
 

 

 

เอกสารแนบ 6 

(F53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกสจ์าํกัด (มหาชน) 

วันที่ 21 กุมภาพันธ ์2566 

ขา้พเจา้ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่

1/2566 เม่ือวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2566 เก่ียวกับการเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่ม

ทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (“III-W1”) 

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติใหเ้สนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุน 

จดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 403,900,061.00 บาท* เป็น 404,247,835.50 บาท โดยออกหุน้สามัญ จาํนวน 695,549 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 347,774.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงันี ้

การเพ่ิมทุน ประเภทหลักทรัพย ์ จาํนวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว ้

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

  แบบกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งินทุน หุน้สามญั 695,549 0.50 347,774.50 

     

  แบบมอบอาํนาจทั่วไป  (General Mandate) - - - - 

             

หมายเหตุ * เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 406,205,126.50 บาท ซ่ึงมีหุ้นที่ยังจําหน่ายไม่ครบซ่ึงไม่ใช่กรณีหุ้นที่ออกเพือ่

รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้น จาํนวน 4,610,131 หุน้ ดงันัน้ จึงจาํเป็นตอ้งดาํเนินการลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,305,065.50 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 406,205,126.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 403,900,061.00 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย

จาํนวน 4,610,131 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

2.1. แบบกําหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ   

และชําระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ 

เพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิการใช้สิทธิ

ซื ้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตาม III-W1 

ตามข้อ 6 ของข้อกําหนดสิทธิ III-

W1 ด้วยเหตุบริษัทฯ ได้เสนอขาย

หุ้นสามัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้น

ของหุ้นสามัญท่ีออกใหม่” ตํ่ากว่า

รอ้ยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้น

ของหุน้สามญัของบริษัทฯ” 

ไม่เกิน  

695,549 

- จัดสรรโดยไม่คิด

มูลค่า โดยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้น

สามญัได ้1.01007 

หุน้ ท่ีราคา 

5.9402 บาท ต่อ 1 

หุน้ 

- - 
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3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุน 

กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 ในวนัที ่18 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งสรุศกัด์ิ 2-3 ชัน้ 11  

โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยการกาํหนด

รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2566 (Record date) ในวนัที ่9 มีนาคม 2566 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         

4.1  การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

4.2  การดาํเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ์ เพื่อรบัหุน้สามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนและเข้า

ทาํรายการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม III-W1 ตามข้อ 6 ของข้อกาํหนดสิทธิ III-W1 

สืบเนื่องจากบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ ้นสามัญออกใหม่ต่อผู้ถือหุ ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดย 

“ราคาสุทธิต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญที่ออกใหม่” ตํ่ากว่าร ้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ ้นของหุ ้นสามัญของบริษัท” 

ส่งผลให้ราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือ III-W1 เปล่ียนแปลงไปตามสูตรการคาํนวณ  

6. ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของ III-W1 (ภายหลังการปรับสิทธิ) เพื่อช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการเพื่อ

รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตซ่ึงจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ และส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะ

ยาว 

7. ประโยชนท์ี่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ผู้ถือหุ้นที่ไดร้ับการจัดสรร III-W1 ครบถว้นตามการปรับสิทธิตามข้อกาํหนดสิทธิ III-W1 ข้อ 6 และในภายหลังไดใ้ช้

สิทธิซือ้หุน้สามัญจะมีสิทธิรบัเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการนบัจากวันที่มีรายช่ือปรากฏในทะเบียนผู้

ถือหุน้ของบริษัทฯ ที่ไดย่ื้นต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้น

เพ่ิมทุน 

ไม่มี 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ลําดับ ข้ันตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2566 21 กุมภาพนัธ ์2566 

2 วันกําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจาํปี 2566 (Record Date) 

9 มีนาคม 2566 
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ลําดับ ข้ันตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2566 18 เมษายน 2566 

4 จดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแกไ้ข

หนงัสือบริคณหส์นธิต่อกระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชุม

ลงมติอนุมติั 

 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถู้กตอ้งและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

 

 

นายทิพย ์ดาลาล 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

ผูมี้อาํนาจรายงานสารสนเทศ 
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