
 

 
 

เอกสารแนบ 5 

 
สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)  
  
 

1. รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 

ผู้ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ : บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประเภทของหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากดั 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “iii-W1”) 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ : ระบชุื่อผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขาย 

: ไม่เกิน 152,326,944 หน่วย 

จ า น วนหุ้ น ส ามัญที่ อ อ ก เ พื่ อ ร อ ง รั บ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน 152,326,944 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0.00 บาท 
วิธีการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ในอตัราส่วน 4 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้น
ให้ปัดทิง้) 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย (หน่ึงหน่วย) สามารถใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทุนของบริษัท ได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) (อาจเปล่ียนแปลงได้ตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ : ราคาหุ้นละ 6.00 บาท เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ 

วิธีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ : จดัสรรให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น  
วนัก าหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือ  
ได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

: คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับ
จดัสรร iii-W1 (Record date) ในวนัท่ี 28 เมษายน 2563 

อตัราส่วนการจดัสรร : 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ (หากมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้) ใน
กรณีที่มีเศษของ iii-W1 เหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรข้างต้น 
ให้ปัดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการจดัการ ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิทกุ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้นี ้วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอายคุรบ 
3 ปีนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าว
เป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ 
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
ระหว่าง 5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วัน
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้
สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว 
ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิในระหว่าง 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับวันท่ีบริษัทจ่าย  
เงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทศไทย (จ ากดั  
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ 

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ  และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่  และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  หรือเหตุการณ์อื่นใดใน
ท านองเดียวกนั 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิทกุ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ทัง้นี ้วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย คือ วนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิ มีอายคุรบ 
3 ปีนับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้
สดุท้ายไม่ตรงกบัวนัท าการ ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าว
เป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ 
ใช้สิทธิ 

: ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึง่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ใน
ระหว่าง 5 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วัน
ก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้
สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดงักล่าว 
ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้แสดงความจ านงใน
การใช้สิทธิในระหว่าง 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะต้องเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ พร้อมกับวันท่ีบริษัทจ่าย  
เงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้น ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทศไทย (จ ากดั  
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิ 

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ  และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มี
ลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นที่ออกใหม่  และหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  หรือเหตุการณ์อื่นใดใน
ท านองเดียวกนั 

45



 

 
 

เอกสารแนบ 5 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 
 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิ ด
เหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น  
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต ่า  
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ใน

ราคาต ่า 
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นที่ออกใหม่ให้แก่         

ผู้ ถือหุ้น  
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่ง เกินกว่าอัตราที่ ระบุไ ว้ใน ข้อ              

ก าหนดสิทธิ  
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  

ทัง้นี ้บริษัทอาจต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดงักล่าวข้างต้น และมอบหมาย
ให้กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือบุคคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธาน
กรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคา
การใช้สิทธิ 

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู่ 

: บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทัง้จ านวน  

 

 
 

เอกสารแนบ 5 

การปรับสิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

: 
 

บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิ ด
เหตุการณ์หนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทน
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 
1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท อนัเป็นผลมาจากการ

รวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น  
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต ่า  
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกใหม่ใน

ราคาต ่า 
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้ นที่ออกใหม่ให้แก่         

ผู้ ถือหุ้น  
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่ง เกินกว่าอัตราที่ ระบุไ ว้ใน ข้อ              

ก าหนดสิทธิ  
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ท าให้ผลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  

ทัง้นี ้บริษัทอาจต้องด าเนินการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนให้เพียงพอต่อการรองรับการปรับสิทธิดงักล่าวข้างต้น และมอบหมาย
ให้กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธานกรรมการบริหาร 
และ/หรือบุคคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธาน
กรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคา
การใช้สิทธิ 

ข้อก าหนดกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิ
เหลืออยู่ 

: บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทัง้จ านวน  
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เอกสารแนบ 5 

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือบุคคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธินี ไ้ด้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การ
จดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดเหตุ
แห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 
อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบ
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเนื่องกับใบส าคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการน าใบส าคญัแสดง
สิทธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการแต่งตัง้ผู้ รับมอบ
อ านาจช่วง รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้ทกุประการ  

 
2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นในสารสนเทศการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เอกสารแนบ 7 
 
 

 

 
 

เอกสารแนบ 5 

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือบุคคลที่กรรมการ และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจ และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดและเปล่ียนแปลง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธินี ไ้ด้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนด อาทิ การ
จดัสรร การก าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ การก าหนดเหตุ
แห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ 
อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ การเจรจา ตกลง ลงนามและส่งมอบ
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและ
สมควรอันเก่ียวเนื่องกับใบส าคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการน าใบส าคญัแสดง
สิทธิและหุ้นสามญัที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการแต่งตัง้ผู้ รับมอบ
อ านาจช่วง รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นีไ้ด้ทกุประการ  
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