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เอกสารแนบ 4 
 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ�มทุน 
บริษัท แกรทททิูด อนิฟินิท จาํกัด (มหาชน) 

วันที� 20 กุมภาพนัธ์ 2558 

ข้าพเจ้า บริษัท แกรททิทดู อินฟินิท จํากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั )งที� 1/2558 เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ 
2558 เกี�ยวกบัการเพิ�มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ�มทนุ ดงัตอ่ไปนี ) 

 1.  การเพิ�มทุน 
  ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 302,686,633 บาท เป็น 454,029,949 บาท โดยออก
หุ้นสามญัเพิ�มทนุ จํานวน 151,343,316 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 151,343,316  บาท โดยเป็นการเพิ�มทนุในลกัษณะดงันี ) 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น 
 

มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

�  แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 151,343,316 1 151,343,316 
          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ --- --- --- 
�  แบบมอบอํานาจทั�วไป หุ้นสามญั --- --- --- 
         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ --- --- --- 

 กรณีการเพิ�มทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในลาํดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 
 กรณีการเพิ�มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในลาํดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

 2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  
   2.1  แบบกาํหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื 7อ 
และชาํระเงนิค่า

หุ้น 

หมาย
เหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม --- --- --- --- --- 
ประชาชน --- --- --- --- --- 
บคุคลใด ๆ   --- --- --- --- --- 
(ระบ)ุ............      
เพื�อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�จะซื )อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ
ของบริษัท รุ่นที� 1 (GIFT-W1) 

151,343,316 2 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 
1 หนว่ยใบสาํคญั

แสดงสทิธิ 

ราคาใช้สทิธิ 
2.00 บาทตอ่

หุ้น 

ดรูายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สทิธิ

(หมายเหตทุ้าย
ตาราง) 

--- 
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รายละเอียดใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื )อหุ้นสามญัของบริษัทซึ�งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
ประเภทหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย : ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื )อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของ บริษัท แกรททิทดู 

อินฟินิท จํากดั (มหาชน) รุ่นที� 1 (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ” หรือ “GIFT-
W1”) 

ชนิดของหลกัทรัพย์ที�เสนอขาย : ระบชืุ�อผู้ ถือ และสามารถโอนเปลี�ยนมือได้ 
วตัถปุระสงค์และความจําเป็น : เนื�องจากบริษัทมีแนวโน้มการขยายตวัทางธุรกิจอย่างต่อเนื�อง รวมทั )งมี

แผนการลงทนุในอนาคต จึงมีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุ ดงันั )น บริษัท
จึงได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ นี ) 
1. เพื�อใช้เป็นทนุหมนุเวียนในกิจการ 
2. เพื�อใช้ขยายธุรกิจ 
นอกจากนี ) ช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทนุที�เข้มแข็งขึ )นเพื�อสร้างความ
พร้อมด้านเงินทนุสาํหรับรองรับการลงทนุในอนาคต ซึ�งแผนการลงทนุ
ในอนาคตจะนํามาซึ�งรายได้ที�เพิ�มขึ )น ซึ�งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท 
และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

วิธีการจดัสรร : จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัท ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering)  ในอตัรา 2 หุ้นสามญัเดิมต่อ1
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื )อหุ้ นสามัญ (Record Date) ในวันที�         
28 เมษายน 2558 และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  (ตามที�มี
การแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัที� 
29 เมษายน 2558 ในการคํานวณสทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายที�จะได้รับ
การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว  หากมีเศษของใบสาํคญัแสดง
สิทธิที�ไม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ ให้ปัดเศษใบสําคญั
แสดงสิทธิส่วนที�เหลือทิ )งทั )งจํานวน ทั )งนี ) ภายหลงัจากการคํานวณ
สทิธิของผู้ ถือหุ้นที�จะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที�มี
เศษใบสําคัญแสดงสิทธิที�เหลือจากการจัดสรรทั )งหมด บริษัทจะ
ดําเนินการยกเลิกใบสําคญัแสดงสิทธิสว่นที�เหลือจํานวนดงักลา่ว ซึ�ง
จะทําให้คงเหลอืใบสาํคญัแสดงสิทธิในจํานวนเท่าที�จดัสรรให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเดิมได้ลงตวั 

จํานวนใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออก : ไมเ่กิน 151,343,316 หนว่ย (หนึ�งร้อยห้าสบิเอ็ดล้านสามแสนสี�หมื�น
สามพนัสามร้อยสบิหกหนว่ย) 

จํานวนหุ้นที�ออกเพื�อรองรับใบสาํคญัแสดงสทิธิ : หุ้ นสามัญเพิ�มทุนของ บมจ. แกรททิทูด อินฟินิท (GIFT) จํานวน  
151,343,316 หุ้น (มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 
49.99  ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั )งหมดของบริษัทที�จดัไว้เพื�อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั )งหุ้ นสามัญที�ออก
ใหมเ่พิ�มเติมในกรณีที�มีการปรับสทิธิภายใต้ข้อกําหนดสทิธิ 

ราคาตอ่หนว่ย : 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
ลกัษณะของใบสาํคญัแสดงสทิธิ   

อตัราการใช้สทิธิ : ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซื )อหุ้นสามญัเพิ�มทนุได้ 1 หุ้น  
(เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิที�กําหนด) 

ราคาใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญั : 2.00 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมกีารปรับสทิธิตามเงื�อนไขการปรับสทิธิ
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ที�กําหนด) 
วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 30 เมษายน 2558 
วนัหมดอายใุบสาํคญัแสดงสทิธิ : 29 เมษายน 2561 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ตั )งแตว่นัที� 30 เมษายน 

