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GREEN04/2562 

       วนัท่ี  26  กุมภาพนัธ์  2562 

เร่ือง ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562, งดจ่ายเงินปันผล, ขอสัตยาบนักบัผูถื้อหุ้นในการจ าหน่ายหุ้น

สามญัในบริษทัยอ่ย 2561, การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รุ่นท่ี 5 ,การจดัสรรหุน้เพิ่มทุน, แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) 
 2.  รายละเอียดเบ้ืองตน้ของการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส 

 จ ากดั (มหาชน) รุ่นท่ี 5  (GREEN-W5) ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี  1/2562                       

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทัฯ ชั้น 6 เลขท่ี 405 ถ.บอนด์สตรีท        

ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ไดมี้มติอนุมติัด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน   

2. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 

5113 แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับปี 2562 และอนุมติัค่าสอบ

บญัชีงบการเงินประจ าปี 2562 และและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,000,000.- บาท/ปี   

3. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระโดยมีรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอเพื่อพิจารณา ดงัน้ี 

1) นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์  (บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งเขา้ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2562) 

2) นายไต ้ชอง อี   (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 
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3) นายแยพ คิม แยม  (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 

4) นายสมควร  มูสิกอินทร์  (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 

 ทั้งน้ี กรรมการท่ีครบจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีมี 3 ราย คือ นายไต ้ชอง อี  นายแยพ คิม แยม 
และนายสมควร  มูสิกอินทร์ ซ่ึงบริษัทจะพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัต่อไป 

4. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ทั้งน้ี กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะ
ผูบ้ริหารแลว้ จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอีก  

5. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้สัตยาบนัผูถื้อหุ้นในการจ าหน่ายหุ้นสามญัในบริษทั
ยอ่ย ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 เน่ืองจากเป็นการจ าหน่าย
หุ้นสามัญท่ีถืออยู่ทั้ งหมดในบริษัทย่อยของบริษัท คือ กรีน พลัส แอสเซท จ ากัด (“GPA”)           
(ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จ  านวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจ านวน ร้อยละ 99.99 
ให้กบั นางสาวสุณีย ์สุพรรณวฒันกุล ทั้งน้ี ภายหลงัจากการซ้ือหุ้นดงักล่าวท าให้ GPA ส้ินสภาพการ
เป็นบริษทัย่อยของบริษทั (อา้งถึงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2561 เม่ือวนัท่ี 13 
พฤศจิกายน 2561)  

6. อนุมติัก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00  น.                   
ณ โรงแรมปร๊ินซ์ตั้ น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)  ห้องประชุมวิภาวดี  2 ชั้ น 4 เลขท่ี  59          
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยก าหนดให้วนัท่ี 13 มีนาคม 
2562 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี (Record Date) โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 วนัองัคารท่ี 31 
กรกฎาคม 2561  

วาระที ่2     พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 
วาระที ่3     พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระที ่4     พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
  ประจ าปี 2561 
วาระที ่5     พจิารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที ่6     พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
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วาระที ่7     พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2562 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษทั คร้ังท่ี 5 (GREEN-W5) 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 
ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 และขอ้ 21 เพื่อให ้
สอดคลอ้งกบักฏหมายท่ีมีการแกไ้ข 

วาระที ่12 พิจารณาใหส้ัตยาบนัการจ าหน่ายหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ย (บริษทั กรีนพลสั แอสเซท จ ากดั) 

วาระที ่13     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

7. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 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 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั   

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

8. อนุมติัให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
คร้ังท่ี 5 (GREEN-W5) ในอตัราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย คิดเป็น 
จ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ไม่คิดมูลค่าเสนอขาย โดยมีราคาการใชสิ้ทธิท่ี 1.25 บาทต่อหุ้น 
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ส ามญัเพิ่มทุนของบริษทัได ้1 หุน้ 
(รายละเอียดเบ้ืองตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ท่ีออกและเสนอขาย

ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  

9. อนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เพื่ออนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน

