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เลขท่ี.................................... 
แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากัด (มหาชน) (GLAND-W2) 

ก าหนดการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวันท าการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7  วันก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ 
 โดย ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ทุกวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้แรกก าหนดให้ตรงกับวันที่ 28 มิถุนายน 2556 และ
ครัง้สุดท้ายก าหนดให้ตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 

เรียน คณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)........................................................................................................อยูบ้่านเลขที่..........................หมูท่ี่............
ตรอก/ซอย..................................ถนน....................................แขวง/ต าบล..................................เขต/อ าเภอ......................................จงัหวดั.....................................
รหสัไปรษณีย์..........................โทรศพัท์.................................เพศ...............สญัชาต.ิ...............อาชีพ...........................เลยประจ าตวัผู้ เสียภาษี.................................... 
โปรดระบปุระเภทผู้จองซือ้หุ้น  บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย เลขบตัรประชาชนเลขที.่............................................................................... 
  บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว ใบตา่งด้าว.................................................................................................. 
  นิติบคุคลสญัชาติไทย เลขทะเบียนบริษัท....................................................................................... 
  นิติบคุคลสญัชาติตา่งด้าว เลขทะเบียนบริษัท....................................................................................... 
ในฐานะผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ....................................หน่วย 
2. จ านวนหุ้นสามญัที่ได้จากการขอใช้สิทธิ.....................................หุ้น (อตัราการใช้สิทธิเทา่กบั 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ : 1.123 หุ้นสามญั ในราคาหุ้นละ 1.000 บาท) 
3. รวมเป็นเงินที่ต้องช าระในการจองซือ้หุ้นสามญั..........................................บาท (......................................................................................................) 
4. ข้าพเจ้าได้ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วโดย 
  เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ตัว๋แลกเงินธนาคาร  เงินสด  อ่ืนๆ................................................................. 
 สัง่จา่ย “บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน)” เลขที่บญัชี 001-9-15878-1 ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั มหาชน สาขาเพลินจิต 
 เลขที่เช็ค..............................................................ลงวนัที่....................................ธนาคาร.........................................สาขา................................................. 
5. ข้าพเจ้าได้สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั และขอรับทอนใบส าคญัแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดงันี ้
 สง่มอบใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน.............................................ใบ ตามรายละเอียด ดงันี ้
 เลขที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ.............................................จ านวนหนว่ย..................................หน่วย 
 เลขที่ใบส าคญัแสดงสิทธิ.............................................จ านวนหนว่ย..................................หน่วย 
 รวมจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่สง่มอบ...................................หน่วย 
 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอรับทอน......................................หน่วย 
6. หากข้าพเจ้าได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัดงักลา่วแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้(เลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 

 ให้ออกหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัท............................... 
....................................................จ ากดั ผู้ฝากเลขที.่.....................................น าหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รักฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพ่ือบญัชีซือ้ขายหุ้นเลขที.่.....................................ซึง่ข้าพเจ้ามีอยูก่บับริษัทนัน้ 

 ให้ออกหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุ้นนัน้เข้าฝากไว้กบั บริษัท ศนูย์รักฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือข้าพเจ้า 

 ให้ออกหุ้นสามญัที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และสง่มอบใบหุ้นมาให้ข้าพเจ้า ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัที่ใช้สิทธิซือ้หุ้น ตามที่อยูท่ีร่ะบุ
ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นซึง่ข้าพเจ้าตกลงวา่ ข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นหลงัจากที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยรับหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนและอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะซ้ือหุน้สามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการทีไ่ดแ้สดงไวข้้างตน้นี ้ แต่หากข้าพเจ้าไม่สง่แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัของบริษัททีไ่ดก้รอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อย พร้อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร/เงินสด มาถึงบริษัทภายในก าหนดระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ หรือ
เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตัว๋แลกเงินธนาคาร ไมผ่า่นการเรียกเก็บเงินจากธนาคารใหถื้อว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใชสิ้ทธิการจองซ้ือหุน้ 
 

