GREEN04/2562
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

กาหนดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562, งดจ่ายเงินปั นผล, ขอสัตยาบันกับผูถ้ ือหุ ้นในการจาหน่ายหุ ้น
สามัญในบริ ษทั ย่อย 2561, การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 5 ,การจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. รายละเอี ยดเบื้ องต้นของการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ บริ ษ ทั กรี น รี ซอร์ สเซส
จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 5 (GREEN-W5) ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ครั้ งที่ 1/2562
ซึ่ งประชุ ม เมื่ อวันอังคารที่ 26 กุ มภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มบริ ษ ทั ฯ ชั้น 6 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรี ท
ซอย 13 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้มีมติอนุมตั ิดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. อนุ ม ัติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ง ดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2561 เนื่องจากบริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน
2. อนุ มตั ิ ให้นาเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิ จารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบ
บัญ ชี รับ อนุ ญ าต ทะเบี ยนเลขที่ 3759 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ ก าร์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญ ชี รับ
อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
5113 แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สาหรับปี 2562 และอนุ มตั ิค่าสอบ
บัญชีงบการเงินประจาปี 2562 และและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 2,000,000.- บาท/ปี
3. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตาม
วาระโดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1) นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
(บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุ น้ ให้แต่งตั้งเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2562)
2) นายไต้ ชอง อี
(กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง)
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3) นายแยพ คิม แยม

(กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง)
4) นายสมควร มูสิกอินทร์
(กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง)
ทั้งนี้ กรรมการที่ครบจากตาแหน่ งตามวาระในครั้งนี้ มี 3 ราย คือ นายไต้ ชอง อี นายแยพ คิม แยม
และนายสมควร มู สิ ก อิ น ทร์ ซึ่ งบริ ษ ัท จะพิ จารณาน าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแต่ งตั้งกรรมการตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ต่อไป
4. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
ผูบ้ ริ หารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอีก
5. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้สัตยาบันผูถ้ ือหุ ้นในการจาหน่ายหุ ้นสามัญในบริ ษทั
ย่อย ตามมาตรา 107 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ.2535 เนื่ องจากเป็ นการจาหน่าย
หุ ้ น สามัญ ที่ ถื อ อยู่ ท้ ัง หมดในบริ ษ ัท ย่ อ ยของบริ ษ ัท คื อ กรี น พลัส แอสเซท จ ากัด (“GPA”)
(ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ถื อ หุ ้นในสั ดส่ วนร้ อยละ 99.99) จานวน 3,000,000 หุ ้น หรื อ คิ ดเป็ นจานวน ร้ อยละ 99.99
ให้กบั นางสาวสุ ณีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้ อหุ ้นดังกล่าวทาให้ GPA สิ้ นสภาพการ
เป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษทั (อ้างถึ งมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13
พฤศจิกายน 2561)
6. อนุ ม ตั ิ กาหนดวันประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมปริ๊ นซ์ ต้ ั น กรุ งเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้ อ งประชุ ม วิ ภ าวดี 2 ชั้ น 4 เลขที่ 59
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดิ นแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยกาหนดให้วนั ที่ 12 มีนาคม
2562 เป็ นวันให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้นเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี (Record Date) โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6

พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 31
กรกฎาคม 2561
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2562

วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น
ของบริ ษทั ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มตั ิการเพิ่มทุ นจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4
ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 และข้อ 21 เพื่อให้
สอดคล้องกับกฏหมายที่มีการแก้ไข

วาระที่ 12

พิจารณาให้สัตยาบันการจาหน่ายหุ ้นสามัญในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั กรี นพลัส แอสเซท จากัด)

วาระที่ 13

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุ ม ตั ิ ให้นาเสนอต่ อที่ ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2562 เพื่ อพิ จารณาอนุ ม ตั ิ ก ารเพิ่ มทุ นจด
ทะเบียนของบริ ษทั จานวน 272,674,910 บาท จากเดิม 818,024,729 บาท เป็ น 1,090,699,639 บาท
โดยการออกหุ ้ น สามัญ จานวน 272,674,910 หุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1.00 บาท รวมทั้ง แก้ไ ข
หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษทั เพื่ อให้ส อดคล้องกับ การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
8. อนุมตั ิให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
ครั้ งที่ 5 (GREEN-W5) ในอัต ราส่ วน 3 หุ ้ น สามัญ เดิ ม ต่ อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ 1 หน่ วย คิ ด เป็ น
จานวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ไม่คิดมูลค่าเสนอขาย โดยมีราคาการใช้สิทธิ ที่ 1.25 บาทต่อหุ ้น
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ GREEN-W5 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ได้ 1 หุ น้
(รายละเอี ยดเบื้ องต้นของใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ที่ ออกและเสนอขาย
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
9. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 272,674,910 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
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จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน 272,674,910 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท เพื่อรองรับ การใช้สิท ธิ แปลงสภาพของใบส าคญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ อหุ ้นสามัญ ที่ ออกและ
เสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)
10. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2562 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 20 และ21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายที่มีการแก้ไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้ อบังคับ บมจ. กรีน รีซอร์ สเซส

