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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิทจี ะซื0อหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริษัทรุ่นที 1 ทีจ ดั สรรให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (GIFT-W1)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ ทเี สนอขาย
ชนิดของหลักทรัพย์ ทเี สนอขาย
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทอี อก
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
วิธีการจัดสรร

อัตราการใช้ สิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิซื0อหุ้นสามัญ
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ระยะเวลาแจ้ งความจํานงในการใช้ สิทธิ

: บริ ษทั แกรททิทูท อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื5 อหุ ้นสามัญเพิมทุนของ บริ ษทั แกรททิทูท อินฟิ นิ ท
จํากัด (มหาชน) รุ่ นที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิรุ่ นที 1” หรื อ “GIFT-W1”)
: ระบุชือผูถ้ ือ และสามารถโอนเปลียนมือได้
: ไม่เกิน 151,343,316 หน่วย (หนึงร้อยห้าสิ บเอ็ดล้านสามแสนสี หมืนสามพันสาม
ร้อยสิ บหกหน่วย)
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
: จัด สรรใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ รุ่ น ที 1 ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้น สามัญ เดิ ม ของบริ ษทั ตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ โดยบริ ษัท ได้ก ํา หนดวัน กํา หนดรายชื อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 1 (Record Date) ในวันที 28 เมษายน 2558 และ
รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ ้นในวันที 29 เมษายน 2558 ใน
การคํานวณสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายทีจะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ดังกล่าว หากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีไม่เต็มจํานวน 1 หน่ วยจากการ
คํานวณ ให้ปัดเศษใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนทีเหลือทิ5งทั5งจํานวน ทั5งนี5 ภายหลัง
จากการคํานวณสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทีจะได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ใน
กรณี ที มี เ ศษใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที เ หลื อ จากการจัด สรรทั5ง หมด บริ ษ ัท จะ
ดําเนิ นการยกเลิ กใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ส่วนที เหลือจํานวนดังกล่าว ซึ งจะทําให้
คงเหลือใบสําคัญแสดงสิ ทธิในจํานวนเท่าทีจดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมได้ลงตัว
: ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ5ื อหุ ้นสามัญเพิมทุนได้ 1 หุ ้น (เว้นแต่กรณี
มีการปรับสิ ทธิตามเงือนไขการปรับสิ ทธิทีกาํ หนด)
: 2.00 บาทต่อหุน้ (เว้นแต่กรณี มีการปรับสิ ทธิตามเงือนไขการปรับสิ ทธิทีกาํ หนด)
: 30 เมษายน 2558
: 3 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (ตั5งแต่วนั ที 30 เมษายน 2558 จนถึง
วันที 29 เมษายน 2561)
: ผูถ้ ื อ ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ จะเริ ม ใช้สิ ท ธิ ไ ด้ทุ ก 6 เดื อ นนับ ตั5ง แต่ ว นั ที อ อก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และสามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิได้ในวันทําการ
สุ ดท้ายของ เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอายุของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทั5งนี5 กําหนดการใช้สิทธิ ครั5งแรกให้ตรงกับวันที 31 ตุลาคม
2558 และกําหนดการใช้สิทธิ ครั5งสุ ดท้ายกําหนดให้ตรงกับวันทีใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วนั ที ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คือวันที 29 เมษายน
2561 (ในกรณี ทีวนั กํา หนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทํา การ ให้เลื อนวัน
กําหนดการใช้สิทธิ ดังกล่าว เป็ นวันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้
สิ ทธิครั5งดังกล่าว)
: 5 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิแต่ละครั5ง
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15 วันทําการก่อนวันกําหนดการใช้สิทธิครั5งสุดท้าย
การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ งความจํานง : เมื อ ผู ้ถื อ ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไ ด้แ จ้ง ความจํา นงในการใช้สิ ท ธิ ซ5ื อ หุ ้ น ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แล้ว ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ในการใช้ สิทธิ
ความจํานงในการใช้สิทธิดงั กล่าวได้
จํานวนหุ้นทีอ อกเพือรองรับใบสําคัญแสดง : 151,343,316 หุน้
สิทธิ
: บริ ษทั จะนําใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนใน
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ทีหุน้ สามัญของบริ ษทั มีการซื5อขาย
อยู)่
หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั5งนี5 บริ ษทั จะยืนคําขอจด
ทะเบี ยนใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่สามารถรับรองได้วา่ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณาอนุมตั ิ
การรั บใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่ าวเป็ นหลัก ทรั พย์จดทะเบี ยน ซึ งหากตลาด
หลักทรัพย์ฯพิจารณาไม่รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผูล้ งทุนจะไม่สามารถซื5 อ
ขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯได้
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิม ทุนทีเ กิดจาก : บริ ษทั จะนําหุ ้นสามัญเพิมทุนที เกิ ดจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที
ออกและเสนอขายในครั5งนี5 เข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาด
การใช้ สิทธิ
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ทีหุน้ สามัญของบริ ษทั มีการซื5อขายอยู)่
: เนืองจากเป็ นการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือ
ผลกระทบทีจ ะมีต่อผู้ถือหุ้น
หุน้ ดังนั5น จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ ณ วันทีออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซ5ือหุน้ ครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิโดย
บุคคลทีไม่ใช่ผถู ้ ือหุน้ เดิมทั5งจํานวน จะมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ เดิม ดังนี5
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
หากมีการใช้สิทธิซ5ือหุน้ ครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยบุคคลอืนทีไม่ใช่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมทั5งจํานวน จะทําให้สดั ส่ วนการถือหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นเดิมลดลงเท่ากับ
ร้อยละ 33.33โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี5
Control Dilution =
จํานวนหุน้ รองรับทีออกในครั5งนี5
จํานวนหุน้ ทีชาํ ระแล้ว + จํานวนหุน้ รองรับทีออกในครั5งนี5
=
151,343,316
(302,686,633+151,343,316)
= 33.33%
2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution)
หากมี ก ารใช้สิ ท ธิ ซ5ื อ หุ ้ น ครบถ้ว นตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ท5 ัง จํา นวน จะมี
ผลกระทบต่ อราคาของหุ ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ ากับร้ อยละ 18.66 บน
สมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที 4.54บาทต่อหุ ้น ซึ งเป็ น
ราคาตลาดถัวเฉลียถ่วงนํ5าหนักของหุ ้นย้อนหลัง 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั5 งที 1/2558 เมื อ วัน ที 20 กุม ภาพัน ธ์ 2558
(ระหว่ า งวัน ที 2 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 ถึ ง 19 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558) (ข้อ มู ล จาก
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SETSMART)
โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี5
Price dilution = ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย*
ราคาตลาด
*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จํานวนหุน้ ชําระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จํานวนหุน้ รองรับทีเสนอ
ขายครั5งนี5)
(จํานวนหุน้ ชําระแล้ว + จํานวนหุน้ รองรับทีเสนอขายครั5งนี5)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (4.54 x 302,686,633) + (2.00 x 151,343,316 )
(302,686,633 + 151,343,316 )
= 3.70 บาท
Price dilution

