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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 

สรุปรายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (GLAND-W1) 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

จ านวนที่ออก : ไมเ่กิน164,377,963 หนว่ย 

ราคาตอ่หนว่ย  : 0 บาท (ศนูย์บาท) 

สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท 
เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราและราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ : 27 พฤษภาคม 2554 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วนัที่ 27 พฤษภาคม 2554 จนถึงวนัที่ 
26 พฤษภาคม 2557) ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัท จะไม่ขยาย
อายใุบส าคญัแสดงสทิธิ  

วิธีการจดัสรร : ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราสว่น
หุ้นสามญัเดิม 25 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง
สทิธิ  โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Record Date) ในวนัที่ 29 มีนาคม 2554 และให้รวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นใน
วนัท่ี 30 มีนาคม 2554 

ในกรณีที่มี เศษให้ปัดทิง้ทัง้จ านวน และในกรณีที่มีใบส าคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
ภายหลงัการจัดสรร บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือ
ดงักลา่วตอ่ไป 

 : ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกวันท าการ
สดุท้ายของทกุไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ทัง้นี ้
ก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้แรกให้ตรงกบัวนัท าการสดุท้ายของเดือน กนัยายน พ.ศ. 2554 
และ วนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัที่ 26 พฤษภาคม 2557 ซึ่งหากวนัก าหนดการใช้
สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลือ่นเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง
ในการใช้สทิธิ 

: 15 วนัก่อนวนัใช้สทิธิแตล่ะครัง้ 
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การไมส่ามารถยกเลกิการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นตามใบส าคญัแสดง
สิทธิแล้ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้
สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อ
รองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 

: 164,377,963 หุ้น 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สทิธิ 

: บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : เนื่องจากเป็นการออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
ดงันัน้จึงไมม่ีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ อยา่งไรก็ตาม หาก
มีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้
จ านวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น (Dilution effect) ดงันี ้

1.   การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้น
เดิมทัง้จ านวน จะท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 3.85 
โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Control Dilution  =  จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้ 

 (จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี)้   

 3.85% =  164,377,963  

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

(1) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2554 วนัที่ 11 มีนาคม 2554 มีมติอนมุตัิให้
เปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยจะ
น าเสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผู ถือหุ น ประจ าปี 2554 ในวนัที่ 28 เมษายน 2554 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิการตอ่ไป    

  2.   การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน 164,377,963 
หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) ลดลงร้อยละ 1.65 บน
สมมติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 1.82 บาทต่อหุ้นที่หุ้นมีมลูค่าที่
ตราไว้ 1.00 บาทตอ่หุ้น หรือ 7.29 บาทตอ่หุ้นท่ีมลูคา่ที่ตราไว้ 4.00 บาทตอ่หุ้น  ซึง่เป็น
ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 (ระหว่างวันที่ 2 
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มีนาคม 2554 ถึง 10 มีนาคม 2554) (ข้อมลูจาก SETSMART) โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณ ดงันี ้

Price dilution = ราคาตลาด  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 

  ราคาตลาด 

* ราคาตลาดหลงัเสนอขาย =  

(ราคาตลาดxจ านวนหุ้นช าระแล้ว)+(ราคาใช้สทิธิxจ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้   

                           (จ านวนหุ้นช าระแล้ว+ จ านวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้ 

 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  

เหตใุนการต้องออกหุ้นใหมเ่พื่อ
รองรับการเปลีย่นแปลงการใช้
สทิธิ 

: เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับ
สทิธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสทิธิ และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามญั ซึง่เป็นเหตกุารณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุที่ ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับใบส าคญัแสดงสทิธิ 

วตัถปุระสงค์ของการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิและ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับ   
จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุใน
ครัง้นี ้

: เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทนุในอนาคต และจ าเป็นต้องใช้เงินลงทนุเป็นจ านวนมาก 
ดงันัน้ บริษัทจึงได้ออกใบส าคญัแสดงสทิธินีเ้พื่อเพิ่มสภาพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียน
ให้กบับริษัท รวมทัง้ช่วยสร้างเสริมให้บริษัท มีฐานเงินทนุที่เข้มแข็งขึน้เพื่อสร้างความ
พร้อมในการระดมทนุ ส าหรับการลงทนุในอนาคต โดยเฉพาะการกู้ยืมเงิน ไมว่า่จะเป็น
การกู้ยืมหรือการระดมเงินจากตลาดตราสารหนี ้ฯลฯ ซึง่โครงการในอนาคตจะน ามาซึง่
รายได้ที่เพิ่มขึน้ และคาดว่าจะสง่ผลให้อตัราท าก าไรของบริษัทปรับตวัดีขึน้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้ในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทจะ
ได้รับเงินจ านวน 164 ล้านบาท หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัครบถ้วน 

ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับ
จากการเพิม่ทนุ 

: ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เก่ียวเนื่องจากการที่บริษัทน าเงินทนุที่ได้รับไป
ขยายธุรกิจสร้างความแข็งแกร่งและสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 
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อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบคุคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทมี
อ านาจในการ  

(1)   ก าหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบั
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย  

(2)   ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาตเอกสาร
และหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ  

(3)   ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดง
สทิธิในครัง้นี ้

  
 


