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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และสารสนเทศ 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน)  

ทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ระหว่างวันที ่26 - 30 ธันวาคม 2565
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ส่วนที ่1 

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

 

1. ช่ือและสถานทีต้ั่งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ: บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

สถำนที่ตัง้: 628 ชัน้ 3 อำคำรทริพเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ 
กรุงเทพมหำนคร 10120  

โทรศพัท ์ 0-2681-8700  

โทรสำร   0-2681-8701 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2565 เม่ือวนัที่ 12 ตลุำคม 2565 

กำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เม่ือวนัที่ 29 พฤศจิกำยน 2565 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประเภทของหุน้  : หุน้สำมญั 

ทนุช ำระแลว้เดิม : 346,266,192.00 บ ำท * แบ่ ง เ ป็ น หุ้ น ส ำมั ญ จ ำ น ว น 
692,532,384 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

  หมายเหตุ * เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
จ านวน 380,817,359.50 บาท ซึ่งมีหุน้ยงัจ าหน่ายไม่ครบ
ซึ่งไม่ใช่กรณีหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้ จ านวน 107 หุน้ ดงันัน้ จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนจ านวน 53.50 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจ านวน 380,817,359.50 บาท 
เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 380,817,306.00 บาท โดยการ
ตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหนา่ยจ านวน 107 หุน้ มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ ้นละ 0.50 บาท  นอกจากนี ้ ณ วันที่  30 
พฤศจิกายน 2565 มีจ านวนหุ้นที่เกิดการใช้สิทธิแปลง
สภาพใบส าคัญแสดงสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) (III-W1) 
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เ ป็นจ านวน 51,693,271 หุ้น  ท าให้ทุนช าระแล้วของ              
บริษัทฯ เพิ่มขึน้เป็น 346,266,192.00 บาท 

ทนุที่จะช ำระเพิ่ม : 23,084,413.00 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 46,168,826 
หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

  ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทสำมำรถเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่  
ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่  (Rights Offering) ในครั้งนี ้ได้
ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบริษัท จะเพิ่มขึน้เป็น
จ ำนวน 369,350,605.00 บำท และหุ้นที่ จ  ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทจะเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 738,701,210 หุน้  
มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

จ ำนวนหุน้ที่จดัสรร : 46,168,826 หุน้ 

รำคำเสนอขำยต่อหุน้  : 12.00 บำท 

  (โดยในกรณีที่บริษัทสำมำรถเสนอขำยหุน้สำมัญเพิ่มทุนใน
ค รั้ ง นี ้ ไ ด้ ทั้ ง ห มด  บ ริ ษั ท จ ะ ไ ด้ รั บ เ งิ น ทั้ ง สิ ้ น ร วม 
554,025,912.00 บำท (ทั้งนี ้ยังไม่รวมค่ำใช้จ่ ำยต่ ำงๆที่
เก่ียวขอ้ง)) 

อตัรำสว่นกำรจองซือ้  : 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (หำกมีเศษของหุน้ใหปั้ด
เศษของหุน้นัน้ทิง้) 

  ผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนตำมสดัส่วนกำร
ถือหุน้ โดยมีอตัรำสว่นกำรจองซือ้หุน้ตำมที่ระบขุำ้งตน้ ทัง้นี ้
ผู้ถือหุน้สำมำรถใช้สิทธิจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนเกินกว่ำ
สิทธิของตนได ้

วิธีกำรจดัสรร : บริษัทจะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจ ำนวน 
46,168,826 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยเสนอ
ขำยใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตำมสัดส่วนจ ำนวนหุน้ที่ 
ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรำส่วน
กำรจองซือ้เท่ำกับ 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้สำมญัเพิ่มทนุ (หำก
มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้) ในรำคำเสนอขำยหุน้
ละ 12.00 บำท  
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  โดยผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินสิทธิของ
ตนตำมอัตรำที่ก ำหนดไวน้ีไ้ด ้แต่ผู้ถือหุน้เดิมที่จองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุเกินสิทธิจะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน
ส ำหรบัจ ำนวนที่มีกำรใชส้ิทธิเกินนี ้ก็ต่อเม่ือมีหุน้สำมญัเพิ่ม
ทุนเหลือจำกกำรจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที่ไดจ้องซือ้ตำม
สิทธิครบถ้วนทัง้หมดแลว้เท่ำนั้น โดยในกรณีที่หุน้สำมัญ
เพิ่มทนุสว่นที่เหลือมีจ ำนวนนอ้ยกว่ำจ ำนวนที่มีผูถื้อหุน้เดิม
จองซือ้เกินสิทธิรวมกัน บริษัทจะจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุน
ส่วนที่เหลือ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละรำยตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้นสำมัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซือ้หุ้น
สำมัญเพิ่มทุน เกินกว่ำสิทธิของตนแต่ละรำย โดยกำร
จดัสรรหุน้ดงักลำ่วใหด้ ำเนินกำรไปจนกระทั่งไม่มีหุน้สำมญั
เพิ่มทนุเหลือจำกกำรจดัสรร อย่ำงไรก็ตำม หำกมีหุน้สำมญั
เพิ่มทุนของบริษัทเหลือจำกกำรจัดสรรในครัง้นี ้บริษัทจะ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติลดทุนจด
ทะเบียนโดยกำรยกเลิกหุน้สำมญัที่ยังไม่ไดจ้  ำหน่ำยต่อไป 
นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้จะตอ้งท ำกำรจองซือ้และช ำระเงินค่ำหุน้
สำมัญเพิ่มทุนส่วนที่เกินสิทธินีพ้รอ้มกับกำรจองซือ้ และ
ช ำระเงินค่ำจองซือ้ของหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ตนมีสิทธิจองซือ้
ตำมส่วน  ทั้งนี ้ โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเงื่ อนไข 
อื่น ๆ ในกำรจองซือ้ตำมที่ระบใุนขอ้ที่ 4. ดำ้นลำ่ง 

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่มีเศษของหุน้ : ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ ้ง และให้น ำเศษของหุ้น
ดังกล่ำวไปรวมกับหุ้นที่ เหลือจำกกำรจองซื ้อที่ผู้ถือหุ้น  
บำงรำยสละสิทธิหรือไม่ไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้หุน้ภำยในเวลำที่
ก ำหนด หรือไม่ได้ช  ำระเงินค่ำจองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด 
(รวมกนัเรียกว่ำ “หุ้นส่วนทีเ่หลือ”) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ที่ตอ้งกำรจองซือ้เกินกว่ำสิทธิที่ตนมีอยู่ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ 

4. เงือ่นไขอ่ืนๆ ในการจองซือ้ 

4.1 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิหรือนอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บักำรจัดสรร ผูถื้อหุน้ที่
แจง้ควำมประสงคจ์องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิหรือนอ้ยกว่ำสิทธิที่ไดร้บักำรจดัสรรจะไดร้บั
กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ 
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4.2 กรณีผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผูถื้อหุน้ที่มีกำรจองซือ้เกินสิทธินั้นจะตอ้งแสดง
ควำมจ ำนงในกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนในครำว
เดียวกันกับกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมสิทธิ โดยกรณีหำกมีหุน้สำมัญเพิ่มทุนเหลือจำก
กำรจองซือ้ตำมสิทธิ ผูถื้อหุน้ที่มีกำรจองซือ้เกินสิทธิจะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่จอง
ซือ้เกินสิทธิ ตำมหลกัเกณฑด์งันี ้

- กรณีมีหุน้สำมัญเพิ่มทุนเหลือมำกกว่ำจ ำนวนควำมตอ้งกำรของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิ
ทัง้หมดรวมกัน ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิทุกรำยจะไดร้บักำรจัดสรรหุน้ตำมควำมตอ้งกำร
ของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิ  

- กรณีมีหุน้สำมญัเพิ่มทุนเหลือนอ้ยกว่ำจ ำนวนควำมตอ้งกำรของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิ
ทัง้หมดรวมกัน ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละรำยจะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนที่
จองซือ้เกินสิทธิตำมสตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ
จากการจัดสรรตามสิทธิ x จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซือ้ตามสิทธิของผู้ถือหุ้น
รายน้ัน / จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีจ่องซือ้ตามสิทธิของผู้ทีจ่องซือ้เกินสิทธิทัง้หมด
รวมกัน 

ทั้งนี ้จ  ำนวนหุน้สำมัญเพิ่มทุนที่ผูจ้องซือ้แต่ละรำยจะไดร้บักำรจัดสรร จะไม่เกินจ ำนวนหุน้
สำมญัเพิ่มทนุที่ผูจ้องซือ้รำยนัน้ไดจ้องซือ้และไดช้ ำระเงินค่ำจองซือ้แลว้ 

ตัวอย่าง 

จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุเหลือ 555 หุน้ 

ผูถื้อหุน้   จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่จองซือ้ (หุน้) 
 ตำมสิทธิ เกินสิทธิ 
ผูถื้อหุน้ ก. 120 240 
ผูถื้อหุน้ ข.   80   80 
ผูถื้อหุน้ ค. 200 300 
รวม 400 620 

 
จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่จะไดร้บัจดัสรรเกินสทิธิ (จำกกำรค ำนวณ) 
ผูถื้อหุน้ ก. =  555 x 120 / 400   =  166.50 
ผูถื้อหุน้ ข. =   555 x 80 / 400   =  111 
ผูถื้อหุน้ ค. =  555 x 200 / 400   =  277.50 

รวม     555 
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จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ไดร้บัจดัสรร (หลงัปัดเศษ) 

ผูถื้อหุน้   จ ำนวนหุน้สำมญัเพิ่มทนุที่ไดร้บัจดัสรร (หุน้) 
 ตำมสิทธิ เกินสิทธิ 
ผูถื้อหุน้ ก. 120 166 
ผูถื้อหุน้ ข.   80   80 
ผูถื้อหุน้ ค. 200 277 
รวม 400 523 

 

4.3 ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน และช ำระเงินค่ำจองซือ้แลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ 
เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบรษิัท 

4.4 ในกรณีช ำระค่ำจองซือ้หุน้ดว้ยเช็ค กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้จะสมบูรณก์็ต่อเมื่อธนำคำรผู้จ่ำย  
ท ำกำรขึน้เงินตำมเช็คเรียบรอ้ยแลว้ และไม่ว่ำกรณีใด ๆ กำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะสมบรูณ์
ก็ต่อเม่ือบรษิัทสำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ไดแ้ลว้เท่ำนัน้ 

4.5 หำกผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้ หรือบริษัทไม่สำมำรถ
เรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ได ้ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่นและไม่ว่ำในกรณีใดๆก็ตำม ที่มิใช่ควำมผิด
ของบริษัทภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนและกำรช ำระเงินค่ำหุน้ตำมที่
ก ำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมูลในใบจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่
ชดัเจน หรือจองซือ้ดว้ยวิธีกำรอื่นที่มิไดก้ ำหนดไวใ้นหนงัสือแจง้กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนของ
บริษัทฉบับนี ้บริษัทจะถือว่ำผูถื้อหุน้รำยนั้นสละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว 
และบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรที่จะไม่จดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำว ดงันัน้ 
ในกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ ผูถื้อหุน้ควรตรวจสอบวิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้ และด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมเง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดใหถ้กูตอ้งครบถว้น  

กำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนส ำหรบัส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรของผูถื้อหุน้เดิมดงักลำ่ว
ขำ้งตน้ ใหเ้ป็นไปตำมที่ระบใุนขอ้ 6.6 

4.6 ในกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รำยใดหำกกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วมีลกัษณะดงันี ้

• ท ำใหส้ดัส่วนกำรถือหุน้สำมัญของผูถื้อหุน้ต่ำงดำ้วเกินกว่ำจ ำนวนรอ้ยละ  49 ของจ ำนวน
หุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ 

• ในลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ำมจุดที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์ (Tender Offer) 
ทั้งหมดของบริษัท และท ำใหผู้้ถือหุน้รำยดังกล่ำวมีหน้ำที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 
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12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร  
เวน้แต่ผูถื้อหุน้รำยดงักล่ำวไดร้บักำรยกเวน้กำรท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัท
ตำมกฎหมำย 

โดยผูถื้อหุน้ดงักล่ำวขำ้งตน้อำจไม่ไดร้บักำรจดัสรรหรือไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุนเพียง
บำงสว่น 

กำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนส ำหรบัส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรของผูถื้อหุน้เดิมดงักลำ่ว
ขำ้งตน้ ใหเ้ป็นไปตำมที่ระบใุนขอ้ 6.6 

4.7 บรษิัทและ/หรือตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิในกำรปรบัเปลี่ยนรำยละเอียดวิธีกำรช ำระเงินค่ำ
จองซือ้หุน้ เงื่อนไขในกำรจองซือ้ หรือขอ้มลูใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกับวิธีกำรจองซื ้อหุน้สำมญัเพิ่มทุน 
ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี ้เพื่อให้
เกิดประโยชนส์งูสดุต่อกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วของบรษิัท 

5. วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บรษิัทไดก้ ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัที่ 8 ธันวำคม 2565 

6. ก าหนดวันจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.1 ระยะเวลาจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหว่ำงวนัที่ 26 ถึง 30 ธันวำคม 2565 (รวม 5 วนัท ำกำร) ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 15.30 น. 

