภทผู้จองซือ้หุ้น พร้อมแนบหลักฐานท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (Please specify type of subscriber and attach the evidence with certified true copy) 
☐ บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย บตัรประจ าตวัเลขท่ี………………………………………  ☐ นิติบุคคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท………………………………………. 
  Thai Individual ID Card No.  Thai Juristic Entity Company Registration No. 
☐ บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว ใบต่างดา้ว/หนังสือเดินทางเลขท่ี…………………………  ☐ นิติบุคคลสญัชาติต่างดา้ว เลขทะเบียนบริษัท……………………………………… 

Alien Individual Alien Card/Passport No.  Alien Juristic Person Company Registration No.  
ในฐานะผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

Being a Warrant holder of Ditto (Thailand) PCL. (“the Company”), I/We hereby intend to exercise the rights to purchase the Company’s ordinary shares as stated below: 
จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอ

ใช้สิทธิ (หน่วย) 
Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท:์หุ้น) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived from 

the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

Exercise Price 
(Baht/Share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระใน
การซือ้หุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the 
subscribed shares (Baht) 

 1 : 1.20  33.333  

พร้อมกันน้ี ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญดังกล่าว โดย / I herewith submit for payment of the ordinary shares by  
☐ เช็คบุคคล/Cheque ☐ แคชเชียรเ์ช็ค/Cashier’s Cheque ☐ ตั๋วแลกเงิน/Bank Draft 
(กรณีที่ส่งค่าจองซือ้หุน้เป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือตั๋วแลกเงิน จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลา 2 วนัท าการ)/(In case of payment by Cheque, 
Cashier’s Cheque, or Bank Draft it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 2 working days) 
เลขท่ีเช็ค/Cheque No.…………………….…………..…วนัท่ี/Dated……………………………ธนาคาร/Bank………..………………..………สาขา/Branch……………..………………โดยสั่งจ่าย “บริษัท ดิทโต ้
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อการจองซือ้และใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ” / Payable to “Ditto (Thailand) Public Company Limited for the Subscription and Exercise of Rights under the Warrants” 

ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ/ใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ และขอรับทอนใบส าคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดังน้ี / I/We hereby deliver the Warrant Certificate(s)/Warrant Substitute and request 
for the return of the remaining Warrants, which are not exercised (if any) as follows: 
☐ ส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน ………………………..……………ใบ ตามรายละเอียดดงันี ้ Amount of delivered Warrants…………………….…………..certificate(s) with the following details: 
 เลขท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ……………………………………จ านวน…………………….…หน่วย Warrants Certificate(s) number……………………………….amount…………………………….…units 
 รวมจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ส่งมา…………………………………………………..….หน่วย Total number of delivered Warrants…………………………………………………………………...units 
 จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรบัทอน (ถา้มี)……………………………………………...หน่วย Amount of the remaining Warrants which are not exercised (if any)……………………………....units 
☐ ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ เลขท่ี……………………………....จ านวน.…………………..หน่วย Warrant Substitute number……………………………………amount……………………………….units 

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามท่ีแสดงความประสงคข้์างต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่าน้ัน) / If the ordinary shares are allotted to 
me/us, I/We hereby agree to have either one of the following executed (must choose one) 
☐ ใหฝ้ากหลกัทรพัยต์ามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้ริษัท………………………………….…………………… สมาชิกผู้
ฝากเลขท่ี…………………..น าหลกัทรพัย ์เขา้ฝากไวก้บับริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเขา้บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยช์ือ่………………………………………………….เลขที…่……………….. 
ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กบับริษัทนัน้ (ชื่อผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งตรงกบัชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยม์ิฉะนัน้จะด าเนินการออกใบหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรตามการใชสิ้ทธินัน้ไวใ้นนามของผูถ้ือใบส าคญัแสดง
สิทธิและจดัส่งใบหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวข้า้งตน้ / Issue the ordinary shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for 
Depositors” and proceed for…………………………...……………………….………. participant No…………., to deposit those ordinary shares with Thailand Securities Depository Company Limited 
for securities trading account No……………….………. that I/we have with the said Company. (The name of the Warrant holder must correspond to the securities trading account name, otherwise, 
a share certificate in the name of Warrant holder will be issued and delivered to the name and address as stated above by registered mail.) 
☐ ใหฝ้ากใบหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” (“TSD”) และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั TSD โดยน าเขา้บญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพื่อ
ขา้พเจา้ (“บญัชี 600”) / Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” (“TSD”) and deposit those shares with TSD under Issuer Account for my/our 
name – Account No. 600 (“Account No. 600”) 
☐ ใหอ้อกใบหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ยินดีที่จะมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนินการใด ๆ เพื่อท าใหก้ารจดัท าใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท า
การ นบัจากวนัท่ีใชสิ้ทธิซือ้หุน้ / Issue the ordinary share certificates in my name for the allotted amount of ordinary shares. I/We hereby agree to assign the company to proceed in any manner to 
have the ordinary share certificates made and delivered to me within 15 business days after the exercise date. 