ของบริษทัจ านวนไม่เกิน 272,674,910 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
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จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวนไม่เกิน 272,674,910 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบส าค ญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกและ

เสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วน คร้ังท่ี 5 (GREEN-W5) 

10. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562  เพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั 
ขอ้ 20 และ21  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฏหมายท่ีมีการแกไ้ข โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ข้อบงัคบั บมจ. กรีน รีซอร์สเซส 
 

ร่างข้อบังคบัของ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส 
ทีข่อแก้ไข 

ขอ้ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ  ตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเป็นองคป์ระชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ี
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มี
รองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ี
ได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 
        การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
        กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน 
เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ น  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง
ช้ีขาด 
 
 

 

ขอ้ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอ ง
ประธานกรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
         ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ประธานในท่ีประชุม
จะก าหนดให้ กรรมการของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและด าเนินการ
ใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยท่ี
กรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึงในสาม (1/3) ขององคป์ระชุมตอ้งอยูใ่นท่ี
ประชุมแห่งเดียวกนั และกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมตอ้งอยู่
ในประเทศไทยในขณะท่ีมีการประชุม 
         การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมี
กระบวนการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศโดยให้มี
การบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแลว้แต่กรณี ของกรรมการ
ทุกรายในท่ีประชุมตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม รวมทั้ งขอ้มูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดจากการบันทึกดงักล่าวและมีระบบ
ควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
กรรมการบ ริษัท ซ่ึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่าน ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยวิธีการและเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมาขา้งตน้
ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอนัสามารถนับเป็นองค์ประชุมได ้
และถือวา่การประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว
มีผลเดียวกับการประชุมตามวิธีการท่ีบัญญัติไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัฉบบัน้ี 
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            การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียง
ขา้งมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน 
เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้ น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 21. คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 
เดือน ต่อคร้ัง 
        ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธาน
กรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ใน
กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั 
จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวนัประชุม ให้
เร็วกวา่นั้นก็ได ้
        คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องท่ี
อนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือ สถานท่ีอ่ืนได้
ตามท่ีเห็นสมควร 
       กรรมการตั้ งแต่ 2 คนข้ึนไป อาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีท่ีมีกรรมการ
ตั้ งแต่  2 คน ข้ึนไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือ
กรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการก าหนด
วนัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

ขอ้ 21. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ
หรือผูซ่ึ้งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุมโดย
ทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือส่ง
มอบให้กบักรรมการโดยบุคคลน าส่ง แลว้แต่ประธานกรรมการ
หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร เวน้แต่
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจง้การนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่า
นั้นก็ได ้
          คณะกรรมการบริษทัสามารถจดัประชุมได ้ณ ท้องท่ีอนัเป็น
ท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบ ริษัท  ห รือ  สถาน ท่ี อ่ืนได้ตาม ท่ี
เห็นสมควร 
           กรรมการตั้ งแต่  2  คน ข้ึนไป  อาจร้องขอให้ประธาน
กรรมการเรียกประชุมกรรมการไดใ้นกรณีท่ีมีกรรมการตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ี ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

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

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
(เพิม่ทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน) 

บริษัท  กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2562 

                      
ขา้พเจา้บริษทั  กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ี 405 ถ.บอนด์สตรีท 

ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือ
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เก่ียวกบั การเพิ่มทุน และจดัสรรหุน้เพิ่มทุน ดงัต่อไปน้ี  

1. การเพิม่ทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 272,674,910 บาท      จาก

เดิมทุนจดทะเบียน จ านวน 818,024,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวน 1,090,699,639  บาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหม่จ  านวน  272,674,910  หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

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 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
1.00  บาท รวม  272,674,910  บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

