
ที่ G/009/2559  

                                                                                           วนัที่ 18 พฤษภาคม 2559 

เร่ือง ก าหนดวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย และก าหนดวนัห้ามซือ้ขาย GLAND-W2 (แก้ไข) 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ได้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั (GLAND-
W2) จ านวนรวมทัง้สิน้ 213,114,517 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท เมื่อวนัที่ 9 พฤษภาคม 2556 โดย
มีก าหนดการใช้สทิธิ คือ วนัท าการสดุท้ายของเดือนมิถนุายนของทกุปี ภายในระยะเวลา 3 ปี 53 วนั นบัแตว่นัออกใบส าคญั
แสดงสทิธิ  

 การใช้สิทธิในครัง้นีเ้ป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ซึ่งก าหนดเป็นวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักลา่วจะสิน้สภาพลง โดยไม่สามารถน ามาใช้สิทธิได้ต่อไปนบัแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป และบริษัทขอแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิ ดงันี  ้

1. วันที่บริษัทขอให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามการซือ้ขายใบส าคัญแสดงสทิธิ GLAND-W2 

(ขึน้เคร่ืองหมาย SP) 

 วนัท่ี 6– 30 มิถนุายน 2559 

2. วันปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสทิธิ 

วนัท่ี 9 - 30 มิถนุายน 2559 

3. ระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย 
วนัท่ี 15– 29 มิถนุายน 2559 (เฉพาะวนัท าการของบริษัท) ตัง้แต ่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

4. วันก าหนดการใช้สทิธิครัง้สุดท้าย 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

5. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทได้ 1.123 หุ้น ทีร่าคาใช้สทิธิ 1.00 บาทตอ่หุ้น 

6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 
โทรศพัท์  02-246-2323   โทรสาร   02-247-1082 

7. วิธีการใช้สทิธิ 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้สทิธิ ต้องด าเนนิการและจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่บริษัท ตามสถานท่ีติดตอ่ข้างต้น 
1. ใบแจ้งความจ านงการใช้สทิธิที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน และครบถ้วนแล้วทกุรายการ 
2. หลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯก าหนด ตามจ านวนที่ระบอุยู่ในใบ

แจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ทัง้นี ้กรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ประสงค์จะใช้สทิธิแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือ เพื่อให้ออกใบแทนตามที่ตลาด



หลกัทรัพย์ฯก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ (Broker) ของตนและบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักลา่วจะด าเนินการแจ้งบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (นายทะเบียน) เพื่อขอถอนใบส าคญัแสดง
สทิธิ หรือ เพื่อออกใบแทน ส าหรับน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สทิธิดงักลา่ว 

 ในการรับใบหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) หากไม่
สามารถมารับด้วยตนเอง จะต้องมีหนงัสอืมอบอ านาจให้ผู้อื่นมารับแทน 

3. ช าระเงินตามจ านวนในการใช้สิทธิตามที่ระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  ซึ่งสามารถช าระเป็น เช็ค 
ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 (สอง) วนัท า
การนบัจากวันที่แจ้งความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
จ ากัด (มหาชน)” โดยการใช้สทิธิดงักลา่วจะสมบรูณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้  หากช าระ
โดยผ่านบญัชีธนาคารโดยตรง ให้ผ่านเข้าที่บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน)” 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต เลขที่บัญชี 001-9-15878-1 โดยจะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารการ
ช าระเงินให้แก่บริษัท  

4. หลกัฐานประกอบการใช้สทิธิ   
1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
2) บคุคลธรรมดาตา่งด้าว : ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
3) นิติบคุคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดย

กรรมการผู้มีอ านาจที่มีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัทนัน้ 
และเอกสารหลักฐานของกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือ 
ตาม 1) และ 2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4) นิติบคุคลตา่งประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้ มี
อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) และ 2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5) คสัโตเดียน :  ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของ
ประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมหนงัสอืแตง่ตัง้คสัโตเดียน และ
เอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม (1) หรือ (2) 
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5. จ านวนหนว่ยของใบส าคญัแสดงสทิธิที่ขอใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเทา่นัน้ นอกจากนีผู้้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิจะเป็นผู้ รับภาระคา่อากรแสตมป์ที่เกิดขึน้เนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วด้วย  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

               ขอแสดงความนบัถือ       

                 (นางสาวรมณี  บญุดเีจริญ)                                                               
            รองกรรมการผู้จดัการ กลุม่งานบญัชีและการเงิน 


