GREEN34 /2561
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 การลดทุนจดทะเบียน , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การออกใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 5 ,การจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั และกาหนดการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 1/2561

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส
จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 5 (GREEN-W5) ที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุม เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุ มบริ ษทั ฯ ชั้น 6 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรี ท ซอย 13 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 บริ ษทั จึงขอ
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. อนุ ม ัติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2561 เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 (ย้อนหลัง) และปี 2561 เป็ นจานวนวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาท
ทั้งนี้ กรรมการที่ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
2. อนุ ม ตั ิ ใ ห้เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2561 เพื่ อพิ จารณาอนุ ม ัติก ารลดทุ น จด
ทะเบี ย นของบริ ษัท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 1,149,760,250 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่
818,024,729 บาท โดยการตัดหุ ้นจดทะเบี ยนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ าย จานวน 331,735,521 หุ ้น
มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1.00 บาท รวมทั้ง แก้ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้อ 4. ของบริ ษ ัท เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยหุ ้นที่เสนอลดทุนในครั้งนี้ จานวนรวมทั้งสิ้ น
331,735,521 หุน้ เป็ นหุ น้ ที่เหลือ และ/หรื อ มิได้ออกจาหน่าย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เ หลื อ จากการเสนอขายให้ แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เดิ ม (Right Offering) จ านวน
33,205,693 หุน้
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2.2 หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกไว้ร องรั บ การเสนอขายให้ ก ับ ผู ้ล งทุ น ในวงจ ากั ด (Private
Placement) และ ยังไม่ได้ทาการเสนอขาย จานวน 170,000,000 หุน้
2.3 หุ ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จานวน 15,253,697 หุน้
2.4 หุ ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิม่
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) จานวน 17,100,000 หุน้
2.5 หุ ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จานวน 96,176,131 หุน้
3. อนุ มตั ิ ให้นาเสนอต่อที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นจด
ทะเบียนของบริ ษทั จานวน 272,674,910 บาท จากเดิม 818,024,729 บาท เป็ น 1,090,699,639 บาท
โดยการออกหุ ้น สามัญ จ านวน 272,674,910 หุ ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1.00 บาท รวมทั้ง แก้ไ ข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
3.1 จัด สรรหุ ้ น เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 272,674,910 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1.00 บาท
(หนึ่ งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั
ซึ่ งจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น ครั้ งที่ 5 (GREEN-W5)
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
4. อนุมตั ิให้นาเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้
ครั้ งที 5 (GREEN-W5) ในอัตราส่ วน 3 หุ ้นสามัญเดิ ม ต่ อใบส าคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย คิ ดเป็ น
จานวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
(รายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ออกและเสนอขาย
ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
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5. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษัท จ านวนไม่ เ กิ น 272,674,910 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั จานวนไม่เกิ น 272,674,910 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสาคญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญที่ออกและเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)
6. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายที่มีการแก้ไข
7. อนุ ม ตั ิ ก าหนดวันประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุ มวิภาวดี บอลรู ม ชั้น 4 เลขที่ 59
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยกาหนดให้วนั ที่ 5 กรกฎาคม
2561 เป็ นวันให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี (Record Date) โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2561 เมื่ อ วัน ที่
5 เมษายน 2561
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561
2.1 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 (ย้อนหลัง)
2.2 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุ ม ตั ิ ก ารลดทุ นจดทะเบี ยน และ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ ม ตั ิ ก ารเพิ่ มทุ นจดทะเบี ย น และแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณห์ ส นธิ
ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วน ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) โดยไม่คิดมูลค่า
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฏหมายที่มีการแก้ไข
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
(ลดทุน เพิม่ ทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน)
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
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 8/2561
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1. การลดทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ ใ ห้ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น
1,149,760,250 บาท เป็ น 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั ฯ จานวน
331,735,521 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
2. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ ให้เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จานวน 272,674,910 บาท
จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น จ านวน 818,024,729 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 1,090,699,639
บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 272,674,910 หุน้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุน
ในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์

หุน้ สามัญ

272,674,910

1.00

272,674,910

ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

-

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้ สามัญ

-

-

-

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

-

-
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3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้จดั สรรหุ ้นสามัญจานวน 272,674,910 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท รวม 272,674,910 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
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
เดือนกรกฎาคม
และครั้งสุดท้าย จะ
สามารถใช้สิทธิได้
ในวันที่ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ
GREEN-W5 มีอายุ
ครบ 4 ปี หากวัน
ดังกล่าวไม่ตรงกับ
วันทาการของ
บริ ษทั ให้เลื่อนเป็ น
วันทาการถัดไป

