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ที ่ Triple I 014/2565  

วนัที ่11 พฤศจกิายน 2565 

เรื่อง  แจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิIII-W1 ครัง้ที1่ (การใชส้ทิธคิรัง้ที ่5) 
เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถงึ ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญั 
 เพิม่ทุนของบรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (“III-W1”) 
 

ตามที ่บรษิทั ทรพิเพลิ ไอ โลจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 (III-W1) จ านวนรวมทัง้สิน้ 152,326,837 หน่วย โดยไม่คดิมลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญั
เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 2563 แลว้นัน้ 
 
บริษทัฯ ขอแจ้งวนัใช้สิทธิครัง้ท่ี 5 คือ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 

1. อตัราและราคาการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ซื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ ได ้1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ6.00 บาทต่อหุน้ 

2. ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ และขอรบัใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
วนัที ่23 - 25 พฤศจกิายน 2565 และ 28 - 29 พฤศจกิายน 2565 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. 

3. สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรบัใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธ ิ(ฝ่ายปฏบิตักิารหลกัทรพัย์) 
บรษิัทหลกัทรพัย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส ์
เพลส ชัน้ที ่18 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
คุณนงนุช เชยกลิน่ และคุณวลัลภ ประสานนานุรกัษ์ 
โทรศพัท:์ 02-351-1801 ต่อ 5887 และ 5898 E-mail: custodian@daol.co.th 

4. วิธีการใช้สิทธิ 
ผูท้ีป่ระสงค์จะใชส้ทิธ ิต้องด าเนินการและจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี้ใหแ้ก่ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงการใชส้ทิธิ

ตามสถานทีต่ดิต่อขา้งตน้ 
4.1 ใบแจง้ความจ านงการใชส้ทิธทิีไ่ดก้รอกขอ้ความถูกต้องชดัเจน และครบถว้นแลว้ทุกรายการ พรอ้มทัง้ลง

ลายมอืชื่อของผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
4.2 หลกัฐานใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืใบแทนตามแบบทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ตามจ านวนทีร่ะบุอยู่ในใบ

แจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ทัง้นี้ กรณีที่ใบส าคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้ถือ
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ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะประสงค์จะใชส้ทิธแิจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สทิธ ิหรอืเพื่อใหอ้อกใบแทนตามทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด โดยยื่นต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นนายหน้า
ซื้อขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบรษิทัหลกัทรพัย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจง้บรษิทั ศูนย์รบัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (นายทะเบยีน) เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิหรอืเพื่อออกใบแทน
ส าหรบัน าไปใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชส้ทิธดิงักล่าวในการรบัใบหุน้และใบส าคญัแสดงสทิธใิบใหม่ 
ส าหรบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ(ถ้าม)ี หากไม่สามารถมารบัดว้ยตนเองจะตอ้งมหีนังสอืมอบ
อ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัแทน 

4.3 เอกสารประกอบการแจง้ความจ านงการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้สามญัของ 
บุคคลธรรมดา 

• ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีบัตรตลอดชีพ แนบส าเนาทะเบียนบ้าน) หรือส าเนาบัตร
ข้าราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหแ้นบเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็น
ตน้) กรณีชาวต่างชาต ิใหใ้ชส้ าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

กรณีนิติบุคคล 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัทีก่ระทรวงพาณิชย์ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธใิน
ครัง้นัน้ๆ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูม้อี านาจทีม่ชีือ่ปรากฎอยู่ในหนังสอืรบัรองบรษิทั
นัน้ 

• หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
• ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อี านาจลงนามกระท าการแทนนิตบิุคคล หรอืผูร้บัมอบอ านาจและผูม้อบ

อ านาจ 
• กรณีนิตบิุคคลต่างชาต ิใหใ้ชห้นังสอืจดัตัง้นิตบิุคคล หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ/หรอืหนังสอืรบัรองทีม่ี

อายุไม่เกนิ 6 เดอืนนับแต่วนัออกจนถงึวนัใชส้ทิธ ิโดยใหก้รรมการผู้มีอ านาจลงนามรบัรอง พรอ้ม
ประทบัตรา (ถ้าม)ี และเอกสารยนืยนัตวัของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม พรอ้มลงนามรบัรอง ทัง้นี้ 
เอกสารทัง้หมดต้องได้รบัการลงลายมือชื่อโดย Notary Public และรบัรองโดยสถานทูตไทย หรอื
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จดัท า (Authentication) ที่มอีายุไม่เกิน  6 เดอืนนับแต่วนั
ออกจนถงึวนัใชส้ทิธ ิ