6.2 สถานทีรั่บจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั  (“ตัวแทนรับจองซือ้”) 
ชัน้ 3 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์
175 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร 0-2680-1333  0-2680-1327 โทรสำร 0-2680-1733 

** บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี** 
***  บริษัทโดยตัวแทนรับจองซือ้ไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนผ่านระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด*** 

6.3 วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน จะตอ้งกรอกรำยละเอียดใหถู้กตอ้งครบถว้นและ
ชดัเจน พรอ้มทัง้ลงลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน โดยระบุจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อ
หุน้แต่ละรำยตอ้งกำรจองซือ้ตำมสิทธิตำมจ ำนวนที่แสดงไวใ้นใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุ้น
สำมญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมำดว้ย 2) และจ ำนวนหุน้ที่ตอ้งกำรจองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิ ในใบจองซือ้
หุน้สำมญัเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผูจ้องซือ้ 1 รำย พรอ้มทัง้ลงลำยมือชื่อผูจ้องซือ้หรือผูร้บัมอบ
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อ ำนำจ และช ำระเงินค่ำหุน้เต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิที่ไดร้บั และใน
สว่นที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้เกินกว่ำสิทธิที่ไดร้บัจดัสรร (ถำ้มี) โดยโอนช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัเพิ่ม
ทุน หรือเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์และยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ไปยังสถำนที่รบั
จองซือ้หุน้ (ตำมที่ระบุในขอ้ 6.2)และรบัช ำระเงินค่ำหุน้สำมญัเพิ่มทุน ในวนัและเวลำที่รบัจอง
ซือ้ (ตำมที่ระบใุนขอ้ 6.1) 
ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนสำมำรถช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน ตัง้แต่
เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัที่ 26-30 ธันวำคม 2565 (รวม 5 วนัท ำกำร) และตอ้ง
ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนเต็มจ ำนวนทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิที่ไดร้บั และในสว่น
ที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่ำสิทธิที่ไดร้บั โดยวิธีกำรดงันี ้
6.3.1 กำรโอนเงินสดเขำ้บญัชี โดยโอนเงินเขำ้บญัชี “บรษิัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกดั เพื่อ

จองซื ้อหลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited For Securities 
Subscription” 

ธนำคำร / สำขำ : กรุงเทพ /  สำทร 

ประเภทบญัชี : กระแสรำยวนั 

เลขที่บญัชี  : 142-310061-7  

 

6.3.2  กำรโอนดว้ยกำรน ำฝำกเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊ำฟท ์ซึ่งตอ้งสั่งจ่ำยในชื่อ “บริษัท
หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities 
Company Limited For Securities Subscription”  โ ดย เ ช็ ค  ห รื อ แคช เ ชี ย ร์ เ ช็ ค  
หรือดร๊ำฟทจ์ะตอ้งลงวนัที่ 26 ธันวำคม 2565 หรอื 27 ธันวำคม 2565 เท่ำนัน้  

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อจะต้องน ำฝำกเช็คช ำระค่ำจองซื ้อหุ้นผ่ำนเคำน์เตอร์
ธนำคำรกรุงเทพ ภำยในเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวนัที่ 27 ธันวำคม 2565 โดย
ตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินไดจ้ำกส ำนักหกับญัชีในเขตเดียวกันภำยในวันท ำกำรถัดไป 
และส่งใบน ำฝำกเช็คของธนำคำรกรุงเทพใหก้ับบริษัทเพื่อเป็นหลกัฐำนช ำระค่ำจอง
ซือ้ ทัง้นี ้กำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรโอนดว้ยกำรน ำฝำกเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊ำฟท ์
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนำคำรผู้จ่ำยท ำกำรขึน้เงินตำมเช็คเรียบรอ้ยภำยในวันจองซือ้ 
มิฉะนัน้จะถือว่ำผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้สละสิทธิ 

หำกผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้ ช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้หลังจำกเวลำ Clearing ของ
ธนำคำร ของวันที่ 28 ธันวำคม 2565 จะตอ้งช ำระเป็นกำรโอนเงินสดเขำ้บัญชี ตำม
วิธีกำรในขอ้ 6.3.1 เท่ำนัน้ 

- ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้ จะตอ้งแนบหลกัฐำนกำรโอนเงินดงักลำ่ว มำพรอ้มกับ
ใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
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- ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุน้ (ดูจำกใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน) ชื่อ 
นำมสกลุ และหมำยเลขโทรศพัทข์องผูจ้องซือ้ที่สำมำรถติดต่อได ้ ไวใ้นดำ้นหลงัของ
หลกัฐำนกำรช ำระเงิน 

- บรษิัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้ งดรบัช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเป็นเงินสด 

- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญำตใหท้ ำกำรจองซือ้ และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทนุดว้ยวิธีกำรอื่นไดต้ำมควำมเหมำะสม 

- ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุจะเป็นผูร้บัภำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียม
ธนำคำร (ถำ้มี) ต่ำงหำกจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

6.4 เอกสารทีใ่ช้ประกอบในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก) ใบจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุน ที่กรอกรำยละเอียดถูกตอ้ง ครบถว้นและชัดเจน พรอ้มทัง้ลง
ลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ 

ข) หลกัฐำนกำรช ำระเงิน ไดแ้ก่  ใบน ำฝำก (Pay-in Slip) ฉบบัจริงหรือใบสลิปกำรโอน (กรณี
ช ำระเงินค่ำหุน้ดว้ยกำรโอนเงิน) หรือเช็ค หรือเช็คธนำคำร หรือ ดรำฟต ์พรอ้มทัง้ระบุชื่อ 
นำมสกลุ เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สำมำรถติดต่อไดไ้วด้ำ้นหลงัของหลกัฐำนกำรช ำระเงิน 

ค) ใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด ในฐำนะนำยทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือฉบบันี ้

ง) กรณีจองซือ้เกินกว่ำสิทธิ ส  ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภทบัญชีออม
ทรพัย ์หรือส ำเนำ Statement ส ำหรบับญัชีกระแสรำยวนัหรือบญัชีออมทรพัยท์ี่แสดงเลขที่
บญัชีธนำคำรทัง้ 10 หลกัเท่ำนัน้ พรอ้มรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง ทัง้นี ้ชื่อบญัชีเงินฝำกธนำคำร
ตอ้งเป็นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้องซือ้หุน้เท่ำนัน้ และบญัชีดงักล่ำวตอ้งเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือ
กระแสรำยวนัที่เปิดไวก้บัธนำคำร ซึ่งมีรำยชื่อดงัต่อไปนี ้

1) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
3) ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
4) ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
5) ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
6) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
7) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
8) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  
9)    ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 

จ) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน (รำยละเอียดปรำกฏตำมขอ้ 6.5) 
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ฉ) หนงัสือมอบอ ำนำจใหก้ระท ำกำรแทนพรอ้มติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (กรณีที่มอบหมำยให้
ผูร้บัมอบอ ำนำจมำกระท ำกำรแทน) พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนของผูจ้องซือ้และผูร้บัมอบ
อ ำนำจ ซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

ช) ส ำหรบัผูท้ี่ประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัเพิ่มทุนไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิก
เลขที่ 600 ในนำมผูจ้องซือ้ โปรดกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจอง
หลกัทรพัยเ์ฉพำะผูท้ี่ประสงคน์ ำหลกัทรัพยฝ์ำกเข้ำบัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์(Issuer 
Account) เท่ำนัน้” และ “แบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ FATCA เฉพำะนิติบคุคล” 
เพื่อน ำสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์

 
6.5 เอกสารประกอบการแสดงตน 

บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย 
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำย ุพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง หรือในกรณีที่ 
ไม่มีบัตรประจ ำตัวประชำชน ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนบำ้นที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลกั 
หรือส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก พรอ้มลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท ำใหช้ื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุน้ที่
ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 8 ธันวำคม 
2565 หรือในใบรับรองสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ให้แนบส ำเนำเอกสำรที่ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจง้เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลเป็นตน้ พรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง  

บคุคลธรรมดำสญัชำติต่ำงดำ้ว 
ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง ที่ยังไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง  

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
ส ำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้พรอ้ม 
ลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของ
นิติบคุคล (ถำ้มี) พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรือส ำเนำหนงัสือ
เดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พรอ้มลง
นำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 
ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บริษัท หนงัสือบรคิณหส์นธิ และหนงัสือรบัรองของบริษัทที่มีอำยุ
ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ ำนำจลงนำมของ  
นิติบุคคลนั้น และประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว  
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หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง ที่ยงัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดงักลำ่วพรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้งส ำเนำเอกสำรประกอบที่ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง
แลว้ตอ้งไดร้บักำรรบัรองลำยมือชื่อโดยเจำ้หนำ้ที่ Notary Public และรบัรองโดยเจำ้หนำ้ที่สถำนฑตู
ไทย หรือสถำนกงสลุไทยในประเทศที่เอกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำ หรือรบัรองควำมถูกตอ้ง และมี
อำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ (หำกผู้ถือหุ้นได้มอบอ ำนำจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น  
ผูล้งนำมในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนและเอกสำรประกอบแทน ตอ้งแนบหนงัสือมอบอ ำนำจ
ซึ่งติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผูร้บัมอบ
อ ำนำจซึ่งลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง เป็นเอกสำรประกอบกำรแสดงตนดว้ย) 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทจะตอ้งกรอกรำยละเอียดในแบบประเมิน
ควำมเหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) (เอกสำรเพิ่มเติม 5.2) เอกสำรประกอบกำรแสดง
ตน (เอกสำรเพิ่มเติม 5.3) แบบแจ้งสถำนะควำมเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน 
(เอกสำรเพิ่มเติม 5.4) 

หำกผูจ้องซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนเป็นผูท้ี่มีบัญชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์ับบริษัทหลกัทรพัยอ์ื่น  และได้
ผ่ำนขั้นตอนกำรรู ้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำ  (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินควำม
เหมำะสมในกำรลงทุน (Suitability Test) กับบริษัทหลกัทรพัยน์ัน้แลว้ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 
ปี ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่วไม่จ ำเป็นตอ้งกรอกแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำรลงทุน 
(Suitability Test) และเอกสำรประกอบกำรแสดงตน ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้นี ้หำกไม่เป็นไปตำม
เงื่อนไขที่กล่ำวขำ้งตน้ ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนจะตอ้งแนบแบบประเมินควำมเหมำะสมในกำร
ลงทุน (Suitability Test) (เอกสำรเพิ่มเติม 5.2) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน (เอกสำรเพิ่มเติม 
5.3) ที่กรอกรำยละเอียดถกูตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พรอ้มลงลำยมือชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ตวัแทนรบั
จองซือ้ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซือ้    

 

6.6 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น (ถ้ามี)  

ในกรณีที่ตอ้งมีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน หรือกำรคืนเช็คค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 
บรษิัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้

6.6.1 กรณีที่ผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนเกินกว่ำสิทธิและไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้เนื่องจำกมี
หุน้เหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกบัจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้จองซือ้เกินกว่ำสิทธิ  

บรษิัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุสว่นที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิและไดร้บัจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวน
ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิเนื่องจำกมีหุน้เหลือไม่เพียงพอเม่ือเทียบกบัจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้จอง
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ซือ้เกินกว่ำสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย้และไม่มีค่ำเสียหำยใดๆ ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนั
สิน้สดุก ำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้และช ำระเงินค่ำจองซือ้ตำมวิธีกำรดงัต่อไปนี ้

