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GREEN34 /2561 

       วนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 8/2561 การลดทุนจดทะเบียน , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การออกใบส าคญั

แสดงสิทธิ รุ่นท่ี 5 ,การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน, แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั และก าหนดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2561  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
2. รายละเอียดเบ้ืองตน้ของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 
    จ  ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 5  (GREEN-W5) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 ซ่ึงประชุม เวลา 10.00 น.  ณ หอ้ง

ประชุมบริษทัฯ ชั้น 6 เลขท่ี 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  บริษทัจึงขอ

แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 8/2561 โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 (ยอ้นหลงั) และปี 2561  เป็นจ านวนวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาท 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว 

2. อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561  เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม  1 ,149 ,760 ,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
818,024,729 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 331,735,521 หุ้น           
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวมทั้ งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยหุ้นท่ีเสนอลดทุนในคร้ังน้ี จ  านวนรวมทั้งส้ิน 
331,735,521 หุน้ เป็นหุน้ท่ีเหลือ และ/หรือ มิไดอ้อกจ าหน่าย ตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน 
33,205,693 หุน้  



2 

 

2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกไว้รองรับการเสนอขายให้กับผู ้ลงทุนในวงจ ากัด (Private 
Placement)  และ ยงัไม่ไดท้  าการเสนอขาย จ านวน 170,000,000 หุน้  

2.3 หุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษทั คร้ังท่ี 2 (GREEN-W2) จ านวน 15,253,697 หุน้  

2.4 หุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษทั คร้ังท่ี 3 (GREEN-W3) จ านวน 17,100,000 หุน้  

2.5 หุ้นสามญัท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนของบริษทั คร้ังท่ี 4 (GREEN-W4) จ านวน 96,176,131 หุน้  

3. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษทั จ านวน 272,674,910 บาท จากเดิม 818,024,729 บาท เป็น 1,090,699,639 บาท  

โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน  272,674,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท รวมทั้ งแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4.  ของบริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั   

โดยมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี  

3.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 272,674,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท        

(หน่ึงบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั            

ซ่ึงจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น คร้ังท่ี 5  (GREEN-W5) 

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

4. อนุมติัใหน้ าเสนอท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ 

คร้ังที 5 (GREEN-W5) ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามญัเดิม ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย คิดเป็น 

จ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า   

(รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีออกและเสนอขาย

ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
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5. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เพื่ออนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่ เกิน  272,674,910 หุ้น   มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  1 บาท  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

- จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 272,674,910 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของใบส าค ญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัท่ีออกและเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน คร้ังท่ี 5 (GREEN-W5) 

6. อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561  เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 24  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฏหมายท่ีมีการแกไ้ข 

 7. อนุมติัก าหนดวนัประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ในวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00  น.                        

ณ โรงแรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)  ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 เลขท่ี 59        

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยก าหนดให้วนัท่ี 5 กรกฎาคม 

2561 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี (Record Date) โดยมีระเบียบ

วาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือว ันท่ี                 
5  เมษายน 2561  

วาระที ่2     พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 (ยอ้นหลงั) และ 2561 
 2.1 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 (ยอ้นหลงั) 
 2.2 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
วาระที ่3     พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ        

ขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 
วาระที ่4     พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ        

ขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

บริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน  คร้ังท่ี 5 (GREEN-W5)  โดยไม่คิดมูลค่า  
วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั 
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วาระที่ 7     พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24  เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
กฏหมายท่ีมีการแกไ้ข 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 (นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล) 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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           ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 (F 53-4)  

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
(ลดทุน เพิม่ทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน) 
บริษัท  กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่21 มิถุนายน 2561 
                      

ขา้พเจา้บริษทั  กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 405 ถ.บอนด์สตรีท 
ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เก่ียวกบัการลดทุน การเพิ่มทุน และจดัสรรหุน้เพิ่มทุน ดงัต่อไปน้ี  

1. การลดทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จากเดิมทุนจดทะเบียน 

1,149,760,250 บาท เป็น 818,024,729 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน  
331,735,521 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

2. การเพิม่ทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 272,674,910  บาท     

จาก เ ดิม ทุนจดทะ เ บียน  จ านวน  818 ,024 ,729  บาท  เ ป็นทุนจดทะ เ บียนใหม่  จ านวน  1,090,699,639                                      

บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน  272,674,910  หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน

ในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค์

ในการใชเ้งินทุน  

หุน้สามญั 
 

หุน้บุริมสิทธิ 

272,674,910 

- 

1.00 272,674,910 

- 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป  
(General Mandate)  

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00  บาท รวม  272,674,910  บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

3.1 รายละเอยีดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

จดัสรรให้แก่ 

 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

 

 เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 
5 (GREEN-W5)  ท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 
 
 

272,674,910 

 

 3 หุน้เดิม : 1 
หุน้ใหม่ 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มี
มูลค่าเสนอขาย โดยมีราคา
การใชสิ้ทธิท่ี 1.25 บาทต่อ
หุน้ 

