บริ ษัท แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

G I F T หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
วันอังคารที 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องปิ นเกล้ า 2 ชั )น 9
โรงแรม รอยัล ซิตี ) (ปิ นเกล้ า) 800 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

บริ ษัท แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
ที GIFT58/22016
วันที 7 มีนาคม 2558

เรื อง

ขอเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

สิ งทีส่งมาด้วย

1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั5งที 1/2557
2. รายงานประจําปี 2557 ในรู ปแบบซีดีรอม
3. รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื5 อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที จดั สรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั รุ่ นที 1
(GIFT-W1)
4. แบบรายงานการเพิมทุน (F 53-4)
5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และถูกเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึง
6. ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
7. เงือนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสี ยงลงคะแนน
8. ประวัติกรรมการอิสระผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
9. หนังสื อมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึง)
10. แผนทีจดั ประชุมผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการบริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2558 (“การประชุม”) ในวันอังคารที 21 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป ณ.ห้องปิ นเกล้า 2 ชั5น 9 โรงแรม รอยัล
ซิต5 ี(ปิ นเกล้า) เลขที 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี5

วาระที 1 เรื องทีป ระธานแจ้ งให้ ทปี ระชุ มทราบ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เนื องด้วยประธานกรรมการบริ ษทั มีเรื องต่างๆ อาทิ รายงานความคืบหน้าการดําเนิ นการตามมติที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวทีผา่ นมา เป็ นต้น ซึงจําเป็ นทีจะแจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรให้ทีประชุมรับทราบเรื องต่างๆ
การลงมติ วาระนี5ไม่มีการลงคะแนนเสี ยง เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ

วาระที 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั0งที 1/2557 เมือวันที 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั5งที 1/2557 จัดขึ5นเมือวันที 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยบริ ษทั ฯ ได้
จัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเพือเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการ ษทั ได้ตรวจทานรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั5งที 1/2557 เมือวันที 12
ธันวาคม พ.ศ. 2557 แล้ว เห็นว่าได้มีมีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมวิสามั
สามัญผูถ้ ือหุ ้นครั5งที 1/2557 ทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั5งนี5
(ตามเอกสารแนบ 1)
การลงมติ วาระนี
ะนี5 ตอ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 3 พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทสํ าหรั บผลการดําเนิ นงานประจํ
ประจํ าปี 2557 และรายงาน
ประจําปี 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ
พรบ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้ข้อบังคับของบริ ษทั ทีกาํ หนดให้
คณะกรรมการบริ
กรรมการบริ ษทั ต้องรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ทีผ่านมา ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการ ษทั เห็นควรรายงานผลการดํ
รรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2557 และรายงาน
ประจําปี ของคณะกรรมการให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นรั บทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจําปี 25577 ที ได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นพร้อม
หนังสื อเชิญประชุมในครั5งนี5 (ตามสิ
ตามสิ งทีส่งมาด้วย 2)
งบแสดงฐานะการเงินสําหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงสรุปสาระสําคัญ ดังนี0
(หน่วย : ล้านบาท)
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(หน่วย : ล้านบาท)

(หน่วย : ล้านบาท)
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งบกํกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงสรุปสาระสําคัญ ดังนี0
(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสดสํสําหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงสรุปสาระสําคัญ ดังนี0
(หน่วย : ล้านบาท)

