
 

 

ท่ี G/029/2555  

                                                                                           วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2555 

เร่ือง แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) (GLAND-W1) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ตามท่ีบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) ได้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั 
จ านวนรวมทัง้สิน้ 164,375,658 หน่วย โดยไมค่ิดมลูค่า ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 
โดยมีก าหนดการใช้สิทธิ คือ วนัท าการสดุท้ายของบริษัทในแต่ละไตรมาสนัน้ ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (27 พฤษภาคม 2554) ทัง้นีก้ าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกให้ตรงกบัวนัท าการสุดท้ายของเดือน
กนัยายน พ.ศ. 2554 และครัง้สุดท้ายก าหนดให้ตรงกับวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 โดยวนัดงักล่าวจะเป็นวนั
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

 บริษัทขอแจ้งถึงวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้ที่ 6 ซึ่งคือวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนธันวำคม (วันที่ 28 

ธันวำคม 2555) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. อัตรำ และรำคำกำรใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1 หุ้น ท่ีราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทตอ่หุ้น 

2. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ   
วนัท่ี 17 - 27 ธนัวาคม 2555 (เฉพาะวนัท าการของบริษัท) ตัง้แต ่เวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 

3. สถำนที่ตดิต่อในกำรใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ  
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 
โทรศพัท์  02-246-2323 
โทรสาร   02-247-1082 

4. วิธีกำรใช้สิทธิ 
ผู้ ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องด าเนินการและจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัท ตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 
1. ใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิท่ีได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ 
2. หลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด ตามจ านวนท่ีระบุอยู่

ในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ทัง้นี ้กรณีท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ เพ่ือให้ออก
ใบแทนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด โดยย่ืนตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของ 

 
 



ตนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะด าเนินการแจ้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (นาย
ทะเบียน) เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ เพ่ือออกใบแทน ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ
ดงักลา่ว 

 ในการรับใบหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 
หากไมส่ามารถมารับด้วยตนเอง จะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับแทน 

3. ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามท่ีระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  ซึง่สามารถช าระเป็น 
เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 
(สอง) วนัท าการนบัจากวนัท่ีแจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท แกรนด์ 
คำแนล แลนด์ จ ำกัด (มหำชน)” โดยการใช้สิทธิดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าว
ได้แล้วเท่านัน้ หากช าระโดยผ่านบญัชีธนาคารโดยตรง ให้ผ่านเข้าท่ีบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “บริษัท แกรนด์ 
คำแนล แลนด์ จ ำกัด (มหำชน)” ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) สำขำเพลินจิต เลขที่บัญชี 001-9-
15878-1 โดยจะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารการช าระเงินให้แก่บริษัท  

4. หลกัฐานประกอบการใช้สิทธิ   
1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
2) บคุคลธรรมดาตา่งด้าว : ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
3) นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้ มีอ านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ ในหนังสือรับรอง
บริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลง
ลายมือช่ือ ตาม 1) และ 2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public 
ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยกรรมการผู้ มีอ านาจ และเอกสารหลักฐานของ
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) และ 2) พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

5) คสัโตเดียน :  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public 
ของประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ พร้อมหนังสือแต่งตัง้คัส
โตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ
ตาม (1) หรือ (2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5. จ านวนหน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ 
นอกจากนีผู้้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิดงักลา่วด้วย 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

               ขอแสดงความนบัถือ       

                (นางสาวรมณี  บญุดีเจริญ)                                                               
         รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 


