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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
 

สรุปรายละเอียดสาํคัญของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือ : ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี 1 (GLAND-W1) 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

จํานวนที่ออก : ไมเ่กิน164,377,963 หน่วย 

ราคาตอ่หน่วย  : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

สทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ  : ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท 

เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราและราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

วนัออกใบสําคญัแสดงสทิธิ : 27 พฤษภาคม 2554 

อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 จนถึงวนัท่ี 

26 พฤษภาคม 2557) ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัท จะไม่ขยาย

อายใุบสําคญัแสดงสทิธิ  

วิธีการจดัสรร : ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น

หุ้นสามญัเดิม 25 หุ้น (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดง

สทิธิ  โดยบริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Record Date) ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2554 และให้รวบรวม

รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นใน

วนัท่ี 30 มีนาคม 2554 

ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิง้ทัง้จํานวน และในกรณีท่ีมีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ

ภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิในส่วนท่ีเหลือ

ดงักลา่วตอ่ไป 

 : ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกวันทําการ

สดุท้ายของทกุไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้

กําหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรกให้ตรงกบัวนัทําการสดุท้ายของเดือน กนัยายน พ.ศ. 2554 

และ วนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 ซึง่หากวนักําหนดการใช้

สทิธิตรงกบัวนัหยดุทําการ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจ้งความจํานง

ในการใช้สทิธิ 

: 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 
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การไมส่ามารถยกเลกิการแจ้ง

ความจํานงในการใช้สทิธิ 

: เม่ือผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสําคญัแสดง

สิทธิแล้ว ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจํานงในการใช้

สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้เพ่ือ

รองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ 

: 164,377,963 หุ้น 

ตลาดรองของใบสําคญัแสดง

สทิธิ 

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : เน่ืองจากเป็นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

ดงันัน้จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หาก

มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้

จํานวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (Dilution effect) ดงันี ้

1.   การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ ถือหุ้น

เดิมทัง้จํานวน จะทําให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 3.85 

โดยคํานวณจากสตูรการคํานวณ ดงันี ้

Control Dilution  =  จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้ 

 (จํานวนหุ้นท่ีชําระแล้ว + จํานวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี)้   

 3.85% =  164,377,963  

  (4,109,449,080(1) + 164,377,963) 

(1) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2554 วนัท่ี 11 มีนาคม 2554 มีมติอนมุตัิให้

เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยจะ

นําเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผ�ูถือห�ุน ประจําปี 2554 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2554 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการตอ่ไป    

  2.   การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้จํานวน 164,377,963 

หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 1.65 บน

สมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ท่ี 1.82 บาทต่อหุ้นท่ีหุ้นมีมลูค่าท่ี

ตราไว้ 1.00 บาทตอ่หุ้น หรือ 7.29 บาทตอ่หุ้นท่ีมลูคา่ท่ีตราไว้ 4.00 บาทต่อหุ้น  ซึง่เป็น

ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 7 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัประชมุ

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2554 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2554 (ระหว่างวนัท่ี 2 
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มีนาคม 2554 ถึง 10 มีนาคม 2554) (ข้อมลูจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียดการ

คํานวณ ดงันี ้

Price dilution = ราคาตลาด  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 

  ราคาตลาด 

* ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  

(ราคาตลาดxจํานวนหุ้นชําระแล้ว)+(ราคาใช้สทิธิxจํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้   

                           (จํานวนหุ้นชําระแล้ว+ จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

 ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = (1.82 x 4,109,449,080) + (1.00 x 164,377,963) 

     (4,109,449,080+ 164,377,963)    

 = 1.79 บาท 

Price dilution =  1.82 – 1.79  = 1.65% 

  1.82  

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้

สทิธิ 

: เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับ

สิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และเง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญั ซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบสําคญั

แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ 

วตัถปุระสงค์ของการออก

ใบสําคญัแสดงสทิธิและ

ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับ   

จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุใน

ครัง้นี ้

: เน่ืองจากบริษัทมีแผนการลงทนุในอนาคต และจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุเป็นจํานวนมาก 

ดงันัน้ บริษัทจึงได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธินีเ้พ่ือเพิ่มสภาพคล่องและเงินทนุหมนุเวียน

ให้กบับริษัท รวมทัง้ช่วยสร้างเสริมให้บริษัท มีฐานเงินทนุท่ีเข้มแข็งขึน้เพ่ือสร้างความ

พร้อมในการระดมทนุ สําหรับการลงทนุในอนาคต โดยเฉพาะการกู้ ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็น

การกู้ ยืมหรือการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี ้ฯลฯ ซึง่โครงการในอนาคตจะนํามาซึง่

รายได้ท่ีเพิ่มขึน้ และคาดว่าจะส่งผลให้อตัราทํากําไรของบริษัทปรับตวัดีขึน้ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ในการออกใบสําคญัแสดงสิทธิและการ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทจะ

ได้รับเงินจํานวน 164 ล้านบาท หากผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซือ้หุ้น

สามญัครบถ้วน 

ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับ

จากการเพิ่มทนุ 

: ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการที่บริษัทนําเงินทนุท่ีได้รับไป

ขยายธุรกิจสร้างความแข็งแกร่งและสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 
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อ่ืนๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบคุคลท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทมี

อํานาจในการ  

(1)   กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบั

การออกใบสําคญัแสดงสทิธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย  

(2)   ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคําขออนญุาตเอกสาร

และหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ  

(3)   ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดง

สทิธิในครัง้นี ้

  

 