การลงมติ วาระนี5ไม่มีมีการลงคะแนนเสี ยง เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ
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วาระที 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริ ษทั ทีกาํ หนดให้
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ5นสุดของรอบบัญชีของบริ ษทั ฯ เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี เพือพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงิน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นควรเสนอที ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะ
การเงิน สําหรับปี สิ5นสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ซึ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว (ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ตามสิ งทีส่งมาด้วย 2)
การลงมติ วาระนี5 ตอ้ งผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 5 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกําไรสุ ทธิสําหรั บผลการดําเนินงาน สํ าหรั บปี 2557 เป็ นเงินสํ ารองตามกฎหมายและ
พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปันผล สํ าหรับผลการดําเนินงานปี 2557
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ทีกาํ หนดให้ตอ้ ง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสํารองนี5จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาความเหมาะสมของการ
จ่ายหรื องดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน โดยต้องนําเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิสาํ หรับปี 2557 (งบเฉพาะกิจการ) จํานวน 76.73 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จึงเห็น
ควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาการจัดสรรสํารองเพือ ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาการงดจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จากผลการดําเนินงานปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี5
1. จัดสรรกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 3,904,004.12 บาท ซึงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 5.08 ของกําไร
สุทธิประจําปี ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 12,510,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้อย
ละ 4.13 ของทุนจดทะเบียน
2. การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรเสนอการงดจ่ายปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ สําหรับรอบวันที 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 ทั5งนี5 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับงวด
สิ5นสุดวันที 30 กันยายน 2557 ไปแล้วตามมติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั5งที 1/2557 เมือวันที 12 ธันวาคม 2557 จํานวน
100,393,362.37 บาท ดังนั5น บริ ษทั จึงไม่มีการจ่ายเงินปั นผลเพิมเติม
การลงมติ วาระนี5ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 6 พิจารณาแต่ งตั0งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ซึ งกําหนดให้ที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี แต่งตั5งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควร
เสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ดังนี5
พิจารณาและอนุ มตั ิ แ ต่งตั5ง นางชลรส สันติ อศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าตเลขที 4523 และ/หรื อ นางสาวศิ ราภรณ์
เอื5ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 3844 และ/หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที 3930 และ/หรื อ
5

บริ ษัท แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4958 แห่งบริ ษทั สํานักงาน อี วาย จํากัด โดยให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึงมีอาํ นาจทํา
การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2558 โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็ นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วน
เสี ยใดๆ กับบริ ษทั ฯ โดยมีค่าตอบแทน 870,000
000.- บาท ต่อปี

การลงมติ วาระนี5ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุ
ม
มและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 7 พิจารณาแต่ งตั0งกรรมการทีค รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ งอีกวาระ
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ซึ ง กําหนดว่า “ใน
การประชุมสามัญประจําปี ทุกครั5งให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ งในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการที จะออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุดกับส่ วนหนึ งในสาม กรรมการทีออกจากตําแหน่งนั5นอาจ
ถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุ
โดยในการป มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2558 มีกรรมการทีออกตามวาระ จํานวน 4 ท่าน ได้แก่
1) นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ 2) นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ 3) นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี 4) นางสาวปิ
งสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการ ษทั ไม่รวมกรรมการทีได้รับการเสนอชือ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั5งกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี
ตาม
2558 ทั5ง 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึง ดังนี5
ประธานกรรมการบริ ษทั
1. นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์
2. นายกันต์

อรรฆย์วรวิทย์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ
และกรรมการอิสระ

3. นางสาวปิ ยะนันท์ สุวรรณนภาศรี

กรรมการ

4. นางสาวสุธิดา

กรรมการ

สุวรรณนภาศรี

ซึงบุคคลทั5ง 4 คนเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการทีถูก
เสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งอีกวาระหนึง (ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ 5)
การลงมติ วาระนี5ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 8 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่
ดค่ าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2558
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ซึงกําหนดว่า “ห้ามมิ
ให้บ ริ ษ ัทฯจ่ ายเงิ นหรื อทรั พ ย์สิน อื น ใดให้แ ก่ ก รรมการ เว้นแต่ จ่า ยเป็ นค่ าตอบแทนตามข้อ บัง คับ ของบริ ษทั และให้ก รรมการได้
ค่าตอบแทนตามจํานวนทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะได้กาํ หนดให้ตามมติของทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ”
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บริ ษัท แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริ
กรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิ สระ ประจําปี 2558 โดยคํานึ ง ถึ งภาระความรั บ ผิดชอบและการปฏิ บติตั ิ ห น้าที ของคณะกรรมการ โดยเสนอให้ก ําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี5

โดยให้อตั ราเงินค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมีผลใช้บงั คับตั5งแต่วนั ที 1 มกราคม 2558 เป็ นต้นไปจนกว่าจะมีมติของทีประชุมผู ้
ถือหุน้ อนุมตั ิเป็ นประการอืน ทั5งนี5 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละปี รวมทั5งสิ5นไม่เกิน 1,900,000
00,000 บาท
การลงมติ วาระนี5ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุ
มาป ม