3.1 รายละเอยีดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
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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
เดือนกนัยายน 
และคร้ังสุดทา้ย จะ
สามารถใชสิ้ทธิได้
ในวนัท่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 
GREEN-W5 มีอายุ
ครบ 3 ปี หากวนั
ดงักล่าวไม่ตรงกบั
วนัท าการของ
บริษทัใหเ้ล่ือนเป็น
วนัท าการถดัไป 

หมายเหตุ (1) 

 
 (1)  บริษัทฯจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจ านวน 272,674,910 หน่วย โดยบริษัทฯจะจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯให้แก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิมท่ีผูถื้อหุน้มี 3 
หุน้ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณ
ตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ใหต้ดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน โดยราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
เท่ากบั 1.25 บาทต่อหุน้ 

ทั้งน้ี จ านวนหุ้นส ารองเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 

3.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 
กรณีท่ีมีเศษเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนท่ีก าหนดใหปั้ดทิ้งทั้งจ  านวน 

 

3.3 จ านวนหุ้นคงเหลือทีย่งัมิได้จัดสรร 
-ไม่มี- 

4. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
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บริษัทฯ ก าหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2562 เป็นวันศุกร์ท่ี  26 เมษายน  เวลา 10.00  น .                     
ณ โรงแรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)  ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 เลขท่ี 59 ถนนมิตรไมตรี 
แขวงดินแดง  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อการประชุมสามญั   ผู ้
ถือหุน้ประจ าปี 2562 (Record Date)  ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562   

5. การขออนุญาต เพิม่ทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต   (ถ้ามี)  
5.1 บริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์ 
5.2 บริษทัฯ จะขอใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

6. วตัถุประสงค์ของ เพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่  
เพิ่มทุนเพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช ้เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 

ในจ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่  ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

บริษทัคาดว่าจะไดรั้บจากการเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

น ามาเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และ/หรือ จ่ายช าระคืนหน้ี และ/หรือ รองรับการขยายกิจการ 

7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ใหแ้ขง็แกร่งข้ึน เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  

8. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
8.1 นโยบายเงินปันผล บริษทัฯ และบริษทัในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและการด าเนินงานในอนาคตเป็นส าคญั  

8.2  ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของ
บริษทั และ ไดรั้บการลงทะเบียนแลว้ จะมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของบริษทั  

8.3  อ่ืนๆ  
-ไม่มี-  

9. รายละเอียดอ่ืนใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน      การ
จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

  -ไม่มี- 
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10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วนั/เดือน/ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น 

(Record Date) 
13 มีนาคม 2562 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 26 เมษายน 2562 
4 จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
5 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการได้รับการจดัสรรใบส าคญั

แสดงสิทธิ GREEN-W5 (Record Date)  
 9 พฤษภาคม 2562 

6 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 มิถุนายน 2562 
7 วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก (GREEN-W5)  30 กนัยายน 2562 
 

บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
  (นายประทีป  อนนัตโชติ)       (นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล)  
      (กรรมการผูมี้อ านาจ)                          (กรรมการผูมี้อ านาจ) 
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  ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

รายละเอยีดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ 
ของ 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่5 
ทีอ่อกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(“GREEN-W5”) 
 

ประเภท  ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั 
(มหาชน) คร้ังท่ี 5 (“GREEN-W5”)  

ชนิดของหลกัทรัพย์  ใบส าคญัแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้ 

วตัถุประสงค์และความความจ าเป็น  เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และ/หรือ จ่ายช าระคืนหน้ี และ/หรือ 
รองรับการขยายกิจการ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก  ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย  

จ านวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ  ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ท่ีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นไม่

เกินร้อยละ 33.33 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั จ านวน 
818,0247,729 หุ้น ณ วนัประชุมคณะกรรมการบริษทัท่ีมีมติให้ออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  

วนัก าหนดสิทธิ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในคร้ังน้ี เป็นการจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 (Record 
Date) ทั้งน้ีการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ตอ้งได้รับ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้อกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วธีิการจัดสรร  เป็นการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ในจ านวนไม่เกิน 
272,674,910 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีมีช่ือปรากฏในวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) 
ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท)  

อตัราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จ านวน 3 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นส ามญั
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สิทธิ  เพิ่มทุนของบริษทัได ้1 หุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 จากการค านวณ (หากมี) ใหปั้ดเศษนั้นทิ้ง  

ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ  1.25 บาทต่อหุ้น (เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิ)  

วนัทีอ่อกใบสาคัญแสดงสิทธิ  วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 ทั้งน้ี ให ้คณะกรรมการบริษทั มีอ านาจในการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ข วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีเห็นสมควร และ 
เหมาะสม  

อตัราการจัดสรร  3 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5  
ในการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการ
ค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 
ของผูถื้อหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือทิ้งทั้ งจ  านวน ทั้ งน้ี 
ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการจดัสรร
ทั้ งหมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ
จ านวนดงักล่าว ซ่ึงจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าท่ี
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั  

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ก าหนดให้ใช้สิทธิไดทุ้กวนัท าการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน ตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยก าหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรก 
ตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ทั้งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการ
ใช้สิทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวนัก าหนดการใชสิ้ทธิใดๆ สามารถสะสม
เพื่อน าไปใชสิ้ทธิไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆ ไปตลอดอายขุอง
ใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้
ใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไม่ถูกใชสิ้ทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป โดย
คร้ังสุดทา้ยจะสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ีใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-
W5 มีอายุครบ 3 ปี หากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการของบริษทั ให้
เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิเป็นวนัท าก ารก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้
สิทธิดงักล่าว  
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ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซ่ึงประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการ
ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษทั ให้เล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าก ารสุดทา้ย
ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่าว ยกเวน้การแสดงความจ านง
ในการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 

การไม่สามารถยกเลกิการแจ้งความ

จ านงในการใช้สิทธิ  

เม่ือผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ไดแ้จง้ความจ านงในการใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่
สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิดงักล่าวไดอี้กต่อไป  

เง่ือนไขการปรับสิทธิ  เม่ือมีก ารด าเนินการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรือ อตัราการใชสิ้ทธิตาม
เง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีก าหนดไวใ้น
ขอ้ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 
เร่ือง ก ารขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เช่น (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็น
ผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เม่ือบริษทัมการเสนอขายหุ้น
ท่ีออกใหม่ในราคาต ่า (ค) เม่ือบริษทัมีการเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพใน
ราคาต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า (ง) เม่ือบริษทั
จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น (จ) 
เม่ือบริษทัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว  ่าอตัราท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนด
สิทธิ (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ท่ีท าให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะ
ได้รับเม่ือมีก ารใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ด้อยไป
กว่าเดิม เป็นตน้ ทั้ งน้ี มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษทั 
หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษทั เป็น
ผูพ้ิจารณาก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ารปรับ
หรือการเปล่ียนแปลงอตัราการใชสิ้ทธิและราคาใชสิ้ทธิ  
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เง่ือนไขอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ตาม
สัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และ วนัท่ี
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัเป็นส าคญั และเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิโดยรวมถึงการ
เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ ง 
ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับการออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงการน าใบส าคญัแสดง
สิทธิและหุ้นส ามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถือหุ้น และ 