= 4.54 -3.70
= 18.66%
4.54
3. การลดลงของกําไรต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)
ในกรณี ที มี ก ารใช้สิ ท ธิ ซ5ื อ หุ ้น ครบถ้ว นตามใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ท5 ัง จํา นวน
151,343,316 หน่ ว ย จะมี ผลกระทบต่ อกําไรต่อหุ ้น (EPS Dilution) ลดลง
เท่ากับร้อยละ 33.33 โดยกําไรสุทธิทีใช้ในการคํานวณ คือ กําไรสุ ทธิ ยอ้ นหลัง
12 เดื อน (งวดวันที 1 มกราคม 2557 ถึ ง วันที 31 ธันวาคม 2557 ) เท่ ากับ
75,245,660 บาท
โดยคํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี5
Earnings dilution
= กําไรต่อหุน้ – กําไรต่อหุน้ หลังเสนอขาย*
กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ หลังเสนอขาย =
กําไรสุทธิ
(จํานวนหุน้ ชําระแล้ว+จํานวนหุน้ รองรับทีเสนอ
ขายครั5งนี5)
กําไรต่อหุน้ ก่อนเสนอขาย =
75,245,660
302,686,633
= 0.25 บาท
กําไรต่อหุน้ หลังเสนอขาย =

75,245,660
302,686,633 + 151,343,316

= 0.17 บาท
Earnings dilution
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0.17 - 0.25
0.25
= 33.33%
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วัตถุ ประสงค์ ของการออกใบสํ าคัญแสดง : เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการและขยายธุรกิจ
สิทธิและประโยชน์ ทบี ริษัทจะพึงได้ รับจาก
การจัดสรรหุ้นเพิม ทุนในครั0งนี0
ประโยชน์ ทีผู้ ถื อ หุ้ น จะพึง ได้ รั บ จากการ : ผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ของบริ ษทั ในครั5งนี5 จะมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ต่อเมือได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลียนแปลงทุนชําระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิ จ
เพิม ทุน
การค้าเรี ยบร้อยแล้ว และในกรณี ทีบริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลก็มีสิทธิ ทีจะได้รับ
เงินปั นผลในฐานะผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ทั5งนี5 บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลให้ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกําไรสุทธิทีเหลือหลังจากหักเงินสํารองต่างๆ
: คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริ ษทั และ/หรื อ
อืนๆ
บุคคลที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลง
นามของบริ ษทั มีอาํ นาจในการ
1. กําหนดและแก้ไขเงือนไขและรายละเอียดอืนๆอันจําเป็ นและสมควรที
เกี ยวเนื องกับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอ
ขาย ฯลฯ และ
2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจาํ เป็ นทีเกียวข้อง
กับการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ งรวมถึงการติดต่อและการยืนคําขอ
อนุ ญ าตเอกสารและหลัก ฐานดัง กล่ า วต่ อ หน่ ว ยงานราชการหรื อ
หน่ ว ยงานที เ กี ย วข้อ งกับ การออกใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละการนํา
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
3. ดํา เนิ น การใดๆ ตามที จ ํา เป็ นและสมควรเกี ย วเนื อ งกับ การออก
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในครั5งนี5 เช่น พิจารณาแต่งตั5ง บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบี ยนหลักทรั พย์ของ
บริ ษทั เป็ นต้น
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