วาระที 9 พิจารณาลดทุ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เนื องจากบริ ษทั ฯ จะมีการพิจารณาการเพิมทุนจดทะเบียน ดังนั5น เพือให้เป็ นไปตาม พรบ.บริ
พรบ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ทีกาํ หนดว่
หนด าบริ ษทั ฯ จะไม่สามารถออกหุน้ สามัญเพิมทุนได้หากยังมีหุน้ ทียงั จําหน่ายไม่
ครบเหลืออยู่ ยกเว้นหุ ้นทีเหลืออยูต่ อ้ งเป็ นหุ ้นที ออกเพือรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็ นหุ ้น และการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั
จะต้องได้รับการอนุ
อนุมตั ิโดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ เนืองจากบริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 302,687,292 บาท ทุนชําระแล้ว 302,686,633
302
บาท โดยยังมีหุ้น
สามัญทียงั ไม่ออกจําหน่ายจํานวน 659 หุ ้น ซึ งคงเหลือจากการจัดสรรหุ ้นปั นผลเมือช่วงเวลาทีผ่านมา คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการ ษทั ได้พิจารณา
แล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ
า
มตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 659 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญทีเหลือ
และยังไม่ออกจําหน่ายจํานวน 659 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 302,686,633 บาท
การลงมติ วาระนี5 ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง (หากที
หากทีประชุมอนุมตั ิวาระนี5จะต้องพิจารณาวาระที 10 ต่อไป)

วาระที 10 พิจารณาแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทเพือให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล กรณี ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 302,,686,633 บาท บริ ษทั ฯ จะต้อง
แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลด
ลดทุนจดทะเบียน เป็ นข้อความ
ดังนี5
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 302,686
686,633 บาท (สามร้
สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมืนหกพันหกร้อยสามสิ บสามบาท)
สาม
แบ่งออกเป็ น : 302,686
686,633 หุน้ (สามร้
สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมืนหกพันหกร้อยสามสิ บสามหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
: 1.00 บาท
(หนึงบาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
: 302,686
686,633 หุน้ (สามร้
สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมืนหกพันหกร้อยสามสิ บสามหุน้ )
7

บริ ษัท แกรททิทดู อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)
หุน้ บุริมสิ ทธิ

: -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดจดทะเบียน ทั5งนี5 ให้บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคําเพือให้เป็ นไป
ตามคําสัง ของนายจดทะเบียน
การลงมติ วาระนี5 ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง

วาระที 11 พิจ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกและเสนอขายใบสํ าคั ญแสดงสิ ทธิ ทีจ ะซื0 อ หุ้ นสามั ญเพิม ทุ นของบริ ษั ท รุ่ นที 1
(“ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ร่ ุ นที 1” หรื อ “GIFT-W1”) ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า จํ า นวนไม่ เ กิ น
151,343,316 หน่ วย
วัตถุประสงค์ และเหตุผล เพือเป็ นการระดมทุนสําหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
บริ ษทั ฯ จึงมีความประสงค์ขอออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื5 อหุ ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั รุ่ นที 1 (“ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
รุ่ นที 1” หรื อ “GIFT-W1”)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที 1 ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ทีได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครั5งนี5
การลงมติ วาระนี5 ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง (หากทีประชุมอนุมตั ิวาระนี5จะต้องพิจารณาวาระที 12-14 ต่อไป)

วาระที 12 พิจารณาอนุมัติการเพิม ทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์ และเหตุผล กรณี ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื5 อหุ ้นสามัญเพิม
ทุนของบริ ษทั รุ่ นที 1 ดังนั5น บริ ษทั ฯ จึงต้องเพิมทุนจดทะเบียนเพือรองรับการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดังกล่าว และการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จะต้องได้รับการอนุมตั ิโดยทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั อีก 151,343,316 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 151,343,316 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1
บาท เพือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิรุ่นที 1 ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 454,029,949 บาท
การลงมติ วาระนี5 ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง (หากทีประชุมอนุมตั ิวาระนี5จะต้องพิจารณาวาระที 13-14 ต่อไป)
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วาระที 13 พิจารณาแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทเพือให้ สอดคล้ องกับการเพิม ทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล กรณี ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 454,029,949 บาท บริ ษทั ฯ จะต้องแจ้ง
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน เป็ นข้อความดังนี5
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