1) โอนเงินเขำ้บัญชีธนำคำรของผูจ้องซือ้ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันปิดกำรจองซือ้ 
ส  ำหรบัผูจ้องซือ้ที่ไดแ้จง้ควำมประสงคต์อ้งกำรรบัเงินค่ำจองซือ้หุน้คืนดว้ยวิธีกำร
โอนเงินเข้ำบัญชี ตัวแทนรับจองซือ้จะคืนเงินเข้ำบัญชีด้วยกำรโอนเงินเข้ำบัญชี
ธนำคำร โดยบัญชีดังกล่ำวตอ้งเป็นบัญชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวันที่เปิดไวก้ับ
ธนำคำร ซึ่งมีรำยชื่อดงัต่อไปนี ้

1. ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
2. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
3. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
4. ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
5. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
6. ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน)  
7. ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
8. ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน)  
9. ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) 

ทัง้นี ้ชื่อบญัชีธนำคำรตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อของผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิตำมที่ระบุ
ไวใ้นใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ โดยแนบส ำเนำสมดุบญัชีออมทรพัยห์นำ้แรกหรือส ำเนำ 
Statement บัญชีกระแสรำยวัน หรือบัญชีออมทรพัย ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ที่ระบุชื่อบญัชี 
และเลขที่บญัชีครบทัง้ 10 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง 

2) กรณีไม่ได้รับส ำเนำสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือส ำเนำ Statement บัญชี
กระแสรำยวันหรือบัญชีออมทรพัย ์ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทัง้ 10 หลกั 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือไม่ไดแ้จง้ควำมประสงคต์อ้งกำรรบัเงินค่ำจองซือ้หุน้คืนดว้ย
วิธีโอนเงินเขำ้บัญชี บริษัทโดยตัวแทนรบัจองซือ้จะคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่ม
ทุนในส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจัดสรร โดยจัดท ำเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำยเฉพำะในนำมผู้
จองซือ้หุน้ และสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียน ณ วนั
ก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวำคม 2565 ภำยใน 10 วันท ำ
กำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้หุน้ 

3) กรณีผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยก์ับบริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกัด กำร
คืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นจะด ำเนินกำรโดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เขำ้บญัชีธนำคำรในนำมของผูจ้องซือ้ตำม
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ขอ้มูลเปิดบัญชีที่ใหไ้วก้ับบริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ำกัด ภำยใน 5 วันท ำกำร 
นบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ 

กรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อให้แก่ผู้จองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ภำยในเวลำ
ดงักล่ำว บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้จะช ำระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุใน
อตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนที่ไม่ไดร้บั
กำรจัดสรร นับจำกวันพน้ก ำหนดระยะเวลำ 10 วันท ำกำรดังกล่ำวจนถึงวันที่ไดม้ีกำร
ช ำระคืนตำมวิธีดงักล่ำวขำ้งตน้ อย่ำงไรก็ดี หำกไดม้ีกำรช ำระคืนเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญั
เพิ่มทุนที่ไม่ไดร้บัจดัสรร โดยกำรส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเขำ้บญัชีผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่ม
ทุนตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในสมุดทะเบียน ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุน้ (Record 
Date) ในวนัที่ 8 ธันวำคม 2565 โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่ำผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดร้บั
เงินค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนแลว้โดยชอบ และผู้จองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนไม่มีสิทธิ
เรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกบรษิัทหรือตวัแทนรบัจองซือ้อีกต่อไป 

6.6.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้จองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนไม่ไดร้บักำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุน เนื่องจำก
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขกำรจองซือ้ และ/หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่ม
ทนุตำมเช็คค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

บริษัทโดยตวัแทนรบัจองซือ้หุน้จะคืนเช็คค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จอง
ซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทุน อนัเนื่องมำจำกกำรปฏิบตัิผิดเงื่อนไขกำรจอง
ซือ้และ/หรือไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนตำมเช็คค่ำจองซือ้หุน้
สำมญัเพิ่มทนุ โดยผูจ้องซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุดงักล่ำวตอ้งติดต่อขอรบัเช็คจำกตวัแทนรบั
จองซือ้ ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุ 

6.7 วิธีการส่งมอบหุ้น 

ผูจ้องซือ้สำมำรถเลือกใหบ้รษิัทด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้

6.7.1 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมญัในบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิก
เลขที่ 600 กรณีนี ้บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บัศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ  ำนวนหุน้สำมญัตำมจ ำนวนที่
ผูจ้องซือ้ไดร้บักำรจัดสรรไวใ้นบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผู้จองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบ
เอกสำรที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง
ของขอ้มลูเพื่อน ำสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้หำกปรำกฏขอ้บ่งชีว่้ำ ผูจ้องซือ้เป็น
บุคคลอเมริกันตำมกฎหมำย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบักำรจดัสรรหุน้สำมัญเป็น
ใบหุ้น และยินยอมให้จัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื ้อตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื ้อทำง
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ไปรษณียล์งทะเบียน และมอบหมำยใหบ้ริษัทฯ ด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อท ำใหก้ำรจดัท ำใบ
หุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 15 วันท ำกำรนับจำกวันที่สิน้สุดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้อำจไดร้บัใบหุน้หลงัวนัซือ้ขำยวนัแรกในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่ง
บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถขำยหุน้ที่ไดร้บัจัดสรรไดท้นัวนัที่หุน้
สำมญัของบริษัทฯ เริ่มท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นวนัแรกในตลำดหลกัทรพัยฯ์ นอกจำกนี ้หำกผู้
จองซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือน ำส่งแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสำรที่เก่ียวขอ้งตำมที่ศนูย์
รบัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด หรือกรอกขอ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ระบเุลือกวิธีกำรสง่มอบหุ้น
สำมญักรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หรือระบไุม่ชดัเจน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ด ำเนินกำร
น ำหุน้สำมัญตำมจ ำนวนที่ไดร้บักำรจัดสรรนั้นไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยน ำหุ้นเข้ำฝำกในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 
สมำชิกเลขที่ 600 ซึ่งผูจ้องซือ้สำมำรถมอบหมำยใหบ้รษิัทหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้มีบญัชีซือ้
ขำยหลกัทรพัยด์ ำเนินกำรโอนหุน้ดงักล่ำวเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นชื่อของผูจ้อง
ซือ้ไดต้่อไป  

6.7.2 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะฝำกหุน้สำมัญไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยซ์ึ่งผูจ้องซือ้มี
บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้บรษิัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัที่ไดร้บัจดัสรรฝำกไว้
กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชีจ  ำนวนหุน้สำมญัที่บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ และ
ออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  

ทั้งนี ้บริษัทหลักทรัพยน์ั้นจะบันทึกยอดบัญชีจ ำนวนหุน้สำมัญที่ผู้จองซือ้ฝำกไว ้ในกรณี
ดงักล่ำว ผูท้ี่ไดร้บักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่ไดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
ไดท้นัทีที่หุน้สำมญัของบรษิัทฯ เริ่มท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือกใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินกำรตำมขอ้ 6.7.2 นี ้ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรง
กับชื่อเจำ้ของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชีของ
บรษัิทหลกัทรพัยด์งักลำ่ว มิฉะนัน้แลว้บรษัิทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัตำม
จ ำนวนที่ไดร้บักำรจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อผูฝ้ำก” โดยน ำหุน้เขำ้ฝำกในบัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชิกเลขที่ 600 ทัง้นี ้ผู้
จองซื ้อสำมำรถมอบหมำยให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซือ้มีบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ 
ด ำเนินกำรโอนหุน้ดงักลำ่วเขำ้บญัชีซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นชื่อของผูจ้องซือ้ไดต้่อไป 
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6.8 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ เก่ียวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

- ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้จะไดร้บัหลกัฐำนกำรรบัฝำกกำรจองซือ้หุน้ที่ลงชื่อรบัจำกเจำ้หนำ้ที่ผูร้บั
จองซือ้หุน้ เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรบัจองซือ้หุน้ โดยกำรจองซือ้จะสมบูรณก์็ต่อเมื่อบริษัท
สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไดเ้ป็นที่เรียบรอ้ย 

- ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุน และช ำระเงินค่ำจองซือ้แลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกกำรจอง
ซือ้ เวน้แต่ไดร้บัควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกบรษิัท 

-  ผูถื้อหุน้ที่มิไดใ้ชส้ิทธิจองซือ้ หรือมิไดช้  ำระเงินค่ำจองซือ้ตำมวนัและเวลำที่ก ำหนด หรือเช็ค 
หรือเช็คธนำคำรหรือ ดรำฟต ์ที่สั่งจ่ำยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดต้ำมวันที่ที่สั่งจ่ำย ไม่ว่ำ
ทัง้หมดหรือบำงส่วน และไม่ว่ำกรณีใดๆ ก็ตำม ที่มิใช่ควำมผิดของบริษัทภำยในก ำหนด
ระยะเวลำกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุและกำรช ำระเงินค่ำหุน้ตำมที่ก ำหนด หรือผูถื้อหุน้ที่
จองซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน หรือจองซือ้ดว้ย
วิธีกำรอื่นที่มิไดก้ ำหนดไว้ในหนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี ้
บรษิัทจะถือว่ำผูถื้อหุน้รำยนัน้สละสิทธิในกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

- เช็ค หรือเช็คธนำคำร หรือ ดรำฟต ์ใหล้งวนัที่ตำมที่ระบุไวเ้ท่ำนัน้ กำรลงวนัที่ก่อนหรือหลงั
ระยะเวลำกำรจองซื ้อเป็นกำรผิดกฎของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัยแ์ละมีโทษปรบั 

- หำกจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิ่มทุนมำกกว่ำจ ำนวนเงินที่บริษัทไดร้บั
ช ำระบรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตำมจ ำนวนเงินที่บรษิัทไดร้บัจำกกำรจองซือ้หุน้เป็นหลกั 

- หำกจ ำนวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนนอ้ยกว่ำจ ำนวนเงินที่บริษัทไดร้บั
ช ำระบรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะใชด้ลุยพินิจในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรำย
ตำมที่บรษิัทเห็นสมควร 

- บริษัทและ/หรือตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิในกำรปรบัเปลี่ยนรำยละเอียดวิธีกำรช ำระ
เงินค่ำจองซือ้หุน้ เงื่อนไขในกำรจองซือ้ หรือข้อมูลใดๆ ที่เก่ียวข้องกับวิธีกำรจองซือ้หุ้น
สำมัญเพิ่มทุนตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือข้อจ ำกัดในกำร
ด ำเนินงำน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อกำรจองซือ้หุน้สำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวของ
บรษิัท 

 

7. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน 

  กำรเพิ่มทนุในครัง้นี ้บรษิัทมีวตัถปุระสงคแ์ละแผนกำรใชเ้งินเพิ่มทนุ เพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงินทนุส ำหรบักำรเขำ้
ลงทนุในบรษิัท เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (ANI) ทัง้จ ำนวน โดยรวมกบักระแสเงินสดภำยใน
และเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน ส  ำหรบักำรเขำ้ลงทนุใน ANI มลูค่ำ 800 ลำ้นบำท  
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8. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เพื่อสรำ้งฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ใหม้ีควำมแข็งแกร่ง ตลอดจนเสริมสภำพคล่องของบริษัทฯ เพื่อ
รองรบักำรด ำเนินงำนปกติและกำรลงทนุในอนำคต 
 

9. นโยบายเงนิปันผลและสิทธิในการได้รับเงนิปันผลของหุ้นส่วนทีเ่พิ่มทุน 

9.1 นโยบำยเงินปันผล 
บริษัทก ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิ
จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยหลงัหกัภำษี ทุนส ำรองตำมที่กฎหมำยก ำหนด และภำระผูกพนั
ตำมเงื่อนไขของสัญญำเงินกู้ ทั้งนี ้อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงไปจำกที่
ก ำหนดไว ้โดยขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำน กระแสเงินสด ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุน เงื่อนไขและ
ขอ้จ ำกดัตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำเงินกูย้ืม และควำมเหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคตของบรษิัท 