 
5 เอกสารการช าระเงิน/หลกัฐานการช าระเงิน 

5.1 ใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีป่ระสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัของบรษิทัฯ กรอกขอ้มูลในใบแจง้การช าระเงนิ 
(Bill Payment) ที่แนบมาพร้อมกับแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเท่านัน้ โดยกรอก 
Ref.1 หมายเลขโทรศพัท์มอืถือ Ref.2 เลขบตัรประชาชนหรอืเลขที่หนังสอืเดนิทาง และช าระเงนิสดได้ท่ี 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทัว่ประเทศ ช่ือบญัชี “บริษัทหลกัทรพัย์ ดาโอ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” เลขท่ีบญัชี 049-3-14389-9 โดยสามารถช าระเงนิค่าใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญได้ระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่  23  พฤศจิกายน 2565 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่  29 
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พฤศจกิายน 2565 พรอ้มน าส่งหลกัฐานการโอนเงนิ และยื่นพรอ้มเอกสารทีใ่ชใ้นการยื่นความจ านงการใช้
สทิธภิายในเวลา 15.30 น. ของวนัที ่29 พฤศจกิายน 2565 

5.2 กรณีทีผู่้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิประสงค์จะใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญั และช ำระค่ำหุน้ดว้ย เช็ค/ดรำฟท์/แคชเชยีร์
เช็ค จะต้องสามารถเรยีกเก็บได้จากส านักหกับญัชีในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 1 วนัท าการ เท่านัน้ โดยขดี
คร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บรษิทัหลกัทรพัย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” พรอ้มน าส่ง
ส าเนาหลกัฐานการช าระเงนิ (Bill Payment) ไม่เกนิวนัที ่25 พฤศจกิายน 2565 เวลา 11.00 น. 

5.3 กรณีทีผู่้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธ ิประสงค์จะใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญั และช ำระค่ำหุ้นโดยกำรโอนผ่ำนระบบบำท
เนต (BAHTNET) โดยสัง่จ่าย ชื่อบญัช ี“บรษิทัหลกัทรพัย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพื่อจองซื้อ
หุน้” ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาถนนวทิยุ เลขทีบ่ญัช ี049-3-14389-9 โดยสามารถช าระเงนิ
ค่าใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัไดใ้นระหว่างเวลา 9.00 น. ของวนัที่ 23 พฤศจกิายน 2565 ถึงเวลา 11.00 น. ของ
วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2565 การโอนเงนิผ่านระบบบาทเนตผู้จองซื้อต้องรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอน
และ/หรอืค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจากการท าธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด 
 

ทัง้นี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรบัแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้รบัมอบ
หลกัฐานประกอบการใช้สทิธติามที่กล่าวขา้งต้น และเรยีกเก็บเงนิจานวนดงักล่าวได้แล้วเท่ านัน้ หากตวัแทนรบัแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธไิม่สามารถเรยีกเก็บเงนิไม่ว่าในกรณีใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความผดิของบรษิัทฯ และ/หรอื 
ตวัแทนรบัแจง้ความจ านงในการใชส้ทิธ ิจะถอืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธแิสดงเจตนายกเลกิการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัใน
ครัง้นัน้ ๆ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการรบัจองทางไปรษณียแ์ละช าระดว้ยเงนิสด 

 
รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาขา้งต้น โปรดพิจารณาจากข้อก าหนดว่าด้วยสทิธแิละ

หน้าที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัท ทรพิเพลิ ไอ โลจสิติกส ์
จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิIII-W1 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ที ่http://www.iii-

logistics.com หากมีข้อสงสยัเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามญัของบริษัทฯ กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อ
ขา้งตน้ ในวนัและเวลาท าการ (จนัทร ์– ศุกร ์เวลา 09.00 น. ถงึ 17.00 น.) 

 
จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

 
   (นายทพิย ์ดาลาล) 

    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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