ร่ างข้ อบังคับของ บมจ.กรีน รีซอร์ สเซส
ทีข่ อแก้ไข

ข้อ 20. ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้องมี กรรมการมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่
ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุ มเลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งมี เสี ยงหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออก
เสี ย งลงคะแนนในเรื่ องนั้ น ถ้า คะแนนเสี ยงเท่ า กั น ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์
ประชุ ม ในกรณี ที่ป ระธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ป ระชุ ม หรื อไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ถ้า มี ร องประธานกรรมการให้ ร อ ง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่ มี รองประธานกรรมการ
หรื อมี แต่ไม่สามารถปฏิ บัติห น้าที่ ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุม
จะกาหนดให้ กรรมการของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมและดาเนิ นการ
ใด ๆ ในการประชุ ม ดังกล่ าวผ่านสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ โดยที่
กรรมการอย่างน้อยหนึ่ งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยูใ่ นที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุมต้องอยู่
ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม
การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามวรรคสองต้อ งมี
กระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มี
การบันทึ กเสี ยง หรื อทั้งเสี ยงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการ
ทุกรายในที่ ประชุมตลอดระยะเวลาที่ มีการประชุม รวมทั้งข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เกิ ดจากการบันทึ กดังกล่าวและมีระบบ
ควบคุมการประชุมเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรรมการบริ ษั ท ซึ่ งเข้ า ร่ วมประชุ ม คณะกรรมการผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยวิธีการและเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น
ถื อว่าเป็ นการเข้าร่ วมประชุ ม อัน สามารถนับ เป็ นองค์ป ระชุ ม ได้
และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ดงั กล่าว
มี ผลเดี ยวกับการประชุ มตามวิธีการที่ บัญ ญัติไว้ในกฎหมายและ
ข้อบังคับฉบับนี้
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ข้อ 21. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุ มอย่างน้อย 3
เดือน ต่อครั้ง
ในการเรี ยกประชุ ม คณะกรรมการให้ ป ระธาน
กรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุ ม
ไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณี จาเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันประชุม ให้
เร็ วกว่านั้นก็ได้
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่
อันเป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อ สถานที่ อื่นได้
ตามที่เห็นสมควร
กรรมการตั้ง แต่ 2 คนขึ้ น ไป อาจร้ อ งขอให้ ป ระธาน
กรรมการเรี ยกประชุ ม กรรมการได้ในกรณี ที่ มี กรรมการ
ตั้ง แต่ 2 คนขึ้ นไปร้ อ งขอ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ
กรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกาหนด
วันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ

การวินิ จฉัยชี้ ขาดของที่ ป ระชุมคณะกรรมการให้ถือเสี ยง
ข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน
เว้น แต่ก รรมการซึ่ งมี ส่ วนได้เสี ยในเรื่ อ งใด ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น ถ้าคะแนนเสี ย งเท่ ากัน ให้ ป ระธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 21. ในการเรี ยกประชุ มคณะกรรมการให้ป ระธานกรรมการ
หรื อ ผูซ้ ่ ึ งได้รั บ มอบหมายจากประธานกรรมการส่ งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมโดย
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยน หรื อทางจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์หรื อส่ ง
มอบให้กบั กรรมการโดยบุ คคลนาส่ ง แล้วแต่ประธานกรรมการ
หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร เว้นแต่
ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่ วนเพื่ อ รั กษาสิ ท ธิ ห รื อ ประโยชน์ ข องบริ ษ ัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่า
นั้นก็ได้
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ น
ที่ ตั้ งส านั ก งานใหญ่ ของบริ ษั ท หรื อ สถานที่ อื่ น ได้ ต ามที่
เห็นสมควร
กรรมการตั้ งแต่ 2 คนขึ้ นไป อาจร้ อ งขอให้ ป ระธาน
กรรมการเรี ยกประชุมกรรมการได้ในกรณี ที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คน
ขึ้ นไปร้ อ งขอ ให้ ป ระธานกรรมการหรื อกรรมการที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
(เพิม่ ทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน)
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้าบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ 405 ถ.บอนด์สตรี ท
ซอย 13 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับ การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จานวน 272,674,910 บาท