ลงช่ือ................................................................................................ผู้แสดงความจ านง 
 

(ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในสว่นนีด้้วย) หลักฐานการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ ากดั (มหาชน) ได้รับเงินจาก (นาย, นาง, นางสาว, นิติบคุคล)..............................................................................................เพื่อจองซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ของบริษัท จ านวนหุ้นสามญัท่ีได้จากการขอใช้สิทธิ...........................................หุ้น รวมเป็นเงินท่ีช าระ........................................................บาท จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอรับทอน
....................................................หน่วย พร้อมกนันี ้ได้รับการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นโดย 
 เช็ค  แคชเชียร์เช็ค  ตัว๋แลกเงินธนาคาร  เงินสด  อ่ืนๆ................................................................. 
 เลขท่ีเช็ค..............................................................ลงวนัท่ี....................................ธนาคาร.........................................สาขา................................................. 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับมอบอ านาจ............................................................................................. 
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               Request for Securities Withdrawal / Transfer Form 

,�
�-. / Date___________________________ 

 �	
��	
 I/We _________________________________________________ ����������� / Account No.___________________________ 
�� !
�"#$%& '�()*	�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 10
�2+2ก
#1�&2�3 
hereby request TISCO Securities Company Limited to proceed per the instructions as follows : 

� /(2*��ก�#��.'GH
2#$��IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.'  : �L�(%�
�+ก _____________________________________ ������%�
�+ก__________________ 
 Transfer securities via the TSD System         :  Participant Name                        Participant No. 

 

� /(2*��ก�#��.'O
.)2����� ��.�+%/ก	 
 Transfer securities to other accounts in TISCO Securities 
 

� P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
 Withdraw securities in the form of a certificate 
 

� (L�2R / Other__________________________________________________________________________________________________________ 
 

)2!�2��� / on  ................................................................................. 
 

�0�12�320�����
��ก������ / Transferee Information 
/(2GH
2IJ2.'#��K
ก*��ก�#��.' / /(2#$*!H
&�Jก 	
�(&�#+,��*��ก�#��.'�+%/ก	 0
ก�1 / P(2�"Q2)�*��ก�#��.' 
Transfer via the TSD / Transfer to other accounts within TISCO Securities / Withdraw in form of a Certificate 

 
 

�L�(*��ก�#��.' 
Securities Name 
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*��ก�#��.' 
Number of 
Shares 

 
 

S	2�T2 
SH(*T	2 

Cost/ Unit 
 

�L�( V 2
�%กT� 
Account Name 

 
����������� 
Account No. 
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�2 
ID / Passport No. 

#
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Price/Unit 
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 / ��
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Reason for the withdrawal / transfer 
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I/We hereby confirm that the information herein is correct and in accordance with my intentions.  These also include the case that I/we request TISCO Securities to withdraw and/or transfer 
securities to other accounts.  I/We would be responsible for any liabilities, which may cause from the above transactions to TISCO Securities or any other person, without any conditions.  
I/We acknowledge that, upon request from the Revenue Department or any other authorities, TISCO Securities shall disclose the information herein. 

�	
��	
�(�0
#$ H
c##��2�.��"Q20
2!2�&+2 / I/We would like to pay the fee amounting to  _____________________________ �
�/1. / Baht by 

� �&+2%1 / ��e  / �&+2/(2 (Cash / Cheque / Money Transfer) � P(2
ก������&+2K
ก�(&�	
��	
 (Withdraw from my cash deposit account) 

 

���1:�;:.�320��	�
 (5=0���>��?;-/320���1�����
�=) / Authorized Signature ______________________________________________________ 
 

 
 

 H
c##��2�.� ___________________________ �
� )��%#e#���&+2 ��H���� ____________________������ ___________________ !�2��� ______________________________ 
Fee                                                                          Receipt No.                                                                                          Date 

BK-EM-14-001  


