
GREEN41/2561 

31 กรกฎาคม 2561 

เร่ือง ขอแจง้มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 (เพิ่มเติม) 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ดว้ยท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัองัคารท่ี  

31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้ น 4 โรงแรมปร๊ินซ์ตั้ น กรุงเทพ เลขท่ี 59                        

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400ไดมี้มติเป็นดงัน้ี 

1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี  5  เมษายน 2561 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

− เห็นดว้ย