จาก

เดิ มทุ นจดทะเบี ยน จานวน 818,024,729 บาท เป็ นทุ นจดทะเบี ยนใหม่ จานวน 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ ้ น
สามัญใหม่จานวน 272,674,910 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท โดยเป็ นการเพิม่ ทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบก าหนดวัตถุ ป ระสงค์

หุน้ สามัญ

272,674,910

1.00

272,674,910

ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

-

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้ สามัญ

-

-

-

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

-

-

3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้จดั สรรหุ ้นสามัญจานวน 272,674,910 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท รวม 272,674,910 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
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จัดสรรให้ แก่

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่
5 (GREEN-W5) ที่ออก
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน

ราคาขาย

(หุ้น)

(เดิม : ใหม่ )

(บาทต่ อหุ้น)

272,674,910

3 หุน้ เดิม : 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่มี
หุน้ ใหม่
มูลค่าเสนอขาย โดยมีราคา
การใช้สิทธิที่ 1.25 บาทต่อ
หุน้

วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชาระเงินค่ า
หุ้น
วันกาหนดการใช้ หมายเหตุ (1)
สิ ทธิในแต่ละครั้ง
จะตรงกับทุกวัน
ทาการสุดท้ายของ
เดือนกันยายน
และครั้งสุดท้าย จะ
สามารถใช้สิทธิได้
ในวันที่ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ
GREEN-W5 มีอายุ
ครบ 3 ปี หากวัน
ดังกล่าวไม่ตรงกับ
วันทาการของ
บริ ษทั ให้เลื่อนเป็ น
วันทาการถัดไป

(1) บริ ษ ัทฯจะออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯ รวมจานวน 272,674,910 หน่ วย โดยบริ ษ ัทฯจะจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิมที่ผถู ้ ือหุน้ มี 3
หุน้ ต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย รวมจานวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิเหลือจากการคานวณ
ตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจานวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุน้
ทั้งนี้ จานวนหุ ้นสารองเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ GREEN-W5 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกาหนด

3.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
กรณี ที่มีเศษเหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนที่กาหนดให้ปัดทิ้งทั้งจานวน

3.3 จานวนหุ้นคงเหลือทีย่ งั มิได้ จัดสรร
-ไม่มี4. กาหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
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บริ ษั ท ฯ ก าหนดวัน ประชุ ม สามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2562 เป็ นวัน ศุ ก ร์ ที่ 26 เมษายน เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมปริ๊ น ซ์ ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุ ม วิภ าวดี 2 ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิ ตรไมตรี
แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อการประชุ มสามัญ ผู ้
ถือหุน้ ประจาปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
5. การขออนุญาต เพิม่ ทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
5.1 บริ ษทั ฯ จะดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์
5.2 บริ ษทั ฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
6. วัตถุประสงค์ ของ เพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
เพิ่มทุนเพื่อนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนไปใช้ เป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5
ในจานวนไม่เกิ น 272,674,910 หน่ วย ให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มี
สิ ทธิได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
นามาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และ/หรื อ จ่ายชาระคืนหนี้ และ/หรื อ รองรับการขยายกิจการ
7. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
เสริ มสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ให้แข็งแกร่ งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ
8. ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
8.1 นโยบายเงิ นปั นผล บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ท ธิ หลังจากหักภาษี เงิ นได้นิติบุ คคลและเงิ นทุ นส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจและการดาเนินงานในอนาคตเป็ นสาคัญ
8.2 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผล ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญของ
บริ ษทั และ ได้รับการลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริ ษทั
8.3 อื่นๆ
-ไม่มี9. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน
จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มี8

