GREEN51/2561
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่ อง

การออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม)

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท กรี น รี ซ อร์ ส เซส จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ครั้ งที่ 11/2561 เมื่ อ วัน ที่
12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้บริ ษทั รับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิ นจานวนไม่เกิ น 10 ฉบับ
รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงินที่เสนอขายวงจากัด (เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง
ซึ่ งอาจเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันของบริ ษทั ) ระยะเวลาไม่เกิ น 2 ปี เพื่อเป็ นการรองรับโอกาสในการขยายธุ รกิ จของ
บริ ษทั และ/หรื อ ใช้เป็ นทุนหมุนเวียนของบริ ษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาระยะเวลาใน
การออกและเสนอขายที่เหมาะสม โดยมีอตั ราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 5.0 ต่อปี
1. วันเดือนปี ทีเ่ กิดรายการ
เป็ นการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาระยะเวลาในการออกและเสนอขาย
ที่เหมาะสม โดยจะเสนอขายภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออกตัว๋
สัญญาใช้เงิน
2. คู่กรณีทเี่ กีย่ วข้ อง
ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บุคคลที่คาดว่าจะเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรื อบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกัน
จานวน 10 ราย โดยปั จจุ บนั บริ ษทั คาดว่าจะได้รับความช่ วยเหลื อ ทาง
การเงิ นจากบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน จานวน 3 ราย (รายละเอียดตามข้อ 5)
หากในอนาคตบริ ษ ัท จัด หาผู ม้ าให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ได้เ พิ่ ม เติ ม จะแจ้ง
รายชื่อให้ทราบต่อไป
ผูร้ ับความช่วยเหลือทางการเงิน (ผูอ้ อกตัว๋ สัญญาใช้เงิน) : บริ ษทั กรี น รี ซอร์ ส เซส จากัด (มหาชน)
3. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ
ประเภทรายการ
:

เป็ นการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินที่เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 5.0 ต่อปี (พิจารณาจากต้นทุนทางการเงินที่บริ ษทั ได้รับจาก
สถาบันการเงินและเงื่อนไขหลักประกันวงเงิ นกูย้ ืมการค้ าประกันการเงิ น
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ขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกัน :

ต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินเรี ยกเก็บจากผูข้ อสิ นเชื่ อ) จานวนไม่เกิน 10 ฉบับ
เป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน มีอายุไม่เกิน 2 ปี เพื่อเป็ นการรองรับโอกาสทางธุ รกิ จ
และ/หรื อ เสริ มสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั
ร้อยละ 2.67 ของ NTA (งบการเงิน ณ 30 กันยายน 2561 NTA เท่ากับ
748 ล้านบาท)

4. รายละเอียดของการรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
ผูอ้ อกตัว๋ ฯ
:
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ส เซส จากัด (มหาชน)
ประเภท
:
ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่เสนอขายบุคคลเฉพาะเจาะจง (ไม่มีหลักประกัน)
มูลค่าที่ออก
:
10 ฉบับรวมกัน ไม่เกิน 200,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ย
:
ไม่เกิน ร้อยละ 5.0 ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ระยะเวลา
:
ไม่เกิน 2 ปี (อายุตวั๋ สัญญาใช้เงิน)
5. รายละเอียดของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
5.1. บุคคลที่คาดว่าจะเป็ นผูใ้ ห้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั
- นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ลาดับที่ 1
- นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องของผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่
- นายพิชิต วิริยะเมตตากุล
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องของผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่

สัดส่ วนการถือหุ น้ 12.477%
สัดส่ วนการถือหุ น้ 7.017%
สัดส่ วนการถือหุ น้ 6.620%

6. มูลค่ ารวมของสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน จานวนไม่เกิน 10 ฉบับระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน
200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5.0% ต่อปี มูลค่าดอกเบี้ยจ่ายไม่เกิน 20,000,000.00 บาท
7. แผนการใช้ เงินทีไ่ ด้ จากการออกตั๋วสั ญญาใช้ เงิน
รองรับโอกาสในการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั (ลงทุนในกิ จการพลังงาน และ/หรื อ กิ จการอื่นตามที่
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร และ/หรื อ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ) หากคณะกรรมการบริ ษทั มี
มติให้เข้าลงทุนโครงการใด บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
เห็นว่ารายการดังกล่าวทาให้บริ ษทั มีเงินทุนเพื่อรองรับการขยายกิจการ โดยไม่เสี ยโอกาสทางธุ รกิจ
ซึ่ ง จะท าให้บ ริ ษ ทั มี ก ารเติ บ โตทางธุ รกิ จ อันเป็ นประโยชน์ ต่อผูถ้ ื อหุ ้น โดยมี อตั ราดอกเบี้ ย ที่ เหมาะสม
ซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงิ นที่บริ ษทั ได้รับจากสถาบันการเงิ น โดยรายการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ อ
สิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งการรั บความช่ วยเหลื อทางการเงิ นจากบุคคลเฉพาะเจาะจง จานวน 10 ราย เมื่ อเที ยบกับ
สถาบันการเงิน คือ สามารถดาเนิ นการได้อย่างคล่ องตัว โดยมิตอ้ งรอระยะเวลาการพิจารณาอนุ มตั ิ จากสถาบัน
การเงิน รวมถึงเงื่อนไขทางการเงินที่มีมากกว่าอีกด้วย
ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีความเกี่ยวโยงกัน ไม่ได้ออกเสี ยงในมติน้ ี แต่อย่างใด
9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ / หรื อกรรมการของบริษัท ทีแ่ ตกต่ างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –

ขอแสดงความนับถือ

นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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