: 454,029,949 บาท (สี ร้อยห้าสิ บสี ลา้ นสองหมืนเก้าพันเก้าร้อยสี สิบเก้าบาท)
: 454,029,949 หุน้ (สี ร้อยห้าสิ บสี ลา้ นสองหมืนเก้าพันเก้าร้อยสี สิบเก้าหุน้ )
: 1.00 บาท
(หนึงบาท)
: 454,029,949 หุน้ (สี ร้อยห้าสิ บสี ลา้ นสองหมืนเก้าพันเก้าร้อยสี สิบเก้าหุน้ )
: -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบี ยน ทั5งนี5 ให้บุคคลที คณะกรรมการบริ ษทั
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา
เพือให้เป็ นไปตามคําสัง ของนายจดทะเบียน
การลงมติ วาระนี5 ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง (หากทีประชุมอนุมตั ิวาระนี5จะต้องพิจารณาวาระที 14 ต่อไป)

วาระที 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม ทุน
วัตถุประสงค์ และเหตุผล กรณี มีการออกหุน้ สามัญเพิมทุน จะต้องมีการพิจารณาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิ น 151,343,316 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือรองรั บการใช้สิทธิ แปลงสภาพของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิรุ่ นที 1 และให้นาํ หุน้ สามัญทีออกใหม่หลังจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
การลงมติ วาระนี5ตอ้ งผ่านการอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนเสี ยงทั5งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที 15 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
วัตถุประสงค์ และเหตุผล การเปิ ดวาระอืนๆ เพือให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม หารื อ และ/หรื อ ให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการ
และ/หรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรให้มีวาระอืนๆ นี5ไว้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครั5ง
การลงมติ วาระนี5ไม่มีการลงคะแนนเสี ยงใดๆ
อนึ ง คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิวนั กําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ในวันที
9 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและ
พักการโอนหุน้ ในวันที 10 มีนาคม 2558
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บริ ษ ัท ฯ ได้เ ผยแพร่ ห นังสื อ เชิ ญประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจํา ปี 2558 ฉบับ นี5 พร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม และ
แบบฟอร์ มหนังสื อมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.unionintraco.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อหัวข้อ Investor
Relation
ทั5งนี5 หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามทีตอ้ งการให้บริ ษทั ฯ ชี5แจงในประเด็นทีเกียวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่ ง
คําถามล่วงหน้าได้ที E-mail address : piyathida_s@gratitudeinfinite.co.th หรื อทางโทรสารหมายเลข 0-2888-7200
จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที ดังกล่าว หากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเองได้กรุ ณาแต่งตั5งผูร้ ับมอบฉันทะเพือเข้าร่ วมประชุมออกเสี ยงแทนในการประชุมครั5งนี5ดว้ ย อนึง เพือความสะดวกหากผูถ้ ือหุน้ ท่าน
ใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั5งนี5โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ข. ทีแนบมา (เอกสารแนบ 9) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึงตามทีระบุไว้เท่านั5น
หากท่านผูถ้ ือหุ ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนท่านทราบว่า มี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึงไม่มีส่วนได้เสี ยกับวาระทีเสนอในการประชุมครั5งนี5 ทีสามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้แก่
นายกันต์ อรรฆย์วรวิทย์ อยูบ่ า้ นเลขที 55/19 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร 10140 (รายละเอียดประวัติ
กรรมการอิสระที รับมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 8) ทั5งนี5 บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ ไว้เพืออํานวยความสะดวกแก่ ท่าน ณ
บริ เวณจุดลงทะเบียน โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุมได้ต5 งั แต่เวลา 08.00 น.
เป็ นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั แกรททิทูด อินฟิ นิท จํากัด (มหาชน)

(นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์)
ประธานกรรมการ

ฝ่ ายประสานงานการประชุม
นางสาวปิ ยธิดา สุวรรณชนะ
โทร. 0-2888-6800 ต่อ 44
Email : piyathida_s@gratitudeinfinite.co.th
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