GREEN20/2564
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
เรื่ อง

แจ้งความคืบหน้าภายหลังสิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรื อ“GREEN”)
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิการปิ ดกิจการและจาหน่ายออกบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ธนทรัพย์ จากัด (“TSAM”) ซึ่ งประกอบธุ รกิจบริ หารสิ นทรัพย์ (บริ ษทั ฯ ถือหุ้นในสัดส่ วน
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน) เนื่องจากการเข้าศึกษาธุรกิจ บริ หารสิ นทรัพย์ ตั้งแต่ตน้ ปี 2563 ยังไม่สามารถดาเนิน
การได้ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ หารจึงพิจารณาให้ปิดกิจการหรื อ จาหน่ายออก เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งนี้ TSAM
จะสิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยได้แจ้งเผยแพร่ สารสนเทศให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ทราบแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วนั้น
บัดนี้ มีผสู ้ นใจซื้อบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดและความคืบหน้า ดังนี้
วันที่เกิดรายการ

:

13 พฤษภาคม 2564

ผูข้ าย

:

บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ้ือ
จานวนหุน้ สามัญที่จาหน่าย

:
:

นางสาวดวงศิริ ปัญญาคง
จานวน 4,499,997 หุน้ หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
99.99

ราคาซื้อขาย

:

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับ นางสาวดวงศิริ ปัญญาคง
โดยพิ จารณาจากการที่ TSAM ยัง ไม่ ส ามารถด าเนิ น
การได้ใ นปั จจุ บัน ผูบ้ ริ หารจึ งพิ จารณาให้ปิดกิ จการ
หรื อ จาหน่ายออก เพื่อเป็ นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
คณะกรรมการจึ ง มี น โยบายในการเลิ ก กิ จ การหรื อ
จ าหน่ า ยให้ แ ก่ ผู ท้ ี่ ส นใจ เพื่ อ ลดภาระค่ า ใช้จ่ า ยและ
ผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเมื่อมีผสู ้ นใจและ
1

เสนอราคา บริ ษ ทั จึ งได้พิ จารณาจาหน่ ายตามราคาที่
เสนอ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปิ ดกิจการและ
การชาระบัญชี ซึ่ งได้แ ก่ ค่าธรรมเนี ยม ค่าตรวจสอบ
บัญชี เป็ นต้น
ดัง นั้น การจ าหน่ า ยออกของบริ ษ ัท ย่ อ ยดัง กล่ า วใน
ครั้ งนี้ จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผลการด าเนิ น งานของ
บริ ษทั แต่อย่างใด
อัตราการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ใน :
TSAM ภายหลังการจาหน่ายหุน้

ไม่มี

ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน

:

นางสาวดวงศิริ ปัญญาคง ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และไม่ ใ ช่ บุ ค คลที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดความขั ด แย้ ง ท าง
ผลประโยชน์กบั GREEN

ขนาดของรายการ

:

เมื่อคานวณขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์
ไม่เข้าข่ายรายการที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยเกี่ย วกับการได้มา
และจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม การจาหน่ายหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นการสิ้ นสุ ดสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จึงมี
หน้าที่รายงานสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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