2558 จนถึงวนัที� 29 เมษายน 2561 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ : ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ เริ�มใช้สิทธิได้ทกุ 6 เดือน  และสามารถใช้

สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิได้ในวนัทําการสดุท้ายของ เดือนตลุาคม  
และเดือนเมษายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายขุองใบสําคญัแสดง
สทิธิ ทั )งนี ) กําหนดการใช้สทิธิครั )งแรกให้ตรงกบัวนัที� 31 ตลุาคม 2558 
และกําหนดการใช้สิทธิครั )งสดุท้ายกําหนดให้ตรงกับวันที�ใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีอายคุรบ 3   ปี นบัแต่วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ คือ
วนัที� 29 เมษายน 2561  (ในกรณีที�วันกําหนดการใช้สิทธิตรงกับ
วนัหยดุทําการ ให้เลื�อนวนักําหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว เป็นวนัทําการ
สดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิครั )งดงักลา่ว) 

วนัที�ใช้สทิธิครั )งแรก : 31 ตลุาคม 2558 
วนัที�ใช้สทิธิครั )งสดุท้าย : 29 เมษายน 2561 
ตลาดรองของใบสาํคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะนําใบสาํคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ตลาดหลกัทรัพย์ที�หุ้นสามญัของ
บริษัทมีการซื )อขายอยู)่ 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญเพิ�มทุนที�เกิดจาก
การใช้สทิธิ 

: บริษัทจะนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�เกิดจากการใช้สทิธิเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

 

2.1.1 การดําเนินการของบริษัท กรณีที�มีเศษของหุ้น : กรณีมีเศษของหุ้นให้ตดัทิ )ง 

    3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัติการเพิ�มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
 บริษัทฯ กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ในวนัที� 21 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม รอยลั ซิตี ) ปิ�น

เกล้า โดย 
� กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื�อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตั )งแตว่นัที�................................. จนกวา่

การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

� กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 (Record Date)ในวนัที� 9 มีนาคม 
2558 และให้รวบรวมรายชื�อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน พกัการโอนหุ้นในวนัที� 10 
มีนาคม 2558   (วนัทําการถดัจากวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น) 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 
 บริษัทฯ จะทําการจดทะเบียนเพิ�มทนุจํานวน 151,343,316 บาท มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชําระเปลี�ยนแปลงทนุชําระแล้วตอ่กระทรวงพาณิชย์ เมื�อมีการเรียกชําระทนุ 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 
 เพิ�มทนุเพื�อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื )อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท รุ่นที� 1 (GIFT-W1) โดยเงินเพิ�มทนุที�

ได้รับจากการใช้สทิธิจะนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และใช้ขยายธุรกิจ 
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6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
 เพิ�มความสามารถในการแขง่ขนั สภาพคลอ่งทางการเงินและเงินทนุหมนุเวียนให้กบับริษัท รวมทั )งช่วยเสริมให้บริษัทมี

ฐานเงินทนุที�เข้มแข็งขึ )นเพื�อสร้างความพร้อมด้านเงินทนุสาํหรับรองรับการลงทนุในอนาคต แผนการลงทนุในอนาคตจะนํามาซึ�งรายได้
ที�เพิ�มขึ )น ซึ�งเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

7. ประโยชน์ที� ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
 7.1 นโยบายเงินปันผล 

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที�เหลือหลงัจากหักเงิน
สํารองต่างๆ ทกุประเภท ตามที�ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใดและการจ่ายเงินปันผลนั )นไม่มี
ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 7.2 ผู้จองซื )อหุ้นเพิ�มทนุครั )งนี )จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานเริ�มตั )งแตม่ีการใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญัตามใบสาํคญั
แสดงสทิธิที�จะซื )อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท รุ่นที� 1 (GIFT-W1) และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้ว ตอ่กระทรวงพาณิชย์เป็นที�
เรียบร้อยแล้ว 
  7.3 อื�น ๆ - ไมม่ี –  

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

� กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที�จะซื )อหุ้นสามญัเพิ�มทนุ ในวนัที� 28 เมษายน 2558 และ
ให้รวบรวมรายชื�อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัที� 29 เมษายน 2558   
(วนัทําการถดัจากวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้น) และกําหนดวนัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที� 30 
เมษายน 2558 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
ลาํดบั ขั )นตอนการดําเนินการ วนั เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครั )งที� 1/2558 20 กมุภาพนัธ์ 2558 

2 กําหนดวนั Record Date เพื�อสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 9 มีนาคม 2558 

3 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 

10 มีนาคม 2558 

4 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 21 เมษายน 2558 

5 กําหนดวนั Record Date เพื�อสิทธิในการรับจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื )อ
หุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท รุ่นที�1 (GIFT-W1) 

28 เมษายน 2558 

6 กําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื�อรวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิได้รับจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื )อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท รุ่นที�1 (GIFT-W1) 

29 เมษายน 2558 

7 กําหนดวนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื )อหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัท รุ่นที�1 
(GIFT-W1) และจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิ 

30 เมษายน 2558 

 บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี )ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 

                ลายมือชื�อ                 

                                  (นายวิรัช   สวุรรณนภาศรี) 

      กรรมการ 

  

                ลายมือชื�อ  

                                 (นายพีรเจต  สวุรรณนภาศรี)  

      กรรมการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