9.2 ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทุนครัง้นีจ้ะไดร้บัสิทธิกำรจดัสรรหุน้ปันผล จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลของบริษัทใน
อนำคต ทัง้นี ้เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิัทตำมที่ก ำหนดไวข้ำ้งตน้ 

9.3 อื่นๆ 
     - ไม่มี – 

 
10. รายละเอียดอ่ืนทีจ่ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท 

-ไม่มี-   
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ส่วนที ่2 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) 

2. ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัทจดทะเบียน 

2.1 ช่ือและสถำนทีต้ั่งของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือบริษัท บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน) 

ทีต้ั่งส ำนักงำนใหญ่ 628 ชัน้ 3 อำคำรทรพิเพิล ไอ ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวงช่องนนทร ี 

เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10120 

2.2 ประเภทกิจกำรและลักษณะกำรประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียนและ/

หรือบริษัทย่อย 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกสจ์  ำกัด (มหำชน) รวมทัง้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด ำเนิน

ธุรกิจเป็นผูใ้หบ้ริกำรโลจิสติกสช์ัน้น ำของไทยที่ใหบ้ริกำรโลจิสติกสค์รบวงจร ครอบคลมุกำรขนส่ง

สินคำ้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ ทั้งทำงอำกำศ ทำงทะเล และทำงบก ตลอดจนกำร

บริหำรคลงัสินคำ้และกำรกระจำยสินคำ้ ส  ำหรบัสินคำ้ทั่วไปและสินคำ้ที่ตอ้งกำรควำมเชี่ยวชำญ

เฉพำะดำ้น เช่น เคมีภณัฑแ์ละสินคำ้อนัตรำย โดยแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มธุรกิจหลกั  และ 1 ฝ่ำย

พฒันำธุรกิจ ดงันี ้

- กลุม่ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศ 

- กลุม่ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรขนสง่สนิคำ้ทำงทะเลและทำงบก 

- กลุม่ธุรกิจกำรบรหิำรจดักำรโลจิสติกส ์

- กลุม่ธุรกิจโลจิสติกสส์  ำหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินคำ้อนัตรำย 

โดยบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ประกอบไปดว้ยบรษิัทต่ำงๆ ดงันี ้

บริษัท ช่ือย่อ กลุ่มธุรกิจ ประเภทธุรกิจ 

บรษิัท เอเชีย กรำวด ์เซอรวิ์ส จ ำกดั AGS 

 
 
 
 

กลุ่มธุรกิจกำรใหบ้ริกำร

ขนสง่สินคำ้ทำงอำกำศ 

ธุรกิจผู้ให้บริกำรคลังสินค้ำ

และบริกำรที่ เ ก่ียวเนื่องใน

ภำคพืน้อำกำศยำน 
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บริษัท ช่ือย่อ กลุ่มธุรกิจ ประเภทธุรกิจ 

บรษิัท ทรพิเพิล ไอ แอร ์เอ็กซเ์พรส จ ำกดั TAX กลุ่มธุรกิจกำรใหบ้ริกำร

ขนสง่สินคำ้ทำงอำกำศ 

ธุรกิจผู้ให้บริกำรรับจัดกำร

ขนส่ ง สิ น ค้ ำ ท ำ ง อ ำก ำศ

ระหว่ำงประเทศแบบขำยสง่ 

บรษิัท ทรพิเพิล ไอ เอเชีย คำรโ์ก จ ำกดั TAC กลุ่มธุรกิจกำรใหบ้ริกำร

ขนสง่สินคำ้ทำงอำกำศ 

ธุรกิจตวัแทนสำยกำรบิน 

Triple i International Pte. Ltd. TIL กลุ่มธุรกิจกำรใหบ้ริกำร

ขนสง่สินคำ้ทำงอำกำศ 

ธุรกิจตวัแทนขนส่งสินคำ้ทำง

อำกำศ 

บริษัท ทริพเพิล ไอ มำริไทม์ เอเยนซีส์ 

จ ำกดั 

TMA กลุ่มธุรกิจกำรใหบ้ริกำร

ขนส่งสินค้ำทำงทะเล

และทำงบก 

ธุรกิจตวัแทนสำยกำรเดินเรือ

และกำรขนส่ งสิ นค้ำทำง

ทะเลและทำงบก 

บรษิัท ทรพิเพิล ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั TSC กลุ่มธุรกิจกำรบริหำร

จดักำรโลจิสติกส ์

ธุรกิจบริหำรจัดกำรขนส่ง

ครบวงจร 

บรษิัท ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรียร ์จ  ำกดั CBC กลุ่มธุรกิจกำรบริหำร

จดักำรโลจิสติกส ์

ธุรกิจบริหำรจัดกำรขนส่ง

ครบวงจร 

บริษัท ฮำซเคม โลจิสติกส ์แมเนจเมนท ์

จ ำกดั 

HLM กลุ่มธุ รกิจ โลจิสติกส์

ส  ำหรับเคมีภัณฑ์และ

สินคำ้อนัตรำย 

ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรโลจิสติกส์

ส  ำหรับเคมีภัณฑ์และสินคำ้

อนัตรำย 

บริษัท ดีจี  แพคเกจจิ ้ง (ประเทศไทย) 

จ ำกดั 

DGP กลุ่มธุ รกิจ โลจิสติกส์

ส  ำหรับเคมีภัณฑ์และ

สินคำ้อนัตรำย 

ธุรกิจผู้ให้บริกำรด้ำนบรรจุ

ภณัฑส์ินคำ้อนัตรำย 

 

 



18/37 

2.2.1  ลักษณะกำรประกอบธุรกิจและภำวะอุตสำหกรรม 

• กลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศ 

1. ธุรกิจตัวแทนสำยกำรบิน (GENERAL SALES AGENT - GSA FOR AIRLINES) 

ด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนในกำรด ำเนินงำนขำยระวำงสินคำ้และงำนปฏิบตัิกำรดำ้นอื่นๆ 

ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจกำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ ใหแ้ก่สำยกำรบินที่บรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มทนุ

เป็นตัวแทน อันไดแ้ก่ สำยกำรบินภูฏำนแอรไ์ลน ์สำยกำรบินศรีลงักำแอรไ์ลน ์สำยกำรบินเจจู

แอร ์สำยกำรบินแลนชิลี สำยกำรบินยูเอส-บังกลำแอรไ์ลน ์และในปี 2563 ไดร้บักำรแต่งตัง้ให้

เป็นตวัแทนสำยกำรบินเวียดเจ็ทแอร ์

2. ธุรกิจผู้ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศระหว่ำงประเทศแบบขำยส่ง 

(WHOLESALE AIR REIGHT)  

ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรรบัจดักำรขนส่งสินคำ้ทัง้ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศทำง

อำกำศแบบขำยส่ง รวมถึงกำรใหบ้รกิำรดำ้นพิธีกำรศลุกำกร ส  ำหรบักำรน ำเขำ้และสง่ออก และ

บริกำรรถบรรทุกรบั-ส่งสินคำ้ระหว่ำงท่ำอำกำศยำนและลูกคำ้ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรขนส่ง

สินคำ้ระหว่ำงประเทศรำยย่อย นอกจำกนี ้ยังเป็นผูใ้หบ้ริกำรจัดกำรขนส่งจดหมำยและพัสดุ

ไปรษณียท์ำงอำกำศใหแ้ก่บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ำกัด (ปณท. )  และบริษัทไดข้ยำยฐำนกำร

ใหบ้ริกำรขนสง่สินคำ้ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศใหแ้ก่กลุ่มลกูคำ้ที่เป็นผูใ้หบ้รกิำรขนสง่สินคำ้อี

คอมเมิรซ์เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของธุรกิจอีคอมเมิรซ์ที่มีอตัรำกำรเติบโตสงูอย่ำงต่อเนื่อง  

3.  ธุรกิจผู้ให้บริกำรคลังสินค้ำและบริกำรที่เก่ียวเน่ืองในภำคพืน้อำกำศยำน (AIR CARGO 

TERMINAL AND GROUND HANDLING SERVICES) 

ด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นคลงัสินคำ้และบริกำรที่เก่ียวเนื่องในส่วนของภำคพืน้ในท่ำ

อำกำศยำน ไดแ้ก่ บริกำรขนสินคำ้ขึน้ลงเครื่องบิน บริกำรคดัแยกสินคำ้ ณ ท่ำอำกำศยำนดอน

เมือง ปัจจุบันเป็นผู้ใหบ้ริกำรคลังสินคำ้ระหว่ำงประเทศจำก 4,500 ตำรำงเมตร เป็น 6,200 

ตำรำงเมตร โดยไดร้บัอนุญำตจำก บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด (มหำชน) (AOT)  และปี 

2565 ไดร้บัอนุญำตจำกศุลกำกรใหเ้ป็นผูบ้ริกำรคลงัสินคำ้เร่งด่วน โดยจะเปิดใหบ้ริกำรอย่ำง

เป็นทำงกำรในวนัที่ 15 กมุภำพนัธ ์2565 

 

 



19/37 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

กลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยของธุรกิจกำรใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้ทำงอำกำศ แบ่งออกเป็นกลุม่ต่ำงๆ ตำม

ธุรกิจกำรใหบ้รกิำรดงันี ้

▪ ธุรกิจตัวแทนสำยกำรบิน 

- ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนสง่สินคำ้ระหว่ำงประเทศ 

- ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนสง่สินคำ้ภำยในประเทศ 

- สำยกำรบินพนัธมิตร 

▪ ธุรกิจผู้ ใ ห้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศระหว่ำงประเทศและ

ภำยในประเทศแบบขำยส่ง  

- ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนสง่สินคำ้ระหว่ำงประเทศ 

- ผูใ้หบ้รกิำรจดักำรขนสง่สินคำ้ภำยในประเทศ 

- ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ไปรษณียภณัฑ ์

- ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่สินคำ้อีคอมเมิรซ์ 

• ธุรกิจผู้ให้บริกำรคลังสินค้ำและบริกำรทีเ่ก่ียวเน่ืองในภำคพืน้อำกำศยำน 

- สำยกำรบิน 

- ผูป้ระกอบกำรที่มีควำมตอ้งกำรใชพ้ืน้ที่คลงัสินคำ้ในท่ำอำกำศยำน 

- ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่ไปรษณียภณัฑ ์

- ผูใ้หบ้รกิำรขนสง่สินคำ้อีคอมเมิรซ์ 

ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน 

▪ ธุรกิจตัวแทนสำยกำรบิน  

ธุรกิจกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบินถือเป็นธุรกิจที่มีศกัยภำพสงูและสำมำรถพฒันำธุรกิจ

ใหเ้ติบโตอย่ำงต่อเนื่องได ้แต่กำรจะเป็นตวัแทนสำยกำรบินนัน้ จะตอ้งไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็น

บริษัทที่มีควำมพรอ้ม ควำมเชี่ยวชำญ และมีเครือข่ำยกำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศที่มีควำม

น่ำเชื่อถือ ดงันัน้ ผูท้ี่มีศกัยภำพในกำรเป็นตวัแทนสำยกำรบินจึงมีจ ำนวนไม่มำกเหมือนธุรกิจรบั

จดักำรขนสง่สินคำ้ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ 

▪ ธุรกิจผู้ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศระหว่ำงประเทศแบบขำยส่ง  

กำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง เนื่องจำกมีผู้ใหบ้ริกำรขนส่ง

สินคำ้ทำงอำกำศเป็นจ ำนวนมำก และมีควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรที่ไม่แตกต่ำงกนั จึงท ำให้
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มีกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำสงู ดงันัน้ ขีดควำมสำมำรถของผูใ้หบ้รกิำรจะขึน้กับกำรจดัหำตน้ทนุ

ค่ำระวำงที่สำมำรถแข่งขันได ้อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจกำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ  ยังมีอัตรำกำร

เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง จึงมีศกัยภำพที่จะพฒันำธุรกิจไดห้ำกมีกำรวำงกลยทุธอ์ย่ำงเหมำะสม    

▪ ธุรกิจผู้ให้บริกำรคลังสินค้ำและบริกำรทีเ่ก่ียวเน่ืองในภำคพืน้อำกำศยำน 

ธุรกิจผู้ใหบ้ริกำรคลังสินคำ้และบริกำรที่เก่ียวเนื่องในภำคพืน้อำกำศยำนเป็นธุรกิจ

เฉพำะที่ตอ้งอำศัยควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น และตอ้งด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งทัง้ในและต่ำงประเทศก ำหนด  แต่ถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภำพสูง เนื่องจำก

