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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื0อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทรุ่นที� 1 ที�จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท (GIFT-W1) 

ผู้เสนอขายหลกัทรัพย์ : บริษทั แกรททิทูท อินฟินิท จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย : ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อหุ้นสามญัเพิ�มทุนของ บริษทั แกรททิทูท อินฟินิท 
จาํกดั (มหาชน) รุ่นที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 1” หรือ “GIFT-W1”) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย : ระบุชื�อผูถื้อ และสามารถโอนเปลี�ยนมือได ้
จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออก : ไม่เกิน 151,343,316 หน่วย (หนึ�งร้อยหา้สิบเอด็ลา้นสามแสนสี�หมื�นสามพนัสาม

ร้อยสิบหกหน่วย) 
ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนยบ์าท) 
วธีิการจดัสรร : จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิรุ่นที� 1 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทั ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)  ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายชื�อผู ้ถือหุ้นที� มีสิทธิได้รับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิรุ่นที� 1 (Record Date) ในวนัที� 28 เมษายน 2558 และ
รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.
2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที� 29 เมษายน 2558 ใน
การคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุน้แต่ละรายที�จะไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว  หากมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ไม่เต็มจาํนวน 1 หน่วยจากการ
คาํนวณ ให้ปัดเศษใบสาํคญัแสดงสิทธิส่วนที�เหลือทิ5งทั5 งจาํนวน ทั5งนี5  ภายหลงั
จากการคาํนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นที�จะไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ใน
กรณีที� มีเศษใบสําคัญแสดงสิทธิที� เหลือจากการจัดสรรทั5 งหมด บริษัทจะ
ดาํเนินการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิส่วนที�เหลือจาํนวนดงักล่าว ซึ� งจะทาํให้
คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิในจาํนวนเท่าที�จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมไดล้งตวั  

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื5อหุ้นสามญัเพิ�มทุนได ้1 หุ้น  (เวน้แต่กรณี
มีการปรับสิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิที�กาํหนด) 

ราคาการใช้สิทธิซื0อหุ้นสามญั : 2.00 บาทต่อหุน้ (เวน้แต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื�อนไขการปรับสิทธิที�กาํหนด) 

วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ : 30 เมษายน 2558 
อายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ : 3  ปี นับแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (ตั5งแต่วนัที� 30 เมษายน 2558 จนถึง

วนัที� 29 เมษายน 2561) 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ จะเริ� มใช้สิทธิได้ทุก 6 เดือนนับตั5 งแต่วนัที�ออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ และสามารถใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัทาํการ
สุดทา้ยของ เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายขุอง
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั5งนี5  กาํหนดการใชสิ้ทธิครั5 งแรกให้ตรงกบัวนัที� 31 ตุลาคม 
2558 และกาํหนดการใชสิ้ทธิครั5 งสุดทา้ยกาํหนดให้ตรงกบัวนัที�ใบสาํคญัแสดง
สิทธิมีอายุครบ 3  ปี นับแต่วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ คือวนัที� 29 เมษายน 
2561   (ในกรณีที�วนักาํหนดการใช้สิทธิตรงกับวนัหยุดทาํการ ให้เลื�อนวนั
กาํหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวนัทาํการสุดท้ายก่อนหน้าวนักาํหนดการใช้
สิทธิครั5 งดงักล่าว) 

ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิ : 5 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิแต่ละครั5 ง 
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15 วนัทาํการก่อนวนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั5 งสุดทา้ย 
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานง

ในการใช้สิทธิ 

: เมื�อผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื5 อหุ้นตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจง้
ความจาํนงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวได ้

จาํนวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

: 151,343,316  หุน้  

ตลาดรองของใบสําคญัแสดงสิทธิ : บริษทัจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพยที์�หุน้สามญัของบริษทัมีการซื5อขาย
อยู)่ 
หมายเหตุ : ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั5 งนี5  บริษทัจะยื�นคาํขอจด
ทะเบียนใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัไม่สามารถรับรองไดว้า่ตลาดหลกัทรัพยฯ์จะพิจารณาอนุมติั
การรับใบสําคญัแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ซึ� งหากตลาด
หลกัทรัพยฯ์พิจารณาไม่รับเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ผูล้งทุนจะไม่สามารถซื5อ
ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้

ตลาดรองของหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เกดิจาก

การใช้สิทธิ 

: บริษทัจะนาํหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�
ออกและเสนอขายในครั5 งนี5  เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพยที์�หุน้สามญัของบริษทัมีการซื5อขายอยู)่ 