รายละเอยีดการค านวณสัดส่วนหุ้น

รองรับ 

1. หุน้สามญัท่ีออกตามการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมี
สิทธิและสภาพเท่าเทียมกบัหุ้นสามญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนา้น้ีทุก
ประการ 
2. นอกจากหุ้นสามญัจ านวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท) ท่ีได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 
บริษทัอาจจะต้องเพิ่มทุนข้ึนอีกเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช้
สิทธิ เม่ือเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  
3. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 
2 กรณี ดงัน้ี  
กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัทั้งจ  านวน  
กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผูถื้อหุ้นใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัททั้ งจ  านวน  (ผู ้ถือหุ้นเดิมขายใบส าคัญสิทธิในตลาดหลัก   
ทรัพยฯ์ ทั้งจ  านวน)  
3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)  
กรณีท่ี 1: Control Dilution เท่ากบัศูนย ์ 
กรณีท่ี 2: จะไดรั้บผลกระทบ Control Dilution ดงัน้ี  
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สูตรการค านวณ  
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)  
Qo = จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีอยูเ่ดิมเท่ากบั 818,024,729 หุ้น ณ วนัประชุม
คณะกรรมการบริษทัท่ีมีมติให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
GREEN-W5 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิทั้งจ  านวนซ่ึงเท่ากบั 272,674,910 หุน้  
ดงันั้น   
Control Dilution =  272,674,910 / (818,024,729+272,674,910)  
                            =  272,674,910 / 1,090,699,639 
                            =  25.00% 
 
3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)  
สูตรการค านวณ :  
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอ
ขาย) /ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  
Price Dilution = (Po-Pn)/Po  
Po = 1.13 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นราคาปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญั
ของบริษทัในช่วงเวลา 15 วนัท าการ (ตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 – 25 
กุมภาพนัธ์ 2562)  
Pn = (PoQo)+(ราคาการใชสิ้ทธิของ GREEN-W5 x Qw) / (Qo+Qw)  
= (1.13 x 8 1 8 ,0 2 4 ,7 2 9 )+(1.25 x 272,674,910) / (8 1 8 ,024 ,7 2 9  + 
272,674,910)  
= 1.16 บาทต่อหุน้  
เน่ืองจาก Po < Pn ดงันั้น ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution  
 
3.3 การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (EPS Dilution)  
สูตรการค านวณ  
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  
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EPSo = ก าไรสุทธิ/Qo  
EPSn = ก าไรสุทธิ/(Qo+Qw)  
โดยก าไรสุทธิค านวณจากก าไรสุทธิในรอบปี 2561 ของบริษทั ซ่ึงบริษทั
มีผลขาดทุนจ านวนเท่ากบั 2.58 ล้านบาท ดงันั้น ในการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จึงไม่ มีผลกระทบต่อ  EPS 
Dilution  
 
4. รายละเอียดการค านวณสัดส่วนหุน้รองรับ  
สัดส่วนหุน้รองรับ  =     จ านวนหุน้รองรับ GREEN-W5  *  100                                                                               
                                         จ านวนหุน้ Paid-up* 
                       
                          =       272,674,910 
                                   818,024,729             
                           
                         =       33.33% 
 

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ  บริษทัจะยืน่ค าขอน าใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เขา้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการ

ใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ  

บริษทัจะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิในคร้ังน้ีเขา้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
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           ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 (F 53-4)  

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
(เพิม่ทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน) 

บริษัท  กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2562 

                      
ขา้พเจา้บริษทั  กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 405 ถ.บอนด์สตรีท 

ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เก่ียวกบั การเพิ่มทุน และจดัสรรหุน้เพิ่มทุน ดงัต่อไปน้ี  

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

จากเดิมทุนจดทะเบียน จ านวน 818,024,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 1,090,699,639  บาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหม่จ  านวน  272,674,910  หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

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 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00  บาท รวม  272,674,910  บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
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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
เดือนกนัยายน 
และคร้ังสุดทา้ย จะ
สามารถใชสิ้ทธิได้
ในวนัท่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 
GREEN-W5 มีอายุ
ครบ 3 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 

 

3.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 
กรณีท่ีมีเศษเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนท่ีก าหนดใหปั้ดทิ้งทั้งจ  านวน 
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3.3 จ านวนหุ้นคงเหลือทีย่งัมิได้จัดสรร 
-ไม่มี- 

4. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
บริษัทฯ ก าหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เป็นวันศุกร์ท่ี 26 เมษายน  เวลา 10.00  น.                     