วนัก าหนดการใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง
จะตรงกบัทุกวนั
ท าการสุดทา้ยของ
เดือนกรกฎาคม 
และคร้ังสุดทา้ย จะ
สามารถใชสิ้ทธิได้
ในวนัท่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 
GREEN-W5 มีอายุ
ครบ 4 ปี หากวนั
ดงักล่าวไม่ตรงกบั
วนัท าการของ
บริษทัใหเ้ล่ือนเป็น
วนัท าการถดัไป 

หมายเหตุ (1) 

 
 (1)  บริษทัฯจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รวมจ านวน 272,674,910 หน่วย โดยบริษทัฯจะจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิมท่ีผูถื้อหุน้มี 
3 หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการ
ค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน โดยราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ เท่ากบั 1.25 บาทต่อหุน้ 

ทั้ งน้ี จ านวนหุ้นส ารองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 
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3.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 
กรณีท่ีมีเศษเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนท่ีก าหนดใหปั้ดทิ้งทั้งจ  านวน 

3.3 จ านวนหุ้นคงเหลือทีย่งัมิได้จัดสรร 
-ไม่มี- 

4. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการลดทุน การเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
บริษทัฯ ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เป็นวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00  น.  

ณ โรงแรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)  ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 เลขท่ี 59 ถนนมิตร
ไมตรี แขวงดินแดง  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 (Record Date)  ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561   

5. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)  

5.1 บริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปล่ียนแปลงทุนช าระ
แลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์ 

5.2 บริษทัฯ จะขอใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

6. วตัถุประสงค์ของการลดทุน เพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่  
ลดทุนเพื่อตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ และเพิ่มทุนเพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนไปใช ้เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในจ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่  
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record 
Date) ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 

บริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากการเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

น ามาเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และ/หรือ จ่ายช าระคืนหน้ี และ/หรือ รองรับการขยายกิจการ 

7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ใหแ้ขง็แกร่งข้ึน เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  
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8. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
8.1 นโยบายเงินปันผล บริษทัฯ และบริษทัในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและการด าเนินงานในอนาคตเป็นส าคญั  

8.2  ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของบริษทั และ ไดรั้บการลงทะเบียนแลว้ จะมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของบริษทั  

8.3  อ่ืนๆ  
-ไม่มี-  

9. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน      
การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

  -ไม่มี- 

10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน เพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วนั/เดือน/ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 21 มิถุนายน 2561 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น 

(Record Date) 
5 กรกฎาคม 2561 

3 วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 31 กรกฎาคม 2561 
4 จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
5 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บการจดัสรรและจองซ้ือ

หุน้เพิ่มทุน (Record Date)  
17 สิงหาคม 2561 

6 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 17 กนัยายน 2561 
7 วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก (GREEN-W5)  31 กรกฏาคม 2562 

 
 
 
 



5 
 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
  
 

 
  (นายประทีป  อนนัตโชติ)       (นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล)  
      (กรรมการผูมี้อ านาจ)                          (กรรมการผูมี้อ านาจ) 



หน้า 1 จาก 7 
 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  
ของ 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 
ท่ีออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(“GREEN-W5”) 
 

ประเภท  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (“GREEN-W5”)  

ชนิดของหลักทรัพย์  ใบส าคญัแสดงสิทธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้  
วัตถุประสงค์และความความจ า
เป็น  

เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือ จา่ยช าระคืนหนี ้และ/หรือ 
รองรับการขยายกิจการ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก  ไมเ่กิน 272,674,910 หนว่ย  
จ านวนหุ้นสามัญรองรับการใช้
สิทธิ  

ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ท่ีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่
เกินร้อยละ 38.14 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 
715,020,835 หุ้น ณ วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีมีมติให้ออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2561 
(อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้
สิ ท ธิ แ ปล ง สภ าพค รั ้ง สุ ด ท้ า ย  ข อ ง  GREEN-W4 อี ก จ า น วน 
103,003,894 หุ้น ซึ่งจะท าให้จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท
เพิ่มขึน้เป็น 818,024,729 หุ้น และ จะท าให้สดัส่วนจ านวนหุ้นรองรับ 
ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุดงักลา่ว เทา่กบั ร้อยละ 33.33) 
ทัง้นี ้จ านวนหุ้นส ารองเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  
GREEN-W5 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องก าหนด  

วันก าหนดสิทธิ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในครัง้นี ้เป็นการจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 (Record 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 
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Date) ทัง้นีก้ารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี  ้ต้องได้รับ
อนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร  เป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ในจ านวนไม่เกิน 
272,674,910 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ท่ีมีช่ือปรากฏในวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ  (Record 
Date) ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท)  
อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ  

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จ านวน 1 หนว่ย มีสิทธิซือ้หุ้นส ามญั
เพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 จากการค านวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนัน้ทิง้  

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  1.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ)  

วันท่ีออกใบสาคัญแสดงสิทธิ  วนัท่ี 17 กนัยายน 2561  
อัตราการจัดสรร  3 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5  

ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ดงักล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญ
จากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
GREEN-W5 ของผู้ ถือหุ้ นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้ นส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้
จ านวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ
จากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิใน
จ านวนเทา่ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั  