ผลกระทบที�จะมต่ีอผู้ถือหุ้น : เนื�องจากเป็นการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือ
หุน้ ดงันั5น จึงไม่มีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ณ วนัที�ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการใชสิ้ทธิซื5อหุน้ครบถว้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิโดย
บุคคลที�ไม่ใช่ผูถื้อหุน้เดิมทั5งจาํนวน จะมีผลกระทบต่อผูถื้อหุน้เดิม ดงันี5  
1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
หากมีการใชสิ้ทธิซื5อหุน้ครบถว้นตามใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลอื�นที�ไม่ใช่
ผูถื้อหุน้เดิมทั5งจาํนวน จะทาํใหส้ดัส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นเดิมลดลงเท่ากบั
ร้อยละ 33.33โดยคาํนวณจากสูตรการคาํนวณ ดงันี5  
Control Dilution =                   จาํนวนหุน้รองรับที�ออกในครั5 งนี5                         
                               จาํนวนหุน้ที�ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้รองรับที�ออกในครั5 งนี5  
                          =                                151,343,316                         
                                                        (302,686,633+151,343,316) 
                          =    33.33%         
 
2. การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซื5 อหุ้นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั5 งจํานวน จะมี
ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 18.66 บน
สมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที� 4.54บาทต่อหุ้น ซึ� งเป็น
ราคาตลาดถวัเฉลี�ยถ่วงนํ5 าหนกัของหุ้นยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนั
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั5 งที�  1/2558 เมื�อวนัที�  20 กุมภาพันธ์ 2558 
(ระหว่างว ันที�  2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2558) (ข้อมูลจาก 
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SETSMART)  
โดยมีรายละเอียดการคาํนวณ ดงันี5  
Price dilution    =        ราคาตลาด – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 
                                                     ราคาตลาด 
*ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = 
(ราคาตลาด x จาํนวนหุน้ชาํระแลว้) + (ราคาใชสิ้ทธิ x จาํนวนหุน้รองรับที�เสนอ
ขายครั5 งนี5 ) 
               (จาํนวนหุน้ชาํระแลว้ + จาํนวนหุน้รองรับที�เสนอขายครั5 งนี5 ) 
 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  =  (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. การลดลงของกาํไรต่อหุน้ (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution) 
ในกรณีที�มีการใช้สิทธิซื5 อหุ้นครบถ้วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั5 งจํานวน 
151,343,316  หน่วย จะมีผลกระทบต่อกําไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลง
เท่ากบัร้อยละ 33.33  โดยกาํไรสุทธิที�ใชใ้นการคาํนวณ คือ กาํไรสุทธิยอ้นหลงั 
12 เดือน  (งวดวนัที�  1 มกราคม 2557 ถึง วนัที�  31 ธันวาคม 2557 ) เท่ากับ 
75,245,660 บาท 
โดยคาํนวณจากสูตรการคาํนวณ ดงันี5  
Earnings dilution            =        กาํไรต่อหุน้  – กาํไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย* 
                                                               กาํไรต่อหุน้ 
กาํไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย  =                                  กาํไรสุทธิ                                                        
                                              (จาํนวนหุน้ชาํระแลว้+จาํนวนหุน้รองรับที�เสนอ

ขายครั5 งนี5 ) 
กาํไรต่อหุน้ก่อนเสนอขาย =                    75,245,660 
                                                             302,686,633 

=  0.25 บาท 
 
กาํไรต่อหุน้หลงัเสนอขาย =                     75,245,660           
                                                 302,686,633 + 151,343,316 

 
=   0.17 บาท 

 
Earnings dilution           =             0.17  - 0.25        

                                                             0.25   
=     33.33% 
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วัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญแสดง

สิทธิและประโยชน์ที�บริษัทจะพงึได้รับจาก

การจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนในครั0งนี0 

: เป็นทุนหมุนเวยีนในกิจการและขยายธุรกิจ 

ประโยชน์ที�ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการ

เพิ�มทุน 

: ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทัในครั5 งนี5  จะมีฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั
ต่อเมื�อไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้เรียบร้อยแลว้ และในกรณีที�บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที�จะไดรั้บ
เงินปันผลในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ทั5 งนี5  บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของกาํไรสุทธิที�เหลือหลงัจากหกัเงินสาํรองต่างๆ 

อื�นๆ : คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั และ/หรือ
บุคคลที�ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือกรรมการผูมี้อาํนาจลง
นามของบริษทัมีอาํนาจในการ 

1. กาํหนดและแกไ้ขเงื�อนไขและรายละเอียดอื�นๆอนัจาํเป็นและสมควรที�
เกี�ยวเนื�องกบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอ
ขาย ฯลฯ และ 

2. ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานที�จาํเป็นที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ� งรวมถึงการติดต่อและการยื�นคาํขอ
อนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที� เกี�ยวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการนํา
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และ 

3. ดําเนินการใดๆ ตามที�จ ําเป็นและสมควรเกี�ยวเนื� องกับการออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในครั5 งนี5  เช่น พิจารณาแต่งตั5ง บริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทั เป็นตน้ 