ณ โรงแรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)  ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 เลขท่ี 59 ถนนมิตรไมตรี 
แขวงดินแดง  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อการประชุมสามญั   
ผู ้ถือหุน้ประจ าปี 2562 (Record Date)  ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562   

5. การขออนุญาต เพิม่ทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต   (ถ้ามี)  
5.1 บริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อกระทรวง

พาณิชย ์ 
5.2 บริษทัฯ จะขอใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

6. วตัถุประสงค์ของ เพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่  
เพิ่มทุนเพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช ้เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-

W5 ในจ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่  ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 

บริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากการเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

น ามาเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และ/หรือ จ่ายช าระคืนหน้ี และ/หรือ รองรับการขยายกิจการ 

7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ใหแ้ขง็แกร่งข้ึน เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  

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  
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-ไม่มี-  

9. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน      
การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

  -ไม่มี- 

10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วนั/เดือน/ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 26 กุมภาพนัธ์ 2562 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น 

(Record Date) 
13 มีนาคม 2562 

3 วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 26 เมษายน 2562 
4 จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
5 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บการจดัสรรและจองซ้ือ

หุน้เพิ่มทุน (Record Date)  
 9 พฤษภาคม 2562 

6 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 มิถุนายน 2562 
7 วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก (GREEN-W5)  30 กนัยายน 2562 

 
บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 
 

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

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) คร้ังที ่5 
ทีอ่อกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(“GREEN-W5”) 
 

ประเภท  ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ำกดั 
(มหำชน) คร้ังท่ี 5 (“GREEN-W5”)  

ชนิดของหลกัทรัพย์  ใบส ำคญัแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถื้อและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้ 
วตัถุประสงค์และความความจ าเป็น  เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และ/หรือ จ่ำยช ำระคืนหน้ี และ/หรือ 

รองรับกำรขยำยกิจกำร 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก  ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย  
จ านวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ  ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ท่ีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท) ซ่ึงคิดเป็นไม่

เกินร้อยละ 33.33 ของจ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ทั้งหมดของบริษทั จ ำนวน 
818,0247,729 หุ้น ณ วนัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัท่ีมีมติให้ออกและ
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562  

วนัก าหนดสิทธิ กำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในคร้ังน้ี เป็นกำรจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีมีช่ือปรำกฏในวนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2562 (Record 
Date) ทั้งน้ีกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้อกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

วธีิการจัดสรร  เป็นกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ในจ ำนวนไม่เกิน 
272,674,910 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีมีช่ือปรำกฏในวนั
ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บใบส ำคญัแสดงสิทธิ (Record Date) 
ในวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2562 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท)  



อตัราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิ  

ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จ ำนวน 3 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นส ำมญั
เพิ่มทุนของบริษทัได ้1 หุ้น (เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำม
เง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสำมญัหรือใบส ำคญัแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 จำกกำรค ำนวณ (หำกมี) ใหปั้ดเศษนั้นทิ้ง  

ราคาการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ  1.25 บำทต่อหุ้น (เวน้แต่กรณีมีกำรปรับอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมเง่ือนไขกำร
ปรับสิทธิ)  

วนัทีอ่อกใบสาคัญแสดงสิทธิ  วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2562 ทั้งน้ี ให ้คณะกรรมกำรบริษทั มีอ ำนำจในกำร
เปล่ียนแปลงแกไ้ข วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมท่ีเห็นสมควร และ 
เหมำะสม  

อตัราการจัดสรร  3 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5  
ในกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นแต่ละรำยท่ีจะไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ดังกล่ำว หำกมีเศษของหุ้นสำมัญจำกกำร
ค ำนวณตำมอตัรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 
ของผูถื้อหุ้นแต่ละรำย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือทิ้งทั้ งจ  ำนวน ทั้ งน้ี 
ภำยหลงัจำกกำรค ำนวณสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีจะไดรั้บกำรจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรจดัสรร
ทั้ งหมด บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือ
จ ำนวนดงักล่ำว ซ่ึงจะท ำให้คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิในจ ำนวนเท่ำท่ี
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั  

