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GREEN54/2560 
 

1  พฤศจิกายน  2560 
  

เร่ือง  แจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ คร้ังที่ 4 ( GREEN-W4 ) รอบที่ 5   

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน ) ไดเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั 
กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน ) คร้ังท่ี 4 (GREEN-W4) จ านวน 199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย 
เท่ากบั 0 (ศูนย)์ บาท เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของปีปฏิทินตลอดอายุของ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจาก
วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  

บริษทัฯ ขอแจง้ถึง วนัก าหนดการใช้สิทธิรอบที ่5 ซ่ึงคือวนัที ่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. อตัรา และ ราคา การใช้สิทธิ  
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ท่ีราคาใชสิ้ทธิท่ี 1 บาท (หน่ึงบาท) ต่อหุน้  

2. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงประสงคจ์ะใชสิ้ทธิในการซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั  จะตอ้งแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการภายในวันที่ 21-29 
พฤศจิกายน 2560 

3. สถานทีต่ิดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั ( มหาชน )  
405 ถนนบอนดส์ตรีท ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
โทรศพัท ์: (662) 504-5234 - 41 โทรสาร : (662) 504-5243   

4.วธีิการใช้สิทธิตามใบส าคัญสิทธิ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิโดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัตามสถานท่ีติดต่อขา้งตน้  

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีได้กรอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุกรายการ 
พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษทัฯในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั ของบริษัท 
ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถ ขอรับแบบแสดง
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ความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใช้สิทธิในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ หรือ Download แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้ www.greenresources.co.th 

ข) ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด ซ่ึงผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิลงลายมือช่ือผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิและหนงั สือ
มอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมารับใบส าคญัแสดงสิทธิฉบบัใหม่สาหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี)  

ค) ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และส่งหลกัฐานการช าระเงินใหแ้ก่
บริษทัฯ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นจะตอ้งช าระเป็น เช็ค ดร๊าฟท์  ตัว๋แลกเงิน
ของธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บไดใ้นเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 (หน่ึง) วนัท า
การนบัจากวนัท่ีแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน 
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี  931-3-001217 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคาร 
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี  ทั้งน้ี  การใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ
บริษทัฯ ไดเ้รียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากบริษทัฯ ให้
ถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษทัฯ ตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิใน
คร้ังนั้น แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิ
ในคร้ังสุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป โดยผูถื้อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่าง
ส านกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี)  

ง)  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  

จ) หลกัฐานประกอบการจองซ้ือ  
1)  บุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ

ท่ียงัไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าใหช่ื้อ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้
แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

2)  บุคคลต่างดา้ว : ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
3)  นิติบุคคลในประเทศ : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่ เกิน 1 ปี                   

นบัจากวนัท่ียื่นแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการ           
ผูมี้อ านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษทันั้น และเอกสารหลกัฐานของกรรมการ ผูมี้อ านาจลง
ลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

4)  นิติบุคคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออก
เอกสารนั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผูมี้
อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
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5)  คสัโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออก
เอกสารนั้ น พร้อมหนังสือแต่งตั้ งคสัโตเดียน หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) และเอกสารหลักฐานของ                  
ผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ              
ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังนั้น ๆ 
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาในการให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม  

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั จะตอ้ง
เป็นจ านวนเต็มเท่านั้น โดยอตัราการใชสิ้ทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ           
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามญัโดยจ านวนหน่วย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรณีท่ี           
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซ้ือหุน้ต ่ากวา่ 100 หุน้สามญัจะตอ้งใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัใน
คร้ังเดียวทั้งจ  านวน ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใชสิ้ทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญัโดยไม่มีการก าหนดจ านวนหุน้สามญัขั้นต ่า  

หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ กรุณาติดต่อสอบถามท่ีสถานท่ีติดต่อขา้งตน้
ในวนัและเวลาท าการ (จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:00 น. ถึง 15:30)  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายประทีป  อนนัตโชติ)  
 รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 