ขา้พเจา้ตกลงยืนยนัว่าจะไม่เพิกถอนการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั และหากขา้พเจา้ไม่ส่งใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบรอ้ย พรอ้มดว้ยเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค ตั๋วแลกเงิน 
มาถึงบริษัท ภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ หรือหากเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค ตั๋วแลกเงิน ที่สั่งจ่ายไม่ผ่านการเรียกเก็บ ใหถ้ือว่าการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิสิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ 

I/We hereby confirm that this subscription is irrevocable. If I/We do not return this duly completed from of notice to exercise the Warrants, with payment (Cheque, Cashier’s Cheque, or 
Bank Draft) to the Company within the period for the notification of the intention to exercise the Warrants or the Cheque, Cashier’s Cheque or Bank Draft has not been honored, it shall deem that 
the notification of the intention to exercise the Warrant is nullified without being exercised. 
 ลงชื่อ/Signature…………………………………………………ผูข้อใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั/Subscriber 
 (…………………………………………………………………) 

หลักฐานการรับแบบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิของ DITTO-W1 รอบท่ี………. (ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิโปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) 
Subscription receipt for DITTO-W1 exercise period no…………. (Warrant holder please also fill in this portion) 

วนัท่ี/Date……………………………………..เลขที/่No.…………………………………… 
บริษัท ดิทโต ้(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงินจาก / Ditto (Thailand) Public Company Limited has received money from ………………………….………………………………………………………….
เพื่อใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ DITTO-W1/to purchase the ordinary shares of the Company under Warrants DITTO-W1. 

จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอ
ใช้สิทธิ (หน่วย) 

Number of Warrants to be exercised (Unit) 

อัตราการใช้สิทธิ (วอแรนท:์หุ้น) 
Exercise Ratio (Warrant : Share) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีได้จากการใช้สิทธิ (หุ้น) 
Number of ordinary shares derived from 

the exercise of Warrants (Shares) 

ราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 
(บาท/หุ้น) 

Exercise Price 
(Baht/Share) 

รวมเป็นเงินท่ีต้องช าระใน
การซือ้หุ้นสามัญ (บาท) 

Totaling of payment of the 
subscribed shares (Baht) 

 1 : 1.20  33.333  

☐เช็คบุคคล/Cheque ☐แคชเชียร ์เช็ค/Cashier Cheque ☐ตั๋วแลกเงิน/Bank Draft 
เลขท่ีเช็ค/Cheque No……………………………………..…...วนัท่ี/Dated……………………………….ธนาคาร/Bank…………………….…..……………สาขา/Branch……………..……………………… 

☐ ฝากหลกัทรพัยใ์นนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” / Deposit shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors”  
   สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี/Participant no……………………….บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขท่ี/Trading account No………………………….. 
☐ ฝากใบหุน้ในนาม “บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยน าเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจา้ / Issue a share certificate in the name of TSD under account no. 600 
☐ ออกใบหุน้ในนามผูถ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ / Issue the share certificate in the name of Warrant holder. 
 เจา้หนา้ที่ผูร้บัมอบอ านาจ/Authorized Officer…………………………………………………… 
           (………………….……………………………..) 

 