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ  3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 
ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ก ำหนดให้ใช้สิทธิไดทุ้กวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนกนัยำยน ตลอดอำยุ

ของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยก ำหนดวนัใช้สิทธิคร้ังแรก 
ตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำร
ใช้สิทธิหรือไม่ถูกใชสิ้ทธิในวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิใดๆ สำมำรถสะสม
เพื่อน ำไปใชสิ้ทธิไดใ้นวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังต่อๆ ไปตลอดอำยุของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้
ใบส ำคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไม่ถูกใชสิ้ทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป โดย
คร้ังสุดทำ้ยจะสำมำรถใชสิ้ทธิไดใ้นวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-
W5 มีอำยุครบ 3 ปี หำกวนัดงักล่ำวไม่ตรงกบัวนัท ำกำรของบริษทั ให้



เล่ือนวนัก ำหนดกำรใช้สิทธิเป็นวนัท ำก ำรก่อนหน้ำวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิดงักล่ำว  

ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซ่ึงประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในกำร
ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทั ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ก่อนวนัก ำหนดกำรใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง ในกรณีท่ีวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุท ำกำร
ของบริษทั ให้เล่ือนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวเป็นวนัท ำก ำรสุดทำ้ย
ก่อนหนำ้วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังดงักล่ำว ยกเวน้กำรแสดงควำมจ ำนง
ในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย  ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิใน
ระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

การไม่สามารถยกเลกิการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ  

เม่ือผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ไดแ้จง้ควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่
สำมำรถยกเลิกกำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิดงักล่ำวไดอี้กต่อไป  

เง่ือนไขการปรับสิทธิ  เม่ือมีก ำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิและ/หรือ อตัรำกำรใชสิ้ทธิตำม
เง่ือนไขในกำรปรับสิทธิตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซ่ึงเป็นเหตุกำรณ์ท่ีก ำหนดไวใ้น
ขอ้ 11(4) (ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 34/2551 
เร่ือง ก ำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
เช่น (ก) เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้นของบริษทั อนัเป็น
ผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เม่ือบริษทัมกำรเสนอขำยหุ้น
ท่ีออกใหม่ในรำคำต ่ำ (ค) เม่ือบริษทัมีกำรเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพใน
รำคำต ่ำหรือมีกำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิในรำคำต ่ำ (ง) เม่ือบริษทั
จ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผูถื้อหุ้น (จ) 
เม่ือบริษทัจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซ่ึงเกินกว  ่ำอตัรำท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนด
สิทธิ (ฉ) เม่ือมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ท่ีท ำให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ท่ีผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะ
ได้รับเม่ือมีก ำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ด้อยไป



กว่ำเดิม เป็นตน้ ทั้งน้ี มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำร ของบริษทั 
หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำก คณะกรรมกำรบริหำร ของบริษทั เป็น
ผูพ้ิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำรปรับ
หรือกำรเปล่ียนแปลงอตัรำกำรใชสิ้ทธิและรำคำใชสิ้ทธิ  

เง่ือนไขอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษทั หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำแกไ้ขก ำหนดวนัก ำหนด
รำยช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิซ้ือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ตำม
สัดส่วนจ ำนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ (Record Date) และ วนัท่ี
ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ตำมควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำประโยชน์และ
ผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัเป็นส ำคญั และเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และรำยละเอียดอ่ืนๆ ของใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยรวมถึงกำร
เจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำร และสัญญำต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ ง 
ด ำเนินกำรต่ำงๆ อนัจ ำเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกับกำรออกและ
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงกำรน ำใบส ำคญัแสดง
สิทธิและหุ้นส ำมญัท่ีออกเน่ืองจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถือหุ้น และ 
รายละเอยีดการค านวณสัดส่วนหุ้น
รองรับ 

