
1 

 

GREEN03/2565 

       วนัท่ี  24  กุมภาพนัธ์  2565 

เร่ือง ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565,  งดจ่ายเงินปันผล 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี  1/2565                       

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทัฯ ชั้น 3 เลขท่ี 405 ถ.บอนด์สตรีท        

ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ไดมี้มติอนุมติัด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564  เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม   

2. อนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ ง นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวสัด์ิ 

ทะเบียนเลขท่ี 6699 หรือนางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ทะเบียนเลขท่ี 10769 หรือนางสาวพจนรัตน์       

ศิริพิพัฒน์  ทะเบียนเลขท่ี  9012 หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์  ทะเบียนเลขท่ี  10142 หรือ             

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักด์ิ  ทะเบียนเลขท่ี  4752 หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง  ทะเบียน

เลขท่ี 7517 หรือนางสาววนันิสา งามบวัทอง  ทะเบียนเลขท่ี 6838  หรือนางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั 

ทะเบียนเลขท่ี  9169 หรือนายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล  ทะเบียนเลขท่ี  8134 หรือนางสาวโสรยา            

ตินตะสุวรรณ์  ทะเบียนเลขท่ี  8658 หรือนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขท่ี  9393 หรือ           

ผูส้อบบญัชีท่านอ่ืน ซ่ึงบริษทัมอบหมายให้เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัส าหรับปี 2565 และอนุมติั

ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 1,730,000.- 

บาท/ปี   

3. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระโดยมีรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอเพื่อพิจารณา ดงัน้ี 

1) นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์  (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 

2) นายพีระพงศ ์ พิตรพิบูลพาทิศ (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 

3) นายสมควร  มูสิกอินทร์  (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 



2 

 

 ทั้ งน้ี  กรรมการท่ีครบจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ี มี  3 ราย คือ  นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์             
นายพีระพงศ ์ พิตรพิบูลพาทิศ และนายสมควร  มูสิกอินทร์ ซ่ึ งบริษัทจะพิจารณาน าเสนอให้ ท่ีประชุม
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัต่อไป 

4. อนุมัติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี     
2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ต่อปี 

5. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั 
และแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติม
วตัถุประสงค์ของ บริษทัฯ อีกจ านวน 1 ขอ้และพิจารณาและอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มเติมวตัถุประสงคจ์ านวน 1 ขอ้  

ก. ขอเพิ่มวตัถุประสงค์ของบริษทั จากเดิม 85 ขอ้ เป็น 86 ขอ้โดยขอเพิ่มวตัถุประสงค์อีก 1 ขอ้ 
ดงัน้ี ขอ้ (86) ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือ ขาย สินทรัพย ์ดิจิทลั รวมถึงการ ออก และ เสนอ
ขาย การกระท าการอ่ืนๆ เก่ียวกบัสินทรัพยดิ์จิทลั (หากกฎหมายอนุญาต หรือ เม่ือไดรั้บอนุญาต
จากส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง)  

ข. ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์อง บริษทั 

-  เดิม   ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั  มีจ านวน 85 ขอ้  

- แก้ไขเป็น  ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั  มีจ านวน 86 ขอ้ 

6. อนุมัติก าหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น ประจ าปี  2565 ในวันพฤหัสบดี ท่ี  21 เมษายน 2565                   
เวลา 10.00  น. ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 3  เลขท่ี 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอ       
ปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120 โดยก าหนดให้วนัท่ี 10 มีนาคม 2565 เป็นวนัให้สิทธิผูถื้อหุ้น                    
เขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัองัคารท่ี 
27 เมษายน 2564 

วาระที่ 2     พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2564 

วาระที่ 3     พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
 ประจ าปี 2564 
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วาระที่ 5     พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วาระที่ 7     พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2565 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเปล่ียนแปลง
หนงัสือบริคณห์สนธิของ บริษทัฯ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

  (นายพิพทัธ์  วิริยะเมตตากุล) 
   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


