บริ ษัท แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิมทุน
บริษัท แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2558
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง) ที 1/2558 เมือวันที 20 กุมภาพันธ์
2558 เกียวกับการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน ดังต่อไปนี )
1. การเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 302,686,633 บาท เป็ น 454,029,949 บาท โดยออก
หุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 151,343,316 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวม 151,343,316 บาท โดยเป็ นการเพิมทุนในลักษณะดังนี )
การเพิมทุน
ประเภทหุ้น
จํานวนหุ้น
มูลค่ าทีตราไว้
รวม
(บาท)
(บาทต่ อหุ้น)
 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ใน
หุ้นสามัญ
151,343,316
1
151,343,316
การใช้ เงินทุน
หุ้นบุริมสิทธิ
------ แบบมอบอํานาจทัว ไป
หุ้นสามัญ
------(General Mandate)
หุ้นบุริมสิทธิ
------กรณีการเพิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน ให้ กรอกข้ อมูลในลําดับถัดไปทุกข้ อ ยกเว้ นข้ อ 2.2
กรณีการเพิมทุนแบบ General Mandate ให้ กรอกข้ อมูลในลําดับถัดไปเฉพาะข้ อ 2.2 ข้ อ 3 และข้ อ 4
2. การจัดสรรหุ้นเพิมทุน
2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จํานวนหุ้น
อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย วัน เวลา จองซือ7
(บาทต่ อหุ้น) และชําระเงินค่ า
หุ้น
-------------

ผู้ถือหุ้นเดิม
----ประชาชน
----บุคคลใด ๆ
----(ระบุ)............
เพือรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญ 151,343,316 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ราคาใช้ สทิ ธิ
ดูรายละเอียด
แสดงสิทธิทีจะซื )อหุ้นสามัญเพิมทุน
1 หน่วยใบสําคัญ 2.00 บาทต่อ ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ
ของบริ ษัท รุ่ นที 1 (GIFT-W1)
แสดงสิทธิ
หุ้น
(หมายเหตุท้าย
ตาราง)
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หมาย
เหตุ
---------
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รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื )อหุ้นสามัญของบริ ษัทซึง จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
: ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื )อหุ้นสามัญเพิมทุนของ บริ ษัท แกรททิทดู
อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) รุ่ นที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรื อ “GIFTW1”)
ชนิดของหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
: ระบุชือผู้ถือ และสามารถโอนเปลีย นมือได้
วัตถุประสงค์และความจําเป็ น
: เนืองจากบริ ษัทมีแนวโน้ มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนือง รวมทังมี
)
แผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุน ดังนัน) บริ ษัท
จึงได้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ นี )
1. เพือใช้ เป็ นทุนหมุนเวียนในกิจการ
2. เพือใช้ ขยายธุรกิจ
นอกจากนี )ช่วยเสริ มให้ บริ ษัทมีฐานเงินทุนทีเข้ มแข็งขึ )นเพือสร้ างความ
พร้ อมด้ านเงินทุนสําหรับรองรับการลงทุนในอนาคต ซึงแผนการลงทุน
ในอนาคตจะนํามาซึงรายได้ ทีเพิมขึน) ซึงจะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัท
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
วิธีการจัดสรร
: จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ1
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิ โดยบริ ษัท ได้ กํา หนดให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ที มี สิทธิ ไ ด้ รั บ
ใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที จ ะซื อ) หุ้น สามัญ (Record Date) ในวัน ที
28 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามทีมี
การแก้ ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที
29 เมษายน 2558 ในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายทีจะได้ รับ
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว หากมีเศษของใบสําคัญแสดง
สิทธิ ทีไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ ให้ ปัดเศษใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ส่วนทีเหลือทิ )งทัง) จํ านวน ทัง) นี ) ภายหลังจากการคํานวณ
สิทธิของผู้ถือหุ้นทีจะได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีทีมี
เศษใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที เ หลือ จากการจัด สรรทัง) หมด บริ ษั ท จะ
ดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสว่ นทีเหลือจํานวนดังกล่าว ซึง
จะทําให้ คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนเท่าทีจดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมได้ ลงตัว
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีออก
: ไม่เกิน 151,343,316 หน่วย (หนึง ร้ อยห้ าสิบเอ็ดล้ านสามแสนสีห มืน
สามพันสามร้ อยสิบหกหน่วย)
จํานวนหุ้นทีออกเพือรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ : หุ้น สามัญ เพิ ม ทุน ของ บมจ. แกรททิ ทูด อิ น ฟิ นิ ท (GIFT) จํ า นวน
151,343,316 หุ้น (มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
49.99 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
)
ษัททีจดั ไว้ เพือ
รองรั บการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทัง) หุ้นสามัญทีออก
ใหม่เพิมเติมในกรณีทีมีการปรับสิทธิภายใต้ ข้อกําหนดสิทธิ
ราคาต่อหน่วย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
ลักษณะของใบสําคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้ สทิ ธิ
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื )อหุ้นสามัญเพิมทุนได้ 1 หุ้น
(เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิทีกําหนด)
ราคาใช้ สทิ ธิซื )อหุ้นสามัญ
: 2.00 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับสิทธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ
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วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันหมดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:
:
:

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

:

วันทีใช้ สทิ ธิครัง) แรก
วันทีใช้ สทิ ธิครัง) สุดท้ าย
ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิ

:
:
:

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ มทุนที เกิ ดจาก :
การใช้ สทิ ธิ
2.1.1

ทีกําหนด)
30 เมษายน 2558
29 เมษายน 2561
3 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตังแต่
) วนั ที 30 เมษายน
2558 จนถึงวันที 29 เมษายน 2561
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ เริ มใช้ สิทธิได้ ทกุ 6 เดือน และสามารถใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิได้ ในวันทําการสุดท้ ายของ เดือนตุลาคม
และเดือนเมษายน ของแต่ละปี ปฏิทิน ตลอดอายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ ทังนี
) ) กําหนดการใช้ สทิ ธิครัง) แรกให้ ตรงกับวันที 31 ตุลาคม 2558
และกํ าหนดการใช้ สิทธิ ครั ง) สุดท้ ายกําหนดให้ ตรงกับวันทีใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ
วันที 29 เมษายน 2561 (ในกรณี ทีวันกํ าหนดการใช้ สิทธิ ตรงกับ
วันหยุดทําการ ให้ เลือนวันกําหนดการใช้ สิทธิ ดงั กล่าว เป็ นวันทําการ
สุดท้ ายก่อนหน้ าวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครัง) ดังกล่าว)
31 ตุลาคม 2558
29 เมษายน 2561
บริ ษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลักทรัพย์ทีห้ นุ สามัญของ
บริ ษัทมีการซื )อขายอยู)่
บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญเพิมทุนทีเกิดจากการใช้ สทิ ธิเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

การดําเนินการของบริ ษัท กรณีทีมีเศษของหุ้น : กรณีมีเศษของหุ้นให้ ตดั ทิ )ง

3. กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น/วิสามัญผู้ถอื หุ้นเพือขออนุมัติการเพิมทุนและจัดสรรหุ้นเพิมทุน
บริ ษัทฯ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวันที 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี ) ปิ น
เกล้ า โดย
 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพือสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
) วนั ที................................. จนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ
 กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 (Record Date)ในวันที 9 มีนาคม
2558 และให้ รวบรวมรายชือตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที 10
มีนาคม 2558 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น)
4. การขออนุญาตเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน ต่ อหน่ วยงานราชการทีเกียวข้ อง และเงือนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษัทฯ จะทําการจดทะเบียนเพิมทุนจํานวน 151,343,316 บาท มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชําระเปลีย นแปลงทุนชําระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมือมีการเรี ยกชําระทุน
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
เพิมทุนเพือรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื )อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท รุ่นที 1 (GIFT-W1) โดยเงินเพิมทุนที
ได้ รับจากการใช้ สทิ ธิจะนําไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และใช้ ขยายธุรกิจ
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6. ประโยชน์ ทีบริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
เพิมความสามารถในการแข่งขัน สภาพคล่องทางการเงินและเงินทุนหมุนเวียนให้ กบั บริษัท รวมทังช่
) วยเสริ มให้ บริษัทมี
ฐานเงินทุนทีเข้ มแข็งขึ )นเพือสร้ างความพร้ อมด้ านเงินทุนสําหรับรองรับการลงทุนในอนาคต แผนการลงทุนในอนาคตจะนํามาซึง รายได้
ทีเพิมขึ )น ซึง เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
7. ประโยชน์ ทีผู้ถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ทีเหลือหลังจากหักเงิ น
สํารองต่างๆ ทุกประเภท ตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
) มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ
7.2 ผู้จองซื )อหุ้นเพิมทุนครัง) นี )จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเริ มตังแต่
) มีการใช้ สทิ ธิซื )อหุ้นสามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิทีจะซื )อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท รุ่นที 1 (GIFT-W1) และบริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ ว ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็ นที
เรี ยบร้ อยแล้ ว
7.3 อืน ๆ - ไม่มี –
8. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับผู้ถอื หุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
 กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื )อหุ้นสามัญเพิมทุน ในวันที 28 เมษายน 2558 และ
ให้ รวบรวมรายชือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที 29 เมษายน 2558
(วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น) และกําหนดวันจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที 30
เมษายน 2558
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บริ ษัท แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
ลําดับ
ขันตอนการดํ
)
าเนินการ
วัน เดือน ปี
20 กุมภาพันธ์ 2558
1 วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง) ที 1/2558
9 มีนาคม 2558
2 กําหนดวัน Record Date เพือสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
10 มีนาคม 2558
3 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
21 เมษายน 2558
4 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
28 เมษายน 2558
5 กําหนดวัน Record Date เพือสิทธิในการรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื )อ
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท รุ่นที1 (GIFT-W1)
29 เมษายน 2558
6 กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื )อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท รุ่ นที1 (GIFT-W1)
30 เมษายน 2558
7 กําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื )อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท รุ่นที1
(GIFT-W1) และจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสทิ ธิ
บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี )ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ลายมือชือ
(นายวิรัช สุวรรณนภาศรี )
กรรมการ
ลายมือชือ
(นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี )
กรรมการ
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