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ  4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ก าหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันท าการสุดท้ายของเดือนกรกฏาคม ตลอด
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้
แรก ตรงกบัวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2562 ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ
จากการใช้สิทธิหรือไม่ถกูใช้สิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถ
สะสมเพ่ือน าไปใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปตลอด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิแล้วใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไม่ถกูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและ
สิน้ผลไป โดยครัง้สุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท่ีใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 มีอายคุรบ 4 ปี หากวนัดงักลา่วไมต่รงกบัวนัท าการ
ของบริษัท ให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิเป็นวันท าก ารก่อนหน้าวัน
ก าหนดก ารใช้สิทธิดงักลา่ว  

ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการ
ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดท้าย
ก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดังกล่าว  ยกเว้นการแสดงความ
จ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิใน
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ  

เม่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ได้แจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่
สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป  

เงื่อนไขการปรับสิทธิ  เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและ
เง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
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ใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของ
หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น  (ข) เม่ือ
บริษัทมีการเสนอขายหุ้ นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า (ค) เม่ือบริษัทมีการ
เสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิในราคาต ่า (ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน
เป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น (จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่
เกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  (ฉ) เ ม่ือมีกรณีอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกับ  (ก) ถึง  (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ               
ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ด้อยไปกว่าเดิม  เป็นต้น  ทัง้นี  ้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับหรือ       
การเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ  

เงื่อนไขอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ตาม
สดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Record Date) และ วนัท่ี
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์
และผลกระทบท่ีมีต่อบริษัทเป็นส าคัญ และเป็นผู้พิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ
โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ือง
กับการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี  ้ซึ่งรวมถึงการน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้ นส ามัญท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น และ 
รายละเอียดการค านวณสัดส่วน
หุ้นรองรับ 

1. หุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะ
มีสิทธิและสภาพเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านี ้
ทกุประการ 
2. นอกจากหุ้นสามญัจ านวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท) ท่ีได้จัดสรรไว้เพ่ือรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 
บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึน้อีกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช้
สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง
กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  
3. ผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมตฐิาน โดยแบง่ออกเป็น 
2 กรณี ดงันี ้ 
กรณีท่ี 1 ผู้ ถือหุ้ นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัททัง้
จ านวน  
กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัททัง้จ านวน  (ผู้ ถือหุ้ นเดิมขายใบส าคัญสิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน)  
3.1 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
กรณีท่ี 1: Control Dilution เทา่กบัศนูย์  
กรณีท่ี 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้ 
สตูรการค านวณ  
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)  
Qo = จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีอยูเ่ดมิเทา่กบั 715,020,835 หุ้น ณ วนั
ประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีมีมตใิห้ออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2561 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิทัง้จ านวนซึง่เทา่กบั 272,674,910 หุ้น  
ดงันัน้   
Control Dilution = 272,674,910 / (715,020,835+272,674,910)  
                         = 272,674,910 / 987,695,745 
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                         = 27.61% 
 
3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)  
สตูรการค านวณ :  
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอ
ขาย) /ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  
Price Dilution = (Po-Pn)/Po  
Po = 1.01 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญั
ของบริษัทในชว่งเวลา 15 วนัท าการ (ตัง้แตว่นัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
– 20 มิถนุายน 2561)  
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สิทธิของ GREEN-W5 x Qw) / (Qo+Qw)  
= (1.01 x 715,020,835)+(1.25 x 272,674,910) / (715,020,835 + 
272,674,910)  
= 1.08 บาทตอ่หุ้น  
เน่ืองจาก Po < Pn ดงันัน้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ Price Dilution  
 
3.3 การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution)  
สตูรการค านวณ  
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  
EPSo = ก าไรสทุธิ/Qo  
EPSn = ก าไรสทุธิ/(Qo+Qw)  
โดยก าไรสทุธิค านวณจ ากก าไรสทุธิในรอบปี 2560 ของบริษัท ซึง่บริษัท
มีผลขาดทนุจ านวนเท่ากบั 56.51 ล้านบาท ดงันัน้ ในการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ EPS 
Dilution  
 
4. รายละเอียดการค านวณสดัสว่นหุ้นรองรับ  
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สดัสว่นหุ้นรองรับ  =     จ านวนหุ้นรองรับ GREEN-W5  *  100                                                                               
                                         จ านวนหุ้น Paid-up* 
                       
                          =       272,674,910 

                                   715,020,835             

                           
                         =       38.14% 
 
หมายเหต.ุ- * จ านวนหุ้น Paid-up ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติให้ออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (วนัที่ 21 มิถุนายน 2561) อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่
ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 อีก
จ านวน 103,003,894 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทนุ
จากการใช้สทิธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 ดงักลา่ว จะท าให้ จ านวนหุ้นท่ีออก
และช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 818,024,729 หุ้น ซึ่งจะท าให้ สดัส่วนหุ้น
รองรับจากการออกและเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีจ านวน
เทา่กบั ดงันี ้ 
                        =       272,674,910 

                                  818,024,729             

                           
                         =       33.33% 

 
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ  บริษัทจะย่ืนค าขอน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 เ ข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ  

บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 
 
 




