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สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2563 ของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 307,500,000 บาท เป็น 383,663,472 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญจ านวน 152,326,944 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 76,163,472 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทครัง้ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ที่จะออกให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จ านวนไม่เกิน 152,326,944 หุ้น โดยบริษัทจะน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 
ทัง้นี ้ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเร่ืองที่มีนัยส าคญั  บริษัทจึงได้จดัเตรียมสารสนเทศที่เป็น

สาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการใน
หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์  (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น  
บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 152,326,944 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้) โดยไม่คิดมูลค่า ทัง้นี ้เงื่อนไขและรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 
 
2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทนุและแผนการใช้เงนิ  
เพื่อรักษาระดับอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุนให้เหมาะสม และเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจการ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และส่งผลดีต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ทัง้นี ้
เนื่องจากบริษัทไม่อาจทราบถึงการใช้สิทธิของผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในอนาคต แต่บริษัทคาดว่าจะน าเงินเพิ่มทุนที่
ได้รับเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
 
3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการขายหุ้นเพิ่มทุน 

3.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  
หากผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับใบส าคญัการแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัครบตามจ านวนท่ีได้รับสิทธิ 
จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับ
ใบส าคัญการแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวน  จะเกิดผล
กระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ ถือหุ้นบริษัทสงูสดุ (Control Dilution) ดงันี ้ 
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=      จ านวนหุ้นจากการแปลงสภาพใบส าคญัการแสดงสิทธิ 

(จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นจากการแปลงสภาพใบส าคญัการแสดงสิทธิ) 

=   152,326,944 
(609,307,775 + 152,326,944) 

= ร้อยละ 20 

3.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)  
หากผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับใบส าคญัการแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัครบตามจ านวนท่ีได้รับสิทธิ 
จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ได้รับใบส าคญัการแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพ และมีผู้ ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price 
Dilution) สงูสดุ ดงันี ้ 

=  (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย)  
      ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

=  (4.57 – 4.86) 
      4.57  

=  ร้อยละ 6.26 
โดย  
“ราคาตลาดก่อนเสนอขาย” = ราคาปิดตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2563 (วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 – 21 กมุภาพนัธ์ 2563) 
“ราคาตลาดหลงัเสนอขาย” = (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ
ใบส าคญัการแสดงสิทธิ x จ านวนใบส าคญัการแสดงสิทธิที่ได้รับจดัสรร) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นท่ีจะได้รับ
จากการใช้สิทธิ) / (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายครัง้นี)้  

3.3. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสทิธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่มีผู้ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร และ
สิทธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นสงูสดุที่ร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิดงักล่าว จะท าให้บริษัทมีเงินทนุท่ีเพิ่มขึน้ 
ซึ่งผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทน าเงินที่ได้จากการเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อ
ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทไปขยายธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง ตลอดจนลงทุนในกิจการที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม 
รวมถึงยงัเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับฐานทุนของบริษัทซึ่งคาดว่าจะท าให้บริษัทมีผลประกอบการเพิ่มขึน้
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป 
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4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน  

4.1. เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้มี
ความจ าเป็น เน่ืองจากบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น 

4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้ นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท  
ท าให้อาจมีการใช้สิทธิใบส าคญัการแสดงสิทธิ เพื่อน าเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต 

4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะ
ด าเนินการ รวมทัง้ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุนที่ได้จากการเสนอขาย 
คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี  ้ 
มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท  และผู้ ถือหุ้นทัง้หมด เนื่องจาก 
บริษัท มีแผนที่จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนครัง้นีไ้ปเพื่อวัตถุประสงค์  ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 
ข้างต้น อีกทัง้ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการของบริษัท ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของ
บริษัท  

4.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงนิหรือโครงการ 
คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรณีมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งขึน้ และสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินให้กับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
พร้อมทัง้เป็นการส ารองเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ  
 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ 
โดยกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท  
บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผู้ ถือ
หุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจะแจ้งให้บริษัทด าเนินการเรียกร้องได้  และ
หากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้ง ผู้ ถือหุ้นนัน้ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าว
แทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ในเร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่มทุนนัน้เป็นเหตใุห้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงักล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ ถือ 
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หุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทจะแจ้งให้
บริษัทด าเนินการดงักล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้ง ผู้ ถือ
หุ้ นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเ รียกคืนประโยชน์จากกรรมการนัน้แทนบริษัทได้ตามมาตรา  89/18 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 
 
 

....................................................................................... 
     (นายทิพย์ ดาลาล) 

                                                                         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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