การ

10. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
วัน/เดือน/ปี
1 ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
2 วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น
13 มีนาคม 2562
(Record Date)
3 วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
26 เมษายน 2562
4 จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
5 วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ในการได้รับการจัดสรรและจองซื้ อ
9 พฤษภาคม 2562
หุ น้ เพิ่มทุน (Record Date)
6 วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
1 มิถุนายน 2562
7 วันที่ใช้สิทธิ ครั้งแรก (GREEN-W5)
30 กันยายน 2562
บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป อนันตโชติ)
(กรรมการผูม้ ีอานาจ)
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(นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล)
(กรรมการผูม้ ีอานาจ)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
รายละเอียดเบื้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
ของ
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
ทีอ่ อกและจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
(“GREEN-W5”)
ประเภท
ชนิดของหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์ และความความจาเป็ น
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออก
จานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้ สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 5 (“GREEN-W5”)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และ/หรื อ จ่ายชาระคืนหนี้ และ/หรื อ
รองรับการขยายกิจการ
ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย
ไม่เกิ น 272,674,910 หุ ้น (ที่ มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่ งคิ ดเป็ นไม่
เกิ นร้ อยละ 33.33 ของจานวนหุ ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน
818,0247,729 หุ ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีมติให้ออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

วันกาหนดสิ ทธิ

การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ในครั้งนี้ เป็ นการจัดสรร
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น
ที่มีสิทธิ ได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record
Date) ทั้งนี้ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ ต้องได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

วิธีการจัดสรร

เป็ นการจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 ในจ านวนไม่ เกิ น
272,674,910 หน่ วย ให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น เดิ ม ของบริ ษ ทั ที่ มี ชื่ อปรากฏในวัน
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date)
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 จานวน 3 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
อัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดง
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สิ ทธิ

ราคาการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

อัตราการจัดสรร

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

เพิ่มทุนของบริ ษทั ได้ 1 หุ ้น (เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ) ในกรณี ที่มีเศษของหุ ้นสามัญหรื อใบสาคัญแสดง
สิ ทธิฯ GREEN-W5 จากการคานวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
1.25 บาทต่อหุ ้น (เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขการ
ปรับสิ ทธิ )
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิตามที่เห็นสมควร และ
เหมาะสม
3 หุ น้ สามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5
ในการคานวณสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 ดัง กล่ า ว หากมี เศษของหุ ้ น สามัญ จากการ
ค านวณตามอัต ราส่ วนการจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5
ของผู ถ้ ื อ หุ ้ น แต่ ล ะราย ให้ ปั ด เศษหุ ้ น ส่ ว นที่ เหลื อ ทิ้ ง ทั้ง จ านวน ทั้ง นี้
ภายหลังจากการคานวณสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่ มี เศษใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่ เหลื อจากการจัดสรร
ทั้ง หมด บริ ษ ัท จะด าเนิ น การยกเลิ ก ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ส่ วนที่ เหลื อ
จานวนดังกล่าว ซึ่ งจะทาให้คงเหลือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในจานวนเท่าที่
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้ลงตัว
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5
กาหนดให้ใช้สิทธิ ได้ทุกวันทาการสุ ดท้ายของเดื อนกันยายน ตลอดอายุ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 โดยกาหนดวันใช้สิทธิ ครั้งแรก
ตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่เหลือจากการ
ใช้สิทธิ หรื อไม่ถูกใช้สิทธิ ในวันกาหนดการใช้สิทธิ ใดๆ สามารถสะสม
เพื่อนาไปใช้สิทธิ ได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งต่อๆ ไปตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แล้ว
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิ จะถูกยกเลิ กและสิ้ นผลไป โดย
ครั้งสุ ดท้ายจะสามารถใช้สิทธิ ได้ในวันที่ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREENW5 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่ าวไม่ตรงกับวันทาการของบริ ษ ทั ให้
เลื่ อนวันกาหนดการใช้สิ ท ธิ เป็ นวันท าการก่ อนหน้าวันก าหนดการใช้
สิ ทธิ ดงั กล่าว
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ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ งความ
จานงในการใช้ สิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ซึ่ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการ
ซื้ อ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ัท จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น
สามัญของบริ ษทั ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่ อนวันกาหนดการใช้
สิ ทธิ ในแต่ละครั้ง ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุ ดท้าย
ก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจานง
ในการใช้ สิ ทธิ ค รั้ งสุ ดท้ า ย ให้ แ สดงความจ านงในการใช้ สิ ทธิ ใ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ได้แจ้งความจานงในการใช้
สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้ น สามัญ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่
สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ดงั กล่าวได้อีกต่อไป
เมื่อมีการดาเนิ นการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่อนไข
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ ที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ. 34/2551
เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุ ้นที่ออกใหม่ และหุ ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เช่ น (ก) เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั อันเป็ น
ผลมาจากการรวมหุ ้นหรื อแบ่งแยกหุ ้น (ข) เมื่อบริ ษทั มการเสนอขายหุ ้น
ที่ออกใหม่ในราคาต่า (ค) เมื่อบริ ษทั มีการเสนอขายหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพใน
ราคาต่าหรื อมีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิในราคาต่า (ง) เมื่อบริ ษทั
จ่ายเงินปั นผลทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นหุ ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้น (จ)
เมื่อบริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นซึ่ งเกิ นกว่าอัตราที่ระบุ ไว้ในข้อกาหนด
สิ ท ธิ (ฉ) เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดในลัก ษณะเดี ย วกับ (ก) ถึ ง (จ) ที่ ท าให้ ผ ล
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ ผูถ้ ื อใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 จะ
ได้รับเมื่ อมี การใช้สิทธิ ตามใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 ด้อยไป
กว่าเดิ ม เป็ นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร ของบริ ษ ทั
หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริ หาร ของบริ ษทั เป็ น
ผูพ้ ิจารณากาหนดเงื่ อนไขและรายละเอี ยดอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการปรับ
หรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
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เงื่อนไขอื่นๆ

ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้น และ
รายละเอียดการคานวณสั ดส่ วนหุ้น
รองรับ

ให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารมี อานาจในการพิจารณาแก้ไขกาหนดวันกาหนด
รายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ซ้ื อใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ตาม
สัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละรายถื ออยู่ (Record Date) และ วันที่
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ
ผลกระทบที่มีต่อบริ ษทั เป็ นสาคัญ และเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยรวมถึงการ
เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสั ญ ญาต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้อง รวมทั้ง
ดาเนิ น การต่ างๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน เกี่ ย วเนื่ องกับ การออกและ
จัดสรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ในครั้ งนี้ ซึ่ งรวมถึ งการนาใบส าคัญ แสดง
สิ ทธิ และหุ ้นสามัญที่ออกเนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขออนุ ญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หุ น้ สามัญที่ออกตามการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ จะมี
สิ ทธิ และสภาพเท่าเทียมกับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกไปก่อนหน้านี้ ทุก
ประการ
2. นอกจากหุ ้นสามัญจานวน 272,674,910 หุ ้น (มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1
บาท) ที่ ไ ด้จ ัด สรรไว้เพื่ อ รองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5
บริ ษ ทั อาจจะต้องเพิ่ มทุ นขึ้ นอี กเพื่ อรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงในการใช้
สิ ทธิ เมื่ อเกิ ดเหตุ การณ์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3. ผลกระทบที่มีต่อผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็ น
2 กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุ น้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ทั้งจานวน
กรณี ที่ 2 บุ คคลอื่ นที่ มิใช่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น
ของบริ ษ ัท ทั้ง จ านวน (ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ขายใบส าคัญ สิ ท ธิ ใ นตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ทั้งจานวน)
3.1 การลดลงของสัดส่ วนการถือหุ น้ (Control Dilution)
กรณี ที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์
กรณี ที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้
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สู ตรการคานวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จานวนหุ ้นสามัญที่มีอยูเ่ ดิมเท่ากับ 818,024,729 หุ ้น ณ วันประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
GREEN-W5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
Qw = จานวนหุ ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ท้ งั จานวนซึ่ งเท่ากับ 272,674,910 หุน้
ดังนั้น
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)
สู ตรการคานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่ อ นการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอ
ขาย) /ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = 1.13 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ในช่วงเวลา 15 วันทาการ (ตั้งแต่วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 25
กุมภาพันธ์ 2562)
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สิทธิของ 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 บาทต่อหุ น้
เนื่องจาก Po < Pn ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution
3.3 การลดลงของส่ วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สู ตรการคานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
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EPSo = กาไรสุ ทธิ /Qo
EPSn = กาไรสุ ทธิ /(Qo+Qw)
โดยกาไรสุ ทธิ คานวณจากกาไรสุ ทธิ ในรอบปี 2561 ของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั
มีผลขาดทุ นจานวนเท่ากับ 2.58 ล้านบาท ดังนั้น ในการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 จึ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ EPS
Dilution
4. รายละเอียดการคานวณสัดส่ วนหุ น้ รองรับ
สัดส่ วนหุ น้ รองรับ = จานวนหุน้ รองรับ GREEN-W5 * 100
จานวนหุน้ Paid-up*
=

272,674,910
818,024,729

=

33.33%

บริ ษทั จะยืน่ คาขอนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ GREEN-W5 เข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่ กิดจากการ บริ ษทั จะนาหุ น้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
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