(1) บริ ษทั ฯจะออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รวมจานวน 272,674,910 หน่ วย โดยบริ ษทั ฯจะจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิมที่ผถู ้ ือหุน้ มี
3 หุ ้นต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย รวมจานวนไม่เกิ น 272,674,910 หน่ วย กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เหลื อจากการ
คานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจานวน โดยราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุน้
ทั้งนี้ จานวนหุ ้นสารองเพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 จะต้องไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของ
จานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนด
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3.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
กรณี ที่มีเศษเหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนที่กาหนดให้ปัดทิ้งทั้งจานวน
3.3 จานวนหุ้นคงเหลือทีย่ งั มิได้ จัดสรร
-ไม่มี4. กาหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
บริ ษทั ฯ กาหนดวันประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เป็ นวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุ มวิภาวดีบอลรู ม ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตร
ไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อการประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
5. การขออนุ ญาตลดทุน เพิ่มทุน และจั ดสรรหุ้ นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่ อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ ามี)
5.1 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชาระ
แล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์
5.2 บริ ษทั ฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
6. วัตถุประสงค์ ของการลดทุน เพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
ลดทุนเพื่อตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ และเพิ่มทุนเพื่อนาเงินที่ได้จากการเสนอขาย
หุ ้นเพิ่มทุนไปใช้ เป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ในจานวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Record
Date) ในวันที่ 17 สิ งหาคม 2561
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมประมาณ 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
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8. ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจและการดาเนินงานในอนาคตเป็ นสาคัญ
8.2 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผล ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั และ ได้รับการลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริ ษทั
8.3 อื่นๆ
-ไม่มี9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้ นเพื่ อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุ มัติการลดทุน การเพิ่มทุ น
การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มี10. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ ลดทุน เพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1 ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561
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
(Record Date)
3 วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561
4 จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
5
6
7

วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ในการได้รับการจัดสรรและจองซื้ อ
หุ น้ เพิม่ ทุน (Record Date)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ใช้สิทธิ ครั้งแรก (GREEN-W5)
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วัน/เดือน/ปี
21 มิถุนายน 2561
5 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561
17 สิ งหาคม 2561
17 กันยายน 2561
31 กรกฏาคม 2562

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2
สรุปรายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญ
ของ
บริษัท กรีน รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5
ที่ออกและจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(“GREEN-W5”)
ประเภท

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 5 (“GREEN-W5”)
ชนิดของหลักทรัพย์
ใบสาคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์ และความความจา เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท และ/หรื อ จ่ายชาระคืนหนี ้ และ/หรื อ
เป็ น
รองรับการขยายกิจการ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีออก ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย
จานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้
ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ที่มลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็ นไม่
สิทธิ
เกินร้ อยละ 38.14 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน
715,020,835 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่มีมติให้ ออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2561
(อย่างไรก็ตาม บริ ษัท อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้
สิ ท ธิ แ ป ล ง ส ภ า พ ค รั ้ง สุ ด ท้ า ย ข อ ง GREEN-W4 อี ก จ า น ว น
103,003,894 หุ้น ซึ่งจะทาให้ จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริษัท
เพิ่มขึ ้นเป็ น 818,024,729 หุ้น และ จะทาให้ สดั ส่วนจานวนหุ้นรองรับ
ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว เท่ากับ ร้ อยละ 33.33)
ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นสารองเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
GREEN-W5 จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องกาหนด
วันกาหนดสิทธิ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในครัง้ นี ้ เป็ นการจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (Record
หน้ า 1 จาก 7

วิธีการจัดสรร

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
อัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการจัดสรร

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

Date) ทังนี
้ ้การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ต้ องได้ รับ
อนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ในจ านวนไม่เ กิ น
272,674,910 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่มีชื่อปรากฏในวัน
ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ (Record
Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรื อใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 จากการคานวณ (หากมี) ให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง
1.25 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิ ตามเงื่ อนไข
การปรับสิทธิ)
วันที่ 17 กันยายน 2561
3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5
ในการค านวณสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ล ะรายที่ จ ะได้ รั บ การจั ด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญ
จากการค านวณตามอัต ราส่ ว นการจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
GREEN-W5 ของผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะราย ให้ ปั ด เศษหุ้น ส่ว นที่ เ หลื อ ทิง้ ทัง้
จานวน ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
จากการจัดสรรทังหมด
้
บริ ษัทจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้ คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิใน
จานวนเท่าที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว
4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5
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ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้
สิทธิ

