
GREEN20/2561 

      วนัท่ี 26 เมษายน  2561 

เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัออกใหม่ของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ GREEN-W4 (การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ตามท่ีบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ 

(GREEN-W4) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) (ช่ือเดิม บริษทั เอเชีย คอร์ปอเรท ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั (มหาชน) : 

“ACD-W4”) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราหุ้น

สามญัท่ีไดรั้บการจดัสรรจากการจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุน 1 หุน้ ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ รวมจ านวนไม่

เกิน 199,230,125 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากบั 0 (ศูนย)์ บาท เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558 โดยผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนพฤษภาคมและ

พฤศจิกายนของปีปฏิทิน (“วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ”) ตลอดอายขุอง ใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและ

เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกจะตรงกบัวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 และวนัก าหนด

ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยจะตรงกบัวนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 โดยรายละเอียดเป็นไปตามขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหน้าท่ี

ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออก

ใหม่ของบริษทั (GREEN-W4) ฉบบัลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2558  

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการปรับระบบการช าระราคาและการส่งมอบหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยจากระบบ T+3 Settlement เป็นระบบ T+2 Settlement ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2561 เป็นตน้มา 

คณะกรรมการของบริษทั ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 จึงได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม

ขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEW-W4 ใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  โดยบริษทัฯ จะขอให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สั่ง

หยุดพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือข้ึนเคร่ืองหมาย SP ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม ถึง 

18 มิถุนายน 2561 และปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 ตั้งแต่วนัท่ี  25 พฤษภาคม – 

18 มิถุนายน 2561 และให้ใบส าคญัแสดงสิทธิส้ินสุดการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้งแต่

วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป 



 ในการน้ี บริษทัขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ

ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  ดงัต่อไปน้ี 

หัวข้อ รายละเอยีด 

1.วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย วนัท่ี 18 มิถุนายน 2561 
2.วนัสุดทา้ยท่ีสามารถซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 22 พฤษภาคม 2561 

3.วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน GREEN-W4 
25 พฤษภาคม – 18 มิถุนายน 2561 (เป็นเวลา 21 วนัก่อน
วนัก าหนดใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย) 

4.ระยะเวลาการหยดุพกัการซ้ือขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัทจะขอให้ตลท.สั่งหยุดพักการซ้ือขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ GREEN-W4 โดยข้ึนเคร่ืองหมาย SP ล่วงหนา้ 
2 วันท าการ ก่อนวันปิดสมุดทะ เ บียนพักการโอน 
GREEN-W4 กล่าวคือ ขึ้นเคร่ืองหมาย SP ในวันที่ 23 
พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2561   

5.การส้ินสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตั้งแต่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 เป็นตน้ไป ใบส าคญัแสดง
สิทธิ GREEN-W4 จะหมดอายแุละส้ินสุดการเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแห่งประเทศไทย 

6.ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
1 – 17 มิถุนายน 2561 (ภายในระยะเวลา 15 วนัก่อนวนั
ก าหนดการใชสิ้ทธิ) ระหวา่งเวลา 09.00 – 15.30 น. 

7.อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการจองซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัได ้1 หุน้ 

8.ราคาการใชสิ้ทธิ 1 บาท/หุน้ 

9.สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
405 อาคารกรีน รีซอร์สเซส ซอย 13 ถนนบอนดส์ตรีท 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
โทรศพัท ์: 0-2504-5235-41 ต่อ 511 - 513 
โทรสาร : 0-2504-5243 

 
วธีิการใช้สิทธิตามใบส าคัญสิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขการแจง้ความจ านงใน
การใช้สิทธิโดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีให้แก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทัตามสถานท่ีติดต่อขา้งตน้  



ก) แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทุกรายการ 
พร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและส่งให้แก่บริษทัฯในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั ของบริษทั 
ในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ ทั้งน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถ ขอรับแบบแสดง
ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้ณ สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิในระยะเวลาการแจง้ความจ านงใน
การใชสิ้ทธิ หรือ Download แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัไดท่ี้ www.greenresources.co.th 

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

ค) ช าระเงินตามจ านวนท่ีระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั และส่งหลกัฐานการช าระเงิน
ให้แก่บริษทัฯ โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นจะตอ้งช าระเป็น เช็ค ดร๊าฟท ์ ตัว๋
แลกเงินของธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน             
1 (หน่ึง) วนัท าการนบัจากวนัท่ีแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิในแต่ละคร้ัง โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  “บัญชี
จองซ้ือหุ้นเพิ่มทุน บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี  931-3-001217 ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี  ทั้งน้ี  การใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญั
ดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัฯ ไดเ้รียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น หากเรียกเก็บไม่ไดด้ว้ยเหตุผล
ใดๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากบริษทัฯ ให้ถือวา่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษทัฯ ตกลงให้ถือ
เป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในคร้ังนั้น แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิท่ีจะใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังต่อไป 
เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ย ให้ถือวา่หมดสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดง
สิทธิดงักล่าวอีกต่อไป โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะเป็นผูรั้บผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี)  

ง)  ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) ตามบทบญัญติัแห่ง
ประมวลรัษฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง  ๆท่ีใชบ้งัคบัในการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  

จ) หลกัฐานประกอบการจองซ้ือ  
1)  บุคคลสัญชาติไทย : ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตรพนักงาน

รัฐวสิาหกิจท่ียงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าใหช่ื้อ/ช่ือสกุล ไม่ตรงกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นตน้) พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

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

นับจากวนัท่ียื่นแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการ  ผูมี้อ  านาจท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสือรับรองบริษทันั้น และเอกสารหลกัฐานของกรรมการ 
ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  



4)  นิติบุคคลต่างประเทศ : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออก
เอกสารนั้น พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ  านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการ             
ผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

5)  คสัโตเดียน (Custodian) : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary public ของประเทศท่ีออก
เอกสารนั้น พร้อมหนงัสือแต่งตั้งคสัโตเดียน หนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) และเอกสารหลกัฐานของผูมี้
อ านาจลงลายมือช่ือตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี หากผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิท่ีจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ัง
นั้น ๆ อย่างไรก็ตามบริษทัฯสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาในการให้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ               
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามความเหมาะสม  

จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
จะตอ้งเป็นจ านวนเต็มเท่านั้น โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากบัใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั
แสดงสิทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะตอ้งใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามญัโดย
จานวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีขอใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจะตอ้งเป็นจ านวนเตม็เท่านั้น อยา่งไรก็
ตามในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีมีสิทธิในการซ้ือหุ้นต ่ากว่า 100 หุ้นสามญัจะตอ้งใช้สิทธิใน
การซ้ือหุ้นสามญัในคร้ังเดียวทั้งจ  านวน ยกเวน้ในการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยน้ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะ
สามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้สามญัโดยไม่มีการก าหนดจ านวนหุน้สามญัขั้นต ่า  

หากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ กรุณาติดต่อสอบถามท่ีสถานท่ีติดต่อ
ขา้งตน้ในวนัและเวลาท าการ (จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:00 น. ถึง 15:30)  

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นางสาวสรัญรัตน์ สีสัน)  
 เลขานุการบริษทั 

ส านกัเลขานุการบริษทั 
โทร. 02-504-5235- 41 ต่อ 511-513 


