GREEN57/2561
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
เรื่ อง

การจาหน่ายหุ น้ สามัญในบริ ษทั ย่อย 1 บริ ษทั

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิการ
จาหน่ายหุ ้นสามัญที่ถืออยูท่ ้ งั หมดในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ กรี น พลัส แอสเซท จากัด (“GPA”) (ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือ
หุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) จานวน 3,000,000 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นจานวน ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล
ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้ อหุ น้ ดังกล่าวทาให้ GPA สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่เกิดรายการ

:

20 ธันวาคม 2561

ผูข้ าย

:

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ้ื อ

:

นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล

จานวนหุ น้ สามัญที่จาหน่าย

:

3,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99

ราคาซื้ อขาย

:

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลง
ร่ ว มกัน ระหว่า งบริ ษ ัท ฯ กับ นางสาวสุ นี ย ์ สุ พ รรณ
วัฒนกุล เป็ นราคาที่สูงกว่ามู ลค่าตามบัญชี ของบริ ษทั
ย่อย ทั้ง นี้ เนื่ องจาก บริ ษ ทั ย่อยดัง กล่ า วมี ผ ลขาดทุ น
สะสม และ หยุดการดาเนิ นธุ รกิ จมาระยะเวลาหนึ่ ง
แล้ว การจาหน่ายหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวออกไปจะ
ทาให้บริ ษทั ลดภาระการจัดการดู แลโดยไม่จาเป็ นต้อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ย
อีก และ ยังเป็ นทางเลื อกที่สะดวกกว่าการชาระบัญชี
เลิกกิจการ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการตั้งสารองค่าเผื่อ
การด้อยค่ า เงิ นลงทุ นดัง กล่ าวเต็มจานวนแล้ว ดัง นั้น
1

การจาหน่ายหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในครั้งนี้ จึงไม่
มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด
ไม่มี

อัตราการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ใน :
GPA ภายหลังการจาหน่ายหุ น้
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน

:

นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล เป็ นบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน หรื อ มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริ ษทั

ขนาดของรายการ

:

เมื่อคานวณขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
ไม่เข้าข่ายรายการที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยเกี่ ย วกับ การได้มา
และจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม การจาหน่ายหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการ
ลงทุน เกินกว่าร้อยละ 10 และ เป็ นการสิ้ นสุ ดสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จึงมีหน้าที่รายงานสารสนเทศดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
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