1. หุน้สำมญัท่ีออกตำมกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมี
สิทธิและสภำพเท่ำเทียมกบัหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีออกไปก่อนหนำ้น้ีทุก
ประกำร 
2. นอกจำกหุ้นสำมญัจ ำนวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 
บำท) ท่ีได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 
บริษทัอำจจะตอ้งเพิ่มทุนข้ึนอีกเพื่อรองรับกำรเปล่ียนแปลงในกำรใช้
สิทธิ เม่ือเกิดเหตุกำรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิ  
3. ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุ้นจะพิจำรณำบนสมมติฐำน โดยแบ่งออกเป็น 
2 กรณี ดงัน้ี  
กรณีท่ี 1 ผูถื้อหุน้เดิมเป็นผูใ้ชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัทั้งจ  ำนวน  



กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผูถื้อหุ้นใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ของบริษัททั้ งจ  ำนวน (ผู ้ถือหุ้นเดิมขำยใบส ำคัญสิทธิในตลำดหลัก   
ทรัพยฯ์ ทั้งจ  ำนวน)  
3.1 กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุน้ (Control Dilution)  
กรณีท่ี 1: Control Dilution เท่ำกบัศูนย ์ 
กรณีท่ี 2: จะไดรั้บผลกระทบ Control Dilution ดงัน้ี  
สูตรกำรค ำนวณ  
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)  
Qo = จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีมีอยู่เดิมเท่ำกบั 818,024,729 หุ้น ณ วนัประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัท่ีมีมติให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
GREEN-W5 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 
Qw = จ ำนวนหุ้นสำมญัใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดง
สิทธิทั้งจ  ำนวนซ่ึงเท่ำกบั 272,674,910 หุน้  
ดงันั้น   
Control Dilution =  272,674,910 / (818,024,729+272,674,910)  
                            =  272,674,910 / 1,090,699,639 
                            =  25.00% 
 
3.2 กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  
สูตรกำรค ำนวณ :  
Price Dilution = (รำคำก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลงักำรเสนอขำย) 
/รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย  
Price Dilution = (Po-Pn)/Po  
Po = 1.13 บำทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นรำคำปิดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญั
ของบริษทัในช่วงเวลำ 15 วนัท ำกำร (ตั้งแต่วนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2562 – 25 
กุมภำพนัธ์ 2562)  
Pn = (PoQo)+(รำคำกำรใชสิ้ทธิของ GREEN-W5 x Qw) / (Qo+Qw)  
= (1.13 x 818 , 024 , 729 )+(1.25 x 272,674,910) / (818 ,024 , 729  + 
272,674,910)  



= 1.16 บำทต่อหุน้  
เน่ืองจำก Po < Pn ดงันั้น ในกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 
GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution  
 
3.3 กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution)  
สูตรกำรค ำนวณ  
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  
EPSo = ก ำไรสุทธิ/Qo  
EPSn = ก ำไรสุทธิ/(Qo+Qw)  
โดยก ำไรสุทธิค ำนวณจำกก ำไรสุทธิในรอบปี 2561 ของบริษทั ซ่ึงบริษทั
มีผลขำดทุนจ ำนวนเท่ำกบั 2.58 ลำ้นบำท ดงันั้น ในกำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 จึงไม่ มีผลกระทบต่อ  EPS 
Dilution  
 
4. รำยละเอียดกำรค ำนวณสัดส่วนหุน้รองรับ  
สัดส่วนหุน้รองรับ  =     จ ำนวนหุน้รองรับ GREEN-W5  *  100                                                                               
                                         จ ำนวนหุน้ Paid-up* 
                       
                          =       272,674,910 

                                   818,024,729             

                           
                         =       33.33% 
 

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ  บริษทัจะยืน่ค ำขอน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เขำ้จดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการ
ใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ  

บริษทัจะน ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิในคร้ังน้ีเขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ  บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
 


	TH- แจ้งมติ BOD for AGM
	F53-4 draft - แบบงานรายงานการเพิ่มทุน (TH)
	สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 -รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 (3 ต่อ 1)