ปรมิำณสินคำ้ที่ขนสง่ผ่ำนท่ำอำกำศยำนในประเทศไทยในแต่ละปีมีปริมำณหลำยลำ้นตนัและมี

อตัรำกำรเติบโตสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง 

 

• กลุ่มธุรกิจกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลและทำงบก 

1. ธุรกิจตัวแทนสำยกำรเดินเรือ (SHIPPING LINE AGENCIES)  

บริษัทย่อยและบรษิัทร่วมทนุ ด ำเนินธุรกิจตวัแทนขำยระวำงสินคำ้สำยกำรเดินเรือและ

ใหบ้ริกำรกำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเลโดยใชร้ะบบตูค้อนเทนเนอร ์ใหบ้ริกำรกำรขนส่งแบบเต็มตู้

คอนเทนเนอร ์(FCL) รวมทัง้ท ำกำรจ ำหน่ำยระวำงขนส่งสินคำ้ใหแ้ก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ทุน ด ำเนินธุรกิจตวัแทนขำยระวำงสินคำ้สำยกำรเดินเรือ ที่ใหบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเลโดย

ระบบตูค้อนเทนเนอรแ์บบเต็มตู ้(FCL) โดยท ำกำรจ ำหน่ำยระวำงขนส่งสินคำ้ใหก้ลุ่มเป้ำหมำย 

เช่น ผูส้่งออก ผูน้  ำเขำ้โดยตรง รวมทัง้กำรจ ำหน่ำยระวำงสินคำ้ใหต้ัวแทนผูป้ระกอบกำรขนส่ง

สินค้ำระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarder, 3PL) เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำ บริษัทยัง

ใหบ้ริกำรดำ้นอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจกำรขนส่งสินคำ้ทำงทะเลใหแ้ก่สำยกำรเดินเรือ รวมทัง้

กำรบริหำรตูส้ินคำ้ และบริกำรที่เก่ียวเนื่อง อำทิ กำรใหบ้รกิำรจดัหำแรงงำนเพื่อบรหิำรจดักำรตู้

สินคำ้ที่ท่ำเรือ (Stevedoring) และจดัหำลำนพกัตูส้ินคำ้ใหแ้ก่สำยกำรเดินเรือ ซึ่งปัจจุบนับรษิัท

เป็นตวัแทนสำยกำรเดินเรือ ดงันี ้

 สำยกำรเดินเรือ CK Line ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนของ CKT ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มทนุระหว่ำง

บริษัทกับ CK Line ประเทศเกำหลีใต ้โดยมีเสน้ทำงใหบ้ริกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเลระหว่ำง

ประเทศในภูมิภำคเอเชียเหนือและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้มีเสน้ทำงใหบ้ริกำร

ระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศต่ำงๆ ไดแ้ก่ ประเทศเวียดนำม จีน เกำหลีใต ้ญ่ีปุ่ น ฮ่องกง และ
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ไตห้วัน รวมทัง้กำรใหบ้ริกำรที่เก่ียวเนื่อง ไดแ้ก่ กำรใหบ้ริกำรบริหำรจดักำรตูค้อนเทนเนอรใ์น

ท่ำเรือ และประสำนงำนน ำเรือเขำ้เทียบท่ำ  

2. ธุรกิจให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เต็มตู้คอนเทน

เนอร ์(WORLDWIDE LESS THAN CONTAINER LOAD - LCL SERVICE) 

 บรษิัท เอ็กคู่ เวิลดไ์วด ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบรษิัทรว่มทนุระหว่ำงบรษิัท และเอ็กคู่ 

เวิลดไ์วด ์ซึ่งเป็นผูใ้หบ้ริกำรระดบัโลกดำ้นรบัจดักำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบ

ไม่เต็มตูค้อนเทนเนอรใ์หแ้ก่ผูใ้หบ้ริกำรรบัจัดกำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศรำยย่อย ปัจจุบนั 

ECU มีเสน้ทำงกำรใหบ้ริกำรจำกประเทศไทยไปยังประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก โดยมีเสน้ทำงกำร

ขนส่งทำงตรง มำกกว่ำ 50 เสน้ทำง และเสน้ทำงกำรขนสง่ต่อเนื่องผ่ำนเครือข่ำยเมืองท่ำหลกัที่ 

ECU Worldwide มีอยู่ เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ลำงในกำรกระจำยสินคำ้ทำงทะเลไปสู่เมืองปลำยทำง

มำกกว่ำ 530 จดุหมำย ดว้ยกำรขนสง่ทำงตรงมำกกว่ำ 2,400 เสน้ทำงทั่วโลก 

3. ธุรกิจกำรขนส่งทำงบก (INLAND CONTAINER TRANSPORT) 

 ด ำเนินธุรกิจต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรธุรกิจตวัแทนสำยกำรเดินเรือที่ใหบ้ริกำรขนสง่

จำกเมืองท่ำสู่เมืองท่ำ (port to port) ไปยังกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ (Multimodal 

Transport) โดยมุ่งเนน้ธุรกิจกำรขนสง่ทำงบกดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร ์โดยขยำยกำรใหบ้รกิำร

ครอบคลมุพิธีกำรศลุกำกรที่ท่ำเรือ และท ำกำรขนสง่ตูค้อนเทนเนอรจ์ำกท่ำเรือไปยงัปลำยทำงที่

ลกูคำ้ตอ้งกำร ทัง้ภำยในประเทศและไปยงัประเทศเพื่อนบำ้น (Cross Border Service) รวมทัง้

บรกิำรขนสง่สินคำ้ภำยในประเทศดว้ยรถบรรทกุหวัลำก 

ในปี 2560 TMA เพิ่มธุรกิจขนส่งทำงบกโดยรถหวัลำก ใหบ้ริกำรขนสง่งำนตูค้อนเทน

เนอร ์ทัง้น ำเขำ้และสง่ออก รวมถึงงำนลำกตูเ้ปลำ่สำยเรือ  

 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

 กลุ่มลกูคำ้เปำ้หมำยของธุรกิจกำรใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้ทำงทะเลและทำงบก แบ่งออกเป็นกลุม่

ต่ำงๆ ตำมธุรกิจกำรใหบ้รกิำรดงันี ้

▪ ธุรกิจตัวแทนสำยกำรเดินเรือและกำรขนส่งสินค้ำทำงบก 

- ผูส้ง่ออกและผูน้  ำเขำ้ที่มีกำรขนสง่สินคำ้ไปยงัประเทศที่สำยกำรเดินเรือ CK Line ใหบ้รกิำร 

- ผูร้บัจดักำรขนสง่สินคำ้ระหว่ำงประเทศ (Freight Forwarder, 3PL) 

- กลุม่ลกูคำ้ที่เป็นบรษิัทย่อยในเครือ 
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▪ ธุรกิจผู้ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เต็มตู้คอนเทน

เนอร ์

- ผู้รับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศที่มีเครือข่ำยทั่วโลก (Multi-National Freight 

Forwarder) ที่เป็น Global Account ของ ECU Worldwide 

- ผูป้ระกอบกำรไทยที่ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้ระหว่ำงประเทศ (Local Freight Forwarder) 

- ตวัแทนออกของรบัอนญุำต (Licensed Custom Broker) 

- ผูส้ง่ออกที่เป็นกลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำย  

- บริษัทผูใ้หบ้ริกำรบรรจุหีบห่อสินคำ้ส ำหรบันักท่องเที่ยว (Packing Company / Packing 

House) ที่ตอ้งกำรขนส่งสินคำ้ โดยเฉพำะสินคำ้หตัถกรรมที่ซือ้จำกประเทศไทยกลับไปยงั

ประเทศบำ้นเกิด 

 

ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน 

▪ ธุรกิจตัวแทนสำยกำรเดินเรือและกำรขนส่งทำงบก 

กำรใหบ้รกิำรในเสน้ทำงที่เป็น Niche Market ที่ปรมิำณอปุทำนระวำงเรือโดยเฉลี่ยทัง้ปี

ยงัไม่เกินอปุสงคใ์นตลำด กำรท ำก ำไรยงัคงเป็นไปในทิศทำงที่ดี เช่น เสน้ทำงกำรขนสง่สินคำ้ไป

ยังท่ำเรือรองของญ่ีปุ่ น (Japan Outport) โดยเน้นกลุ่มสินคำ้ผลิตภัณฑปิ์โตรเคมี สินคำ้ทำง

กำรเกษตร และอำหำรส ำเร็จรูป ส  ำหรบักำรใหบ้ริกำรในเสน้ทำงอื่นๆ ที่ทำงบริษัทใหบ้ริกำรอยู่

นัน้ จดัเป็นเสน้ทำงที่ยงัมีปริมำณกำรขนส่งสินคำ้เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ดีสถำนกำรณ์

กำรแข่งขันอำจพบกำรตัดรำคำโดยคู่แข่งได ้เช่น ในช่วง Low Season อำจมีกำรต่อรองรำคำ

จำกลกูคำ้ที่มีปรมิำณควำมถ่ีในกำรสง่สินคำ้สงู 

 

▪ ธุรกิจผู้ให้บริกำรรับจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เต็มตู้คอนเทน

เนอร ์

 ปัจจุบนัมีผูใ้หบ้รกิำรรบัจดักำรขนสง่สินคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เต็มตูค้อน

เทนเนอรอ์ยู่เป็นจ ำนวนมำก โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใหบ้ริกำรรำยย่อยในระดับประเทศ  (Local 

NVOCC operator) มีจ ำนวนมำกกว่ำ 30 รำย ซึ่งส่วนใหญ่มีควำมช ำนำญในกำรใหบ้ริกำรใน

ตลำดใดตลำดหนึ่งโดยเฉพำะ และอีกกลุ่มคือกลุ่มผูใ้หบ้ริกำรรำยใหญ่ในระดบัโลกและระดบั

ภูมิภำค (Global / Regional NVOCC Player) ที่มีจ  ำนวนน้อยกว่ำ 10 รำย แต่เป็นกลุ่มผู้

ใหบ้รกิำรที่สำมำรถใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงหลำกหลำยและครอบคลมุทั่วโลก จึงท ำใหก้ลุม่ผูใ้หบ้รกิำร
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รำยใหญ่ในระดบัโลกและระดบัภมูิภำคมีสว่นแบ่งกำรตลำดรวมกันมำกถึงรอ้ยละ 30 ถึงรอ้ยละ 

40   

 กำรที่บริษัท เอ็กคู่ เวิลดไ์วด ์(ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในเครือข่ำย เอ็กคู่ เวิลดไ์วด ์ที่มี

สมำชิกเครือข่ำยในทั่วทุกภูมิภำคของโลก  ประกอบกับกำรด ำเนินธุรกิจใหบ้ริกำรรบัจัดกำร

ขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศทำงทะเลแบบไม่เต็มตูค้อนเทนเนอรม์ำกว่ำ 23 ปี ของบริษัท เอ็กคู่ 

เวิลดไ์วด ์(ประเทศไทย) ท ำใหม้ีบริกำรที่ครอบคลมุทัง้จ ำนวนและปริมำณกำรใหบ้ริกำรขนส่ง

สินคำ้ทำงทะเลแบบ LCL ทั้งหมดในประเทศไทย โดยเอ็กคู่ เวิลดไ์วด ์(ประเทศไทย) เป็นผู้

ใหบ้ริกำรชั้นน ำทัง้ในระดับประเทศและในระดับโลก  โดยปัจจุบันมีบริกำรเสน้ทำงตรง (Direct 

Service) จ ำนวน 57 เสน้ทำงทัง้เขำ้และออก และเสน้ทำงเชื่อมต่ออื่นๆ อีกมำกมำย 

 

• กลุ่มธุรกิจกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส ์

1. ธุรกิจผู้ ให้บริกำรรับขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ (INTERNATIONAL LOGISTICS 

SERVICE) 

 ด ำเนินธุรกิจใหบ้รกิำรจดักำรขนสง่สินคำ้ระหว่ำงประเทศทัง้ทำงอำกำศ ทำงทะเล และ

กำรขนส่งสินคำ้ผ่ำนแดน (Cross Border) ใหแ้ก่ลูกคำ้ผูน้  ำเขำ้และส่งออกโดยตรง ที่มีบริกำร

