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GREEN38/2561      

11 กรกฎาคม 2561 

เร่ือง แจง้การเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนช้ีแจงการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น อา้งถึง
หนงัสือออกเลขท่ี GREEN20/2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
ออกใหม่ของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ GREEN-W4 โดยใหผู้ถื้อหุ้น
แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ตั้ งแต่วนัท่ี 1 – 17 มิถุนายน 2561 ท าให้มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างผูถื้อหุ้นใน บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  ภายหลงัการไดม้าของหลกัทรัพยต์ามขอ้มูล
ปิดสมุดทะเบียน เพื่อก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น (Record Date) เม่ือวนัท่ี 5 
กรกฎาคม 2561 ปรากฎว่า กลุ่มวิริยะเมตตากุล มีหุ้นนับรวมกนัมากกว่าร้อยละ 25 (25.523) อา้งถึงแบบ
รายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรัพยข์องกิจการ (แบบ 246-2) ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการก ากับ     
ตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรัพยเ์พื่อครอบง ากิจการ 
(ฉบบัประมวล) ข้อ4 ระบุว่า บุคคลใดซ้ือหรือกระท าการอ่ืนใดอันเป็นผลให้ตนได้มาซ่ึงหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นของ
กิจการใด ณ ส้ินวันใดวันหน่ึงเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้ามจุด บุคคลนั้นต้องท าค าเสนอซ้ือหลักทรัพย์ท้ังหมดของ
กิจการ 

จากขอ้เท็จจริง การไดม้าซ่ึงหลกัทรัพยข์องกิจการเพิ่มข้ึนดงักล่าวขา้งตน้ ของกลุ่มวิริยะเมตตากุล 
ไดแ้ก่ นายพิสุทธ์ิ วิริยะเมตตากุล นายพิจิตต ์วิริยะเมตตากุล นายพิชิต วิริยะเมตตากุล โดยผูถื้อหุ้นทั้ง 3 ราย 
มิได้เป็นบุคคลท่ีกระท าการร่วมกัน (concert party) ผูถื้อหลักทรัพย์แต่ละรายมีแนวทางในการพิจารณา
ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ เป็นของตนเอง และมีความเป็นอิสระต่อกนั และไม่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 (การนับ
หลักทรัพย์ของบุคคลอ่ืนรวมเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลเดียวกัน) จึงไม่เข้าเกณฑ์ในการท าค าเสนอซ้ือ
หลกัทรัพยแ์ต่อยา่งใด ทั้งน้ี โครงสร้างผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทั เปล่ียนแปลงดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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จ ำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายพิสุทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ 99,999,900 12.225
2 นายไต ้ ชองอี 73,429,424 8.976
3 PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 70,900,261 8.667
4 นายพิจิตต ์ วิริยะเมตตากลุ 56,632,700 6.923
5 นายพิชิต  วิริยะเมตตากลุ 52,150,000 6.375
6 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 31,580,600 3.861
7 นายณทั  มานะสมจิตร 19,183,628 2.345
8 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,138,000 1.973
9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 13,756,200 1.682
10 นายเสง่ียม  ศิริพนิชสุธา 12,262,100 1.499
11 ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 11,274,500 1.378
12 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.226
13 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 350,688,016 42.870

818,024,729 100

ล ำดับที่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น
หลังกำรเปลี่ยนแปลง

รวม

จ ำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายไต ้ ชองอี 147,309,402 20.602
2 นายพิสุทธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ 43,000,000 6.014
3 พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี 28,526,100 3.990
4 นายณทั  มานะสมจิตร 28,282,828 3.956
5 UOB KAY HIAN PRIVATE 27,467,500 3.841
6 นางสาวพรทิพย ์ วงศศ์รีสุชน 16,427,862 2.298
7 ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 11,773,500 1.647
8 นายนที  พานิชีวะ 11,458,800 1.603
9 นายณฐัวฒ์ิุ  ลอ้มสุข 10,029,400 1.403
10 นายชุน  เฉิน 9,229,800 1.291
11 พิจิตต ์   วิริยะเมตตากลุ 7,000,000 0.979
12 นายฤาเดช  คุณยศยิ่ง 6,800,650 0.951
13 ผูถื้อหุ้นอ่ืนๆ 367,471,721 51.393

715,020,835 100

ล ำดับที่ รำยช่ือผู้ถือหุ้น
ก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

รวม

 
  

    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที่ 13  มีนาคม  2560                       ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที ่5 กรกฎาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดงักล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจดัการ อ านาจ

การควบคุมและนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

                  ขอแสดงความนบัถือ 

 

       (นายชยัสิทธ์ิ   วริิยะเมตตากุล) 
        ประธานกรรมการบริษทั 