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

กาหนดให้ ใช้ สิท ธิ ได้ ทุกวันทาการสุดท้ ายของเดือนกรกฏาคม ตลอด
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยกาหนดวันใช้ สิทธิครัง้
แรก ตรงกับวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
จากการใช้ สิทธิหรื อไม่ถกู ใช้ สิทธิในวันกาหนดการใช้ สิทธิใดๆ สามารถ
สะสมเพื่อนาไปใช้ สิทธิ ได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ ต่อๆ ไปตลอด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิแล้ วใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สิทธิจะถูกยกเลิกและ
สิ ้นผลไป โดยครัง้ สุดท้ ายจะสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันที่ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุครบ 4 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการ
ของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ เป็ นวันทาการก่อนหน้ า วัน
กาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการ
ซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิทธิ ซื อ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ าย
ก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ ดัง กล่าว ยกเว้ นการแสดงความ
จานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจานงในการใช้ สิทธิใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ได้ แจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ฯ GREEN-W5 แล้ ว จะไม่
สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป
เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ
ตามเงื่ อนไขในการปรั บสิทธิ ตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิท ธิ แ ละ
เงื่ อ นไขของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 ซึ่ ง เป็ น เหตุก ารณ์ ที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง การขออนุญ าตและการอนุญ าตให้ เ สนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
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เงื่อนไขอื่นๆ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของ
หุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อ
บริ ษัทมี การเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ในราคาต่า (ค) เมื่ อบริ ษัทมี การ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่าหรื อมีการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิในราคาต่า (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทังหมดหรื
้
อบางส่วน
เป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (จ) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่
เกิ น กว่ า อั ต ราที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อก าหนดสิ ท ธิ (ฉ) เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั บ (ก) ถึ ง (จ) ที่ ท าให้ ผลประโยชน์ ต อบแทนใดๆ
ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตาม
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 ด้ อยไปกว่ า เดิ ม เป็ นต้ น ทั ง้ นี ้
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร ของบริ ษั ท หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ห าร ของบริ ษั ท เป็ น ผู้พิ จ ารณา
ก าหนดเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การปรั บ หรื อ
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิ
ให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจในการพิจารณาแก้ ไขกาหนดวันกาหนด
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ซื อ้ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 ตาม
สัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และ วันที่
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์
และผลกระทบที่ มี ต่อ บริ ษั ทเป็ นส าคัญ และเป็ นผู้พิจ ารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และรายละเอี ย ดอื่ นๆ ของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
โดยรวมถึง การเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่ อง
กับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงการนา
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละหุ้น ส ามัญ ที่ อ อกเนื่ อ งจากการใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตลอดจนด าเนิ น การขออนุ ญ าตต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ
รายละเอียดการคานวณสัดส่ วน
หุ้นรองรับ

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ จะ
มีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้
ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจานวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท) ที่ ไ ด้ จัดสรรไว้ เพื่ อรองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิทธิ ฯ GREEN-W5
บริ ษัทอาจจะต้ องเพิ่มทุนขึน้ อีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
3. ผลกระทบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็ น
2 กรณี ดังนี ้
กรณี ที่ 1 ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม เป็ น ผู้ใ ช้ สิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ทัง้
จานวน
กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษั ท ทั ง้ จ านวน (ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ขายใบส าคั ญ สิ ท ธิ ใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทังจ
้ านวน)
3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์
กรณีที่ 2: จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี ้
สูตรการคานวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จานวนหุ้นสามัญที่มีอยูเ่ ดิมเท่ากับ 715,020,835 หุ้น ณ วัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2561
Qw = จานวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวนซึง่ เท่ากับ 272,674,910 หุ้น
ดังนัน้
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)
สูตรการคานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอ
ขาย) /ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = 1.01 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญ
ของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทาการ (ตังแต่
้ วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2561
– 20 มิถนุ ายน 2561)
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้ สิทธิของ 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 บาทต่อหุ้น
เนื่องจาก Po < Pn ดังนัน้ ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution
3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สูตรการคานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กาไรสุทธิ/Qo
EPSn = กาไรสุทธิ/(Qo+Qw)
โดยกาไรสุทธิคานวณจากกาไรสุทธิในรอบปี 2560 ของบริษัท ซึง่ บริ ษัท
มีผลขาดทุนจานวนเท่ากับ 56.51 ล้ านบาท ดังนัน้ ในการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ EPS
Dilution
4. รายละเอียดการคานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ
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สัดส่วนหุ้นรองรับ = จานวนหุ้นรองรับ GREEN-W5 * 100
จานวนหุ้น Paid-up*
=

272,674,910
715,020,835

=

38.14%

หมายเหตุ.- * จานวนหุ้น Paid-up ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ ออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ (วันที่ 21 มิถุนายน 2561) อย่างไรก็ตาม บริ ษัท อยู่
ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 อีก
จานวน 103,003,894 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ซึ่งเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทุน
จากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 ดังกล่าว จะทาให้ จานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ วของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 818,024,729 หุ้น ซึ่งจะทาให้ สัดส่วนหุ้น
รองรับจากการออกและเสนอขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีจานวน
เท่ากับ ดังนี ้
= 272,674,910
818,024,729
=

33.33%

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ บริ ษั ท จะยื่ น ค าขอน าใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 เข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในครัง้ นี ้เข้ า จดทะเบียนเป็ น
การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดง
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิ
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สิทธิฯ
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