ครอบคลุมเรื่องพิธีกำรดำ้นศุลกำกร เป็นตัวแทนออกของ และด ำเนินกำรเรื่องเอกสำรต่ำงๆ ที่

เก่ียวขอ้งใหแ้ก่ผูน้  ำเขำ้และสง่ออกสินคำ้ และเป็นผูใ้หค้  ำปรกึษำเก่ียวกับเรื่องสิทธิประโยชนท์ำง

ภำษีและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรขอ อย. ใหแ้ก่ลกูคำ้ 

2. ธุรกิจผู้ให้บริกำรด้ำนกำรบริหำรคลังสินค้ำและกำรกระจำยสินค้ำในประเทศส ำหรับ

สินค้ำท่ัวไป (WAREHOUSE AND DISTRIBUTION) 

 ด ำเนินธุรกิจบรกิำรกำรขนสง่สินคำ้และกำรกระจำยสินคำ้ในประเทศแบบครบวงจร ทัง้

กำรรบัสินคำ้จำกโรงงำน ท่ำเรือ หรือท่ำอำกำศยำน เพื่อน ำส่งหรือจดัเก็บเขำ้คลงัสินคำ้ บริกำร

คลงัสินคำ้ใหเ้ช่ำ และบรกิำรบรหิำรสินคำ้คงคลงั ใหแ้ก่ลกูคำ้ผูน้  ำเขำ้และสง่ออก โดยในปัจจบุนั

เรำมีคลงัสินคำ้รองรบักำรบริกำรในพืน้ที่รวม 3,296 ตำรำงเมตร โดยตัง้อยู่บนถนนคลองส่งน ำ้

สวุรรณภมูิ บำงนำ-ตรำด กม. 19 ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีศกัยภำพดำ้นโลจิสติกสใ์นประเทศไทย  
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กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

กลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยของธุรกิจกำรบรหิำรจดักำรโลจสิติกส ์ แบ่งออกเป็นกลุม่ต่ำงๆ ตำมธุรกิจ

กำรใหบ้รกิำรดงันี ้

▪ ธุรกิจผู้ให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 

 กลุม่ลกูคำ้เปำ้หมำยไดแ้ก่ผูน้  ำเขำ้และผูส้ง่ออกสินคำ้ โดยเนน้ที่ผูน้  ำเขำ้สินคำ้ทัง้สินคำ้

ในกลุ่มอุตสำหกรรม และสินคำ้อุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ สินคำ้ดำ้นโทรคมนำคมและคอมพิวเตอร ์

เสือ้ผำ้ เครื่องส ำอำง อำหำร ยำและเวชภณัฑ ์เป็นตน้ 

▪ ธุรกิจผู้ให้บริกำรรับบริหำรโลจิสติกสภ์ำยในประเทศ 

 กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยหลกัเป็นผูน้  ำเข้ำและผูจ้ัดจ ำหน่ำยสินคำ้ ทัง้ในประเภทอุปโภค

และบริโภคที่มีมูลค่ำค่อนขำ้งสงู โดยเนน้กลุ่มลกูคำ้ที่มีควำมตอ้งกำรใชบ้ริกำรดำ้นคลงัสินคำ้ 

กำรบริหำรสินคำ้คงคลงั รวมทัง้กำรกระจำยสินคำ้ภำยในประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่ง

ประกอบดว้ยลกูคำ้ผูป้ระกอบกำรรำ้นอำหำรที่มีสำขำอยู่ภำยในหำ้งสรรพสินคำ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย

เทคโนโลยีสำรสนเทศและอุปกรณส์ ำนกังำน ผูจ้ดัจ ำหน่ำยอุปกรณกี์ฬำ ผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑส์ขุภำพและควำมงำม และผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้เครื่องแต่งกำย อำทิ เสือ้ผำ้และกระเป๋ำ

แฟชั่น 

ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน 

▪ ธุรกิจผู้ให้บริกำรจัดกำรขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ 

กำรแข่งขนัในธุรกิจกำรรบัจดักำรขนสง่สินคำ้ระหว่ำงประเทศยู่ในระดบัสงูจำกกำรที่มีผู้

ใหบ้ริกำรในตลำดเป็นจ ำนวนมำกทัง้ผูใ้หบ้ริกำรในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภำค และระดบัโลก  

และในปี 2564 สภำวะกำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์รวมถึงกำรลดเที่ยวบินของสำยกำรบิน

ต่ำงๆ จำกสถำนกำรณ์แพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ส่งผลกระทบต่อสภำพกำรแข่งขนั

ของผูใ้หบ้ริกำรจดักำรขนส่งสินคำ้ระหว่ำงประเทศทัง้ทำงทะเลและทำงอำกำศ จำกกำรแข่งขนั

ดำ้นรำคำ เป็นกำรแข่งขนัดำ้นกำรจดัหำระวำงสินคำ้เพื่อใหบ้ริกำรแก่ผูน้  ำเขำ้ ผูส้่งออก รวมถึง

กำรพฒันำบรกิำรขนสง่สินคำ้ระหว่ำงประเทศในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อทดแทน เช่น กำรสง่สินคำ้ทำง

บก กำรสง่สินคำ้ทำงรถไฟ 
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▪ ธุรกิจผู้ให้บริกำรรับบริหำรโลจิสติกสภ์ำยในประเทศ 

ปัจจุบันธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกส์แบบครบวงจรมีกำรเปิดให้บริกำรกันอย่ำง

แพร่หลำย ทัง้คู่แข่งรำยใหญ่ที่เป็นบรษิัทขำ้มชำติ และคู่แข่งที่เป็นบรษิัทของไทยอีกจ ำนวนมำก

ที่ใหบ้ริกำรในลกัษณะเดียวกัน ท ำใหก้ลุ่มบริษัทตอ้งท ำกำรวำงต ำแหน่งขององคก์รในทิศทำงที่

ชดัเจน เพื่อใหง้่ำยในกำรสื่อสำร และแข่งขนักบัคู่แข่งต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

• กลุ่มธุรกิจโลจิสติกสส์ ำหรับเคมีภัณฑแ์ละสินค้ำอันตรำย 

1.  ธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกสส์ ำหรับเคมีภัณฑแ์ละสินค้ำอันตรำย (HAZARDOUS AND 

DANGEROUS GOODS LOGISTICS INTEGRATOR) 

 ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Logistics Integrator) 

ใหบ้รกิำรขนสง่สินคำ้อนัตรำยและเคมีภณัฑร์ะหว่ำงประเทศทัง้ทำงอำกำศและทำงทะเล บรกิำร

เดินพิธีกำรศลุกำกรและตวัแทนออกของ (Customs Clearance) ทัง้ส  ำหรบักำรน ำเขำ้และกำร

ส่งออก บริกำรคลงัสินคำ้และจัดกำรสินคำ้คงคลังส  ำหรบัสินคำ้เคมีภัณฑแ์ละสินคำ้อันตรำย

โดยเฉพำะ และบริกำรขนส่งและกระจำยสินคำ้ในประเทศหรือจดัส่งออกจำกคลงัสินคำ้ไปยงั

ต่ำงประเทศ โดยในปัจจุบันเรำมีคลังสินค้ำเฉพำะทำงส ำหรับเคมีภัณฑแ์ละสินคำ้อันตรำย

ใหบ้รกิำรตัง้อยู่ในโครงกำร Frasers Logistics Park บนถนนบำงนำ-ตรำด กม. 39 จ.ฉะเชิงเทรำ 

บนพืน้ที่รวมทัง้สิน้ 28,000 ตร.ม. ที่สำมำรถรองรบัควำมตอ้งกำรดำ้นกำรจดัเก็บสินคำ้อนัตรำย

จดัเก็บสินคำ้แบบทั่วไปและจดัเก็บแบบหอ้งเย็น 

2. ธุรกิจผู้ให้บริกำรด้ำนบรรจุภัณฑส์ินค้ำอันตรำย (DANGEROUS GOODS PACKAGING 

SOLUTION PROVIDER) 

 ด ำเนินธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑแ์ละใหบ้ริกำรรบับรรจุส  ำหรบัสินคำ้อนัตรำยที่

ใชใ้นกำรขนส่งสินคำ้ทำงอำกำศ  โดยมีกำรเปิดบริกำร DG-to-GO รองรบักำรรบับรรจุสินคำ้

อันตรำยในลกัษณะ On-site หรือที่โรงงำนหรือสถำนประกอบกำรแบบเร่งด่วน เพื่อน ำสินคำ้

อันตรำยนั้นไปส่งมอบที่ท่ำอำกำศยำนไดท้ันที  และนับตั้งแต่บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์

จ ำกัด (มหำชน) ไดร้่วมลงทุนในบริษัท DG Packaging Pte., Ltd. (DGPS) ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่ง

เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปรท์ี่ด  ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑแ์ละใหบ้ริกำรรบั

บรรจุส  ำหรับสินค้ำอันตรำยที่ใช้ในกำรขนส่งสินค้ำ DGPS ถือได้ว่ำเป็นจุดเชื่อมต่อทำง

ยุทธศำสตร์ที่ส  ำคัญในกำรต่อยอดไปยังธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ส  ำหรับส ำหรับ
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อุตสำหกรรมยำ (Pharmaceutical Industry) วัคซีน และกำรทดลองทำงคลินิกต่ำงๆ (Clinical 

Specimen) เป็นตน้ 

กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย 

กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยของธุรกิจโลจิสติกสส์  ำหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินคำ้อนัตรำยแบ่งออกเป็นกลุ่ม

ต่ำงๆ ตำมธุรกิจกำรใหบ้รกิำรดงันี ้

▪ ธุรกิจกำรให้บริกำรโลจิสติกสส์ ำหรับสินค้ำเคมีภัณฑแ์ละสินค้ำอันตรำย (HAZARDOUS 

AND DANGEROUS GOODS LOGISTICS INTEGRATOR) 

 ธุรกิจบริกำรโลจิสติกส์ส  ำหรับสินค้ำเคมีภัณฑ์และสินค้ำอันตรำยจะมุ่งเน้นกำร

ใหบ้ริกำรแบบครบวงจรกับกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยส ำคญัที่ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสำหกรรมเคมี ทัง้ที่

เป็นผูผ้ลิต ผูน้  ำเขำ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย รวมถึงผูใ้ชเ้คมีภณัฑใ์นทำงกำรผลิตและกำรคำ้ โดยฐำนของ

ลูกคำ้ของบริษัทมำกกว่ำรอ้ยละ 90 เป็นบริษัทขำ้มชำติ (Multinational Corporation) ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นบรษิัทจำกทวีปยโุรป ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ญ่ีปุ่ น เกำหลี จีน เป็นหลกั  ในขณะที่บรษิัท

ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัทรำยย่อย (SME) หรือเป็นในลักษณะตัวแทนจ ำหน่ำย 

(Distributor)  

ลักษณะกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่ เป็นบริษัทข้ำมชำติ ส่วนใหญ่หำกมีปริมำณงำน

จ ำนวนมำกจะด ำเนินกำรในลกัษณะกำรเปิดประมูลเพื่อแข่งขันกำรใหบ้ริกำรและจะมีกำรลง

นำมสัญญำกำรให้บริกำรเป็นระยะเวลำ 1-3 ปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนกำรให้บริกำร

คลงัสินคำ้อนัตรำยและขนสง่สินคำ้อนัตรำย  

ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ มีปัจจัยที่หลำกหลำยของสภำวะตลำดที่เอือ้ใหเ้กิดกำรเติบโต

อย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจกำรขนส่งสินคำ้อันตรำยทัง้ทำงทะเลและทำงอำกำศ เช่น สภำวกำรณ์

กำรขำดแคลนตูค้อนเทนเนอร ์กำรขำดแคลนระวำงสำยกำรเดินเรือและสำยกำรบิน กำรปรบั

รำคำค่ำระวำงที่สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง กำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของอุตสำหกรรมเคมีทัง้ในภำคกำร

ผลิต กำรน ำเข้ำและส่งออก เป็นตน้  อีกทั้งกำรบริกำรคลังสินคำ้อันตรำยมีอัตรำกำรใชพ้ืน้ที่

สงูขึน้จำกสภำวกำรณด์งักลำ่วอีกดว้ย 
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▪ ธุรกิจผู้ให้บริกำรด้ำนบรรจุภัณฑส์ินค้ำอันตรำย (DANGEROUS GOODS PACKAGING 

SOLUTION PROVIDER) 

 กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยส ำคัญได้แก่ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ ที่เลือกใช้บริกำรแบ่งบรรจุ 

บริกำรส ำแดงข้อมูลสินค้ำอันตรำย และกำรติดฉลำกบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมสอดคล้องกับ

ข้อก ำหนดของกำรขนส่งสินคำ้อันตรำยระหว่ำงประเทศทำงอำกำศของ DGP กลุ่มลูกคำ้ใน

อุตสำหกรรมยำนยนตท์ี่เนน้มำตรฐำนบรรจุภณัฑค์ุณภำพและมำตรฐำนสงู และกลุ่มลกูคำ้ใน

อตุสำหกรรมเคมีภณัฑท์ี่เนน้ในดำ้นกำรสง่ตวัอย่ำงสำรเคมี (สินคำ้อนัตรำย) ไปยงัประเทศต่ำงๆ

ที่ลกูคำ้ตอ้งกำรเปิดตลำดใหม่ 

 ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมโดยรวมมีควำมต้องกำรด้ำนบรรจุภัณฑ์สินค้ำ

อนัตรำยและบรกิำรโลจิสติกสท์ี่เก่ียวขอ้งสงูมำกขึน้ สืบเนื่องจำกกำรเติบโตของอตุสำหกรรมเคมี

ทั่วโลก และกำรเติบโตของปริมำณสินคำ้และสำรเคมีที่จ  ำแนกอยู่ในกลุ่มสินคำ้อันตรำยที่มี

ปรมิำณสงูมำกขึน้ ท ำใหม้ีควำมตอ้งกำรต่องำนบรกิำรดำ้นนีเ้พิ่มสงูมำกยิ่งขึน้   

ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน  

 ลักษณะกำรใหบ้ริกำรของกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นใหบ้ริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรส ำหรับ

อุตสำหกรรมเคมีภณัฑแ์ละสินคำ้อนัตรำยเป็นหลกั โดยกำรน ำองคค์วำมรูเ้ฉพำะดำ้นสำรเคมีและสินคำ้

อนัตรำยมำผสำนกับกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกสแ์บบบูรณำกำรท ำใหล้กูคำ้ส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริกำร

แบบครบวงจร โดยเนน้กำรประเมินคณุภำพกำรบริกำรผ่ำนดัชนีชีว้ัดของประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ของกำรบรกิำรในแต่ละไตรมำส 

 ภำวะของกำรแข่งขนัในธุรกิจโลจิสติกสส์  ำหรบัสำรเคมีและสินคำ้อนัตรำยนี ้พบว่ำมีลกัษณะที่

เฉพำะตัวเนื่องจำกมีคู่แข่งในตลำดน้อยรำยที่จะสำมำรถใหบ้ริกำรโลจิสติกสแ์บบครบวงจรส ำหรับ

สำรเคมีและสินคำ้อนัตรำยไดเ้ช่นเดียวกบัทำงกลุม่บริษัท สว่นใหญ่ที่พบจะเป็นคู่แข่งที่ใหบ้ริกำรดำ้นโลจิ

สติกสบ์ำงบริกำรแก่กลุ่มสินคำ้ที่เป็นสำรเคมีและสินคำ้อนัตรำย หรือคู่แข่งที่ใหบ้ริกำรโลจิสติกสไ์ดค้รบ

วงจรแต่กำรใหบ้ริกำรจะไม่ไดม้ีควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นเก่ียวกับสำรเคมีและสินคำ้อันตรำย และดว้ย

สภำวะของกำรใหค้วำมส ำคัญดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สิ่งแวดลอ้ม และควำมมั่นคง ทำง

ภำคอุตสำหกรรมเคมีจึงเริ่มใหค้วำมส ำคัญกับศักยภำพของผูป้ระกอบกำรโลจิสติกสใ์นกำรใหบ้ริกำร

ขนส่งและกระจำยสินคำ้อนัตรำยและสำรเคมีไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ปลอดภยั และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดดำ้น

กำรขนสง่สินคำ้อนัตรำยที่มีควำมซบัซอ้นและมีควำมยุ่งยำกมำกขึน้  
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 นอกจำกนี ้ กำรใหบ้รกิำรดำ้นบรรจภุณัฑส์  ำหรบัเคมีภณัฑแ์ละสินคำ้อนัตรำยส ำหรบักำรขนสง่

ทำงอำกำศ ตอ้งอำศยัควำมรูค้วำมเขำ้ใจในขอ้ก ำหนดดำ้นกำรขนสง่สินคำ้อันตรำยทำงอำกำศที่บงัคบัใช้

โดย ICAO/IATA ซึ่งผูใ้หบ้รกิำรรบัขนสง่จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรอบรมควำมรูเ้ฉพำะเพื่อด ำเนินกำรใหเ้ป็นไป

ตำมขอ้ก ำหนดสำกลอย่ำงเคร่งครดั ดังนั้นจึงเป็นโอกำสที่ดีในกำรลดระดับกำรแข่งขันและเอือ้ต่อกำร

เติบโตของกำรด ำเนินธุรกิจนีใ้นอนำคต 

2.2.2  สินทรัพยข์องบริษัทและบริษัทย่อย 

สินทรัพยท์ีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

สินทรัพยห์ลักถำวร   

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัท และบริษัทย่อยมีทรพัยส์ินหลกัที่ใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ หลงัหักค่ำ

เสื่อมรำคำสะสมตำมที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมของบริษัท รวมทัง้หมดเท่ำกบั  191,102,395 บำท 

โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

ประเภท / ลักษณะสินทรัพย ์
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี 

(บำท) 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภำระผูกพัน 

งบกำรเงนิรวม 

ที่ดิน 33,432,000 เป็นเจำ้ของ - 

อำคำรและสว่นปรบัปรุงอำคำร 51,477,117 เป็นเจำ้ของ/สญัญำเช่ำ

ด ำเนินกำร 

- 

เครื่องมือและอปุกรณ ์ 35,841,738 เป็นเจำ้ของ - 

รถยนตแ์ละอปุกรณ ์ 13,227,756 เป็นเจำ้ของ - 

เครื่องตกแต่งส  ำนกังำน 3,588,834 เป็นเจำ้ของ - 

เครื่องใชส้  ำนกังำน 28,281,985 เป็นเจำ้ของ - 

งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง 25,252,965 เป็นเจำ้ของ - 

รวมทัง้หมด 191,102,395   

 

รำยละเอียดที่ตัง้พืน้ที่ใชง้ำนและวตัถปุระสงคก์ำรถือครองสินทรพัยท์ี่ส  ำคญัในกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่ม

บรษิัท ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 สำมำรถสรุปไดด้งันี ้ 
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1. ทีดิ่นและส่วนปรับปรุงทีดิ่น 

บริษัท ทีต้ั่ง พืน้ที่ 
วัตถุประสงค์

กำรถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภำระผูกพัน 

TLG 628 อำคำรทรพิเพิล ไอ ชัน้ 3 
ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวง
ช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ 

กรุงเทพฯ 

3 งำน 61.3 
ตำรำงวำ 

เป็นที่ตัง้อำคำร
ส ำนกังำน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TAX โฉนดเลขที่ 74806 ต ำบลโป่งตำ
ลอง   อ ำเภอปำกช่อง    จงัหวดั

นครรำชสีมำ 

61 ตำรำงวำ เพื่อ
ประชมุสมัมนำ
และรบัรอง
ลกูคำ้ 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

รวม 
3 งำน 122.3 
ตำรำงวำ 

 

 

2. อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 

บริษัท สถำนทีต้ั่ง สินทรัพย ์
วัตถุประสงค ์

กำรถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภำระ

ผูกพัน 

TLG 628 อำคำรทรพิเพิล ไอ ชัน้ 3 

ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวง

ช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ 

กรุงเทพฯ 

สว่นปรบัปรุงอำคำร

พระรำม 3 

เป็นส ำนกังำน เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TAX ต ำบลโป่งตำลอง อ ำเภอปำก

ช่อง จงัหวดันครรำชสีมำ 

สว่นปรบัปรุงอำคำร

บำ้นเขำใหญ่ 

เพื่อ

ประชมุสมัมนำ

และรบัรอง

ลกูคำ้ 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TAX 628 อำคำรทรพิเพิล ไอ ชัน้ 6 

ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวง

ช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ 

กรุงเทพฯ 

สว่นปรบัปรุงอำคำร

ส ำนกังำนพระรำม 3 

เป็นส ำนกังำน สิทธิกำรเช่ำ

จำก TLG 

ไม่มี 
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บริษัท สถำนทีต้ั่ง สินทรัพย ์
วัตถุประสงค ์

กำรถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภำระ

ผูกพัน 

AGS ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

คลงัสินคำ้ 2 

สว่นปรบัปรุงท่ำ

อำกำศยำนดอนเมือง

คลงัสินคำ้ 2 

คลงัสินคำ้ สิทธิกำรเช่ำ

จำก บมจ. 

ท่ำอำกำศ

ยำนไทย 

ไม่มี 

AGS ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง 

คลงัสินคำ้ 1 

(คลงัอินเตอร)์ 

สว่นปรบัปรุงท่ำ

อำกำศยำนดอนเมือง

คลงัสินคำ้ 1 

คลงัสินคำ้ สิทธิกำรเช่ำ

จำก บมจ. 

ท่ำอำกำศ

ยำนไทย 

ไม่มี 

TAC ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ สว่นปรบัปรุง

ส ำนกังำน หอ้ง 2134 

ท่ำอำกำศยำนสวุรรณ

ภมู ิ

เป็นส ำนกังำน สิทธิกำรเช่ำ

จำก บมจ. 

ท่ำอำกำศ

ยำนไทย 

ไม่มี 

TAC 628 อำคำรทรพิเพิล ไอ ชัน้ 6 

ซอยกลบัชม ถนนนนทรี แขวง

ช่องนนทร ีเขตยำนนำวำ   

กรุงเทพฯ 

สว่นปรบัปรุง

ส ำนกังำนพระรำม 3 

เป็นส ำนกังำน สิทธิกำรเช่ำ

จำก TLG 

ไม่มี 

TAC ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง สว่นปรบัปรุงหอ้งเก็บ

ของท่ำอำกำศยำน

ดอนเมือง 

คลงัสินคำ้ สิทธิกำรเช่ำ

จำก บมจ. 

ท่ำอำกำศ

ยำนไทย 

ไม่มี 

TAC ท่ำอำกำศยำน 

ดอนเมือง 

สว่นปรบัปรุง

ส ำนกังำน ท่ำอำกำศ

ยำนดอนเมือง 

เป็นส ำนกังำน สิทธิกำรเช่ำ

จำก บมจ. 

ท่ำอำกำศ

ยำนไทย 

ไม่มี 

TAC ท่ำอำกำศยำน 

ดอนเมือง 

สว่นปรบัปรุง

คลงัสินคำ้ท่ำอำกำศ

ยำนดอนเมือง 

หอ้งเก็บสินคำ้ สิทธิกำรเช่ำ

จำก บมจ. 

ไม่มี 
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บริษัท สถำนทีต้ั่ง สินทรัพย ์
วัตถุประสงค ์

กำรถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภำระ

ผูกพัน 

ท่ำอำกำศ

ยำนไทย 

TAC ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่ ส่วนปรับปรุงอำคำร

โกดังท่ำอำกำศยำน

หำดใหญ่ 

คลงัสินคำ้ สิทธิกำรเช่ำ

จำก บมจ. 

ท่ำอำกำศ

ยำนไทย 

ไม่มี 

 

3. รถยนตแ์ละอุปกรณ ์

บริษัท สถำนทีต้ั่ง สินทรัพย ์
วัตถุประสงค ์

กำรถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภำระผูกพัน 

TAX คลงัสินคำ้ท่ำอำกำศ

ยำนสวุรรณภมูิ-ดอน

เมือง 

รถบรรทกุขนำด 6 ลอ้ 

จ ำนวน 3 คนั 

เพื่อใหบ้รกิำร

รบัขนสง่

สินคำ้ 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TAX คลงัสินคำ้ท่ำอำกำศ

ยำนสวุรรณภมูิ-ดอน

เมือง 

รถบรรทกุขนำด 6 ลอ้ 

จ ำนวน 2 คนั 

เพื่อใหบ้รกิำร

รบัขนสง่

สินคำ้ 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TAX คลงัสินคำ้ท่ำอำกำศ

ยำนสวุรรณภมูิ-ดอน

เมือง 

รถกระบะ 4 ลอ้ 

จ ำนวน 2 คนั 

เพื่อใหบ้รกิำร

รบัขนสง่

สินคำ้ 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TAX 628 อำคำรทรพิเพิล 

ไอ ชัน้ 6 ซอยกลบั

ชม ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยำน

นำวำ   กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ั่ง 1 คนั เพื่อใช้

ด ำเนินงำนใน

กำรประกอบ

กิจกำร 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TAX 628 อำคำรทรพิเพิล 

ไอ ชัน้ 6 ซอยกลบั

ชม ถนนนนทร ีแขวง

รถยนตน์ั่ง 1 คนั เพื่อใช้

ด ำเนินงำนใน

เป็นเจำ้ของ สญัญำเช่ำ

ทำงกำรเงิน 
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บริษัท สถำนทีต้ั่ง สินทรัพย ์
วัตถุประสงค ์

กำรถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภำระผูกพัน 

ช่องนนทร ีเขตยำน

นำวำ   กรุงเทพฯ 

กำรประกอบ

กิจกำร 

TAC ท่ำอำกำศยำนดอน

เมือง 

รถสำยพำนโหลด

กระเป๋ำ 2 คนั 

ขนสง่สินคำ้ที่

ท่ำอำกำศ

ยำน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TAC ท่ำอำกำศยำนดอน

เมือง 

รถปิคอพั 2 คนั ขนสง่สินคำ้ที่

ท่ำอำกำศ

ยำน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TAC ท่ำอำกำศยำนดอน

เมือง 

รถลำก 7 คนั ขนสง่สินคำ้ที่

ท่ำอำกำศ

ยำน 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TMA 628 อำคำรทรพิเพิล 

ไอ ชัน้ 2 ซอยกลบั

ชม ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ี เขตยำน

นำวำ กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ั่ง 1 คนั เพื่อใชใ้นกำร

ประกอบ

กิจกำร 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TMA 628 อำคำรทรพิเพิล 

ไอ ชัน้ 2 ซอยกลบั

ชม ถนนนนทร ีแขวง

ช่องนนทร ีเขตยำน

นำวำ   กรุงเทพฯ 

รถยนตน์ั่ง 1 คนั เพื่อใชใ้นกำร

ประกอบ

กิจกำร 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

TMA 280 หมู่ที่ 6 ถนนปู่

เจำ้สมิงพรำย ต ำบล

ส ำโรงใต ้อ ำเภอพระ

ประแดง จงัหวดั

สมทุรปรำกำร 

รถลำกจงู 12 คนั เพื่อใชใ้นกำร

ประกอบ

กิจกำร 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 
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บริษัท สถำนทีต้ั่ง สินทรัพย ์
วัตถุประสงค ์

กำรถือครอง 

ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 
ภำระผูกพัน 

TMA 280 หมู่ที่ 6 ถนนปู่

เจำ้สมิงพรำย ต ำบล

ส ำโรงใต ้อ ำเภอพระ

ประแดง จงัหวดั

สมทุรปรำกำร 

รถกึ่งพ่วง 17 คนั เพื่อใชใ้นกำร

ประกอบ

กิจกำร 

เป็นเจำ้ของ ไม่มี 

2.3 ข้อมูลรำยช่ือกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรกล่ำสุด 

2.3.1 ข้อมูลรำยช่ือกรรมกำรและผู้บริหำร 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

นำย เกรกิไกร จีระแพทย ์ ประธำนกรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ 

นำย วฒุิพงษ ์โมฬีชำติ รองประธำนกรรมกำรบรษิัท / กรรมกำรอิสระ /  

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

นำย วิภธูำ ตระกลูฮนุ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

นำย อภิชำติ จีระพนัธุ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 

นำย ทิพย ์ดำลำล กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 

นำย วิรชั นอบนอ้มธรรม กรรมกำร 

นำย ธนทั ตำตะยำนนท ์ กรรมกำร 

นำง ดรุณี รกัพงษพ์ิบลู กรรมกำร 

นำย จิโรจ พนำจรสั กรรมกำร 

นำย เฉลิมศกัด์ิ กำญจนวรนิทร ์ กรรมกำร 
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2.3.2 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 อันดับแรกล่ำสุด (ณ 1 พฤศจิกำยน 2565) 

ล ำดับ รำยช่ือผู้ถือหุ้น  จ ำนวนหุ้น   ร้อยละ  

1 กลุ่มครอบครัว ดำลำล 147,859,386 23.08 

  1.1 นำยทิพย ์ดำลำล  121,859,386 19.02 

  1.2 นำงมำรก์ำรติ ดำลำล 26,000,000 4.06 

2 กลุ่มครอบครัวนอบน้อมธรรม 112,249,674 17.52 

  2.1 นำยวิรชั นอบนอ้มธรรม  107,249,674 16.74 

  2.2 นำงสำวนิตยำ สงวนคงวิไล 5,000,000 0.78 

3 นำยธีรนิต์ิ  อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 28,710,381 4.48 

4 นำยเฉลิมศกัด์ิ  กำญจนวรนิทร ์ 25,952,484 4.05 

5 นำยจิโรจ  พนำจรสั  24,952,484 3.89 

6 นำงสำวภำวศทุธิ โชติกเสถียร 15,000,000 2.34 

7 นำยธนทั  ตำตะยำนนท ์ 11,600,591 1.81 

8 นำยเฉลิมชยั มหำกิจศิร ิ 11,000,000 1.72 

9 บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอำร ์จ ำกดั 11,000,000 1.72 

10 นำงดรุณี  รกัพงษพ์ิบลู  7,399,093 1.15 

11 ผูถื้อหุน้อื่น  245,115,020 38.24 

 รวม 640,839,113.00 100.00 

2.4 ประวัติกำรเพิ่มทุนและประวัติกำรจ่ำยเงนิปันผลในระยะ 3 ปี ทีผ่่ำนมำ 

2.4.1 กำรเพิ่มทุน 

วันทีเ่พิ่มทุน

จดทะเบียน 

ทุนจด

ทะเบียน

เดิม 

ทุนจด

ทะเบียน

ใหม ่

ทุนจด

ทะเบียน

เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวนหุ้น

สำมัญเพิ่ม

ทุน 

หมำยเหตุ 

27/04/2563 307,500,000  383,663,472  76,163,472  152,326,944  รองรับกำรใช้สิทธิตำม

ใบส ำคัญแสดงสิทธิของ

บรษิัทครัง้ที่ 1 (iii-W1) 
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2.4.2 กำรจ่ำยเงนิปันผล 

วันที ่ ประเภท เงนิปันผล หน่วย รอบผลประกอบกำร เงนิปันผลจำก 

จ่ำยเงนิปันผล (ต่อหุ้น) 

09/09/2565 เงินปันผล 0.15 บำท 01/01/2565 - 30/06/2565  ปันผลจำกก ำไรสทุธิ 

17/05/2565 เงินปันผล 0.3 บำท 01/01/2564 - 31/12/2564  ปันผลจำกก ำไรสทุธิ 

21/10/2564 เงินปันผล 0.1 บำท 01/01/2564 - 30/06/2564  ปันผลจำกก ำไรสทุธิ

และก ำไรสะสม 

18/05/2564 เงินปันผล 0.1 บำท 01/01/2563 - 31/12/2563 ปันผลจำกก ำไรสทุธิ 

18/05/2563 เงินปันผล 0.15 บำท 01/01/2562 - 31/12/2562  ปันผลจำกก ำไรสทุธิ 

22/05/2562 เงินปันผล 0.17 บำท 01/01/2561 - 31/12/2561  ปันผลจำกก ำไรสทุธิ 

2.5 ข้อมูลบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2565 บรษิัทฯ มีบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตำมงบกำรเงินรวมของบรษิัทฯ สรุป

ไดด้งันี ้

บริษัท 
ประเภทกำร
ประกอบธุรกิจ 

ประเทศ
ทีจ่ด
จัดต้ัง 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนจด
ทะเบียน 
(พัน) 

สกุลเงนิ 

บริษัทย่อยทำงตรง       

บรษิัท เอเชีย กรำวด ์เซอรวิ์ส จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สินคำ้ทำง
อำกำศ 

ไทย 100 25,000 บำท 

บรษิัท ทรพิเพิล ไอ แอร ์เอ็กซเ์พรส จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สินคำ้ทำง
อำกำศ 

ไทย 100 50,500 บำท 

บรษิัท ทรพิเพิล ไอ เอเชีย คำรโ์ก จ ำกดั ตวัแทนขนสง่สินคำ้ทำง
อำกำศ 

ไทย 100 5,000 บำท 

บรษิัท ฮำซเคม โลจิสติกส ์แมเนจเมนท ์
จ ำกดั 

บรหิำรจดักำรขนสง่ครบ
วงจร 

ไทย 100 50,500 บำท 

บรษิัท ทรพิเพิล ไอ ซพัพลำยเชน จ ำกดั บรหิำรจดักำรขนสง่ครบ
วงจร 

ไทย 100 10,000 บำท 
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บริษัท 
ประเภทกำร
ประกอบธุรกิจ 

ประเทศ
ทีจ่ด
จัดต้ัง 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนจด
ทะเบียน 
(พัน) 

สกุลเงนิ 

บรษิัท ทรพิเพิล ไอ มำรไิทม ์เอเยนซีส ์
จ ำกดั 

ตวัแทนขนสง่สินคำ้ทำง
ทะเล 

ไทย 100 10,299 บำท 

บรษิัท ดีจี แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

จ ำหน่ำยและบรกิำร
บรรจสุินคำ้ 

ไทย 100 1,100 บำท 

บรษิัท ครอส บอรเ์ดอร ์เคอเรียร ์จ  ำกดั บรหิำรจดักำรขนสง่ครบ
วงจร 

ไทย 100 3,000 บำท 

Triple i International Pte. Ltd. ตวัแทนขนสง่สินคำ้ทำง
อำกำศ 

สิงคโปร ์ 100 2,550 บำท 

บริษัทร่วมทำงตรง       

บรษิัท ซีเค ไลน ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ตวัแทนบรษิัทเดินเรือ
ระหว่ำงประเทศ 

ไทย 42 5,000 บำท 

บรษิัท เอ็กคู่ เวิลดไ์วด ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

ตวัแทนขนสง่สนิคำ้
ระหว่ำงประเทศ 

ไทย 43 5,000 บำท 

บรษิัท แกเล็คซี่ เวนเจอรส์ จ ำกดั ลงทนุในบรษิัทอื่น ไทย 30 40,000 บำท 

บรษิัท สบำย สปีด จ ำกดั บรกิำรจดุรบัสง่ และ
ขนสง่สินคำ้

ภำยในประเทศ 

ไทย 18 406,097 บำท 

กำรร่วมค้ำทำงตรง      
บรษิัท เอเชีย เน็ตเวิรค์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ำกดั 

ตวัแทนขนสง่สนิคำ้
ระหว่ำงประเทศ 

ไทย 50.35 505,813 บำท 

DG Packaging Pte. Ltd. จ ำหน่ำยและบรกิำร
บรรจสุินคำ้ 

สิงคโปร ์ 50 200 เหรียญ
สิงคโปร ์

บรษิัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั ลงทนุในบรษิัทอื่น ไทย 22.5 667,748 บำท 
บรษิัท เมคเซนต ์เอ็กซเ์พรส จ ำกดั บรกิำรกำรขนสง่และ

ขนถ่ำยสินคำ้
ภำยในประเทศ 

ไทย 30 4,000 บำท 
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บริษัท 
ประเภทกำร
ประกอบธุรกิจ 

ประเทศ
ทีจ่ด
จัดต้ัง 

สัดส่วน
กำรถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ทุนจด
ทะเบียน 
(พัน) 

สกุลเงนิ 

กำรร่วมค้ำทำงอ้อม      
บรษิัท ฮำซเคม ทรำนสแ์มเนจเมนท ์จ ำกดั  ตวัแทนจดักำรรบัขนสง่

สินคำ้ภำยในประเทศ 
ไทย 60 5,000 บำท 

Hazchem Logistics Management Pte. 
Ltd. 

ตวัแทนขนสง่และขน
ถ่ำยสินคำ้ทัง้ภำยใน
และภำยนอกประเทศ
เก่ียวกบัสำรเคมี 

สิงคโปร ์ 55 100 เหรียญ
สิงคโปร ์

 

 




	Blank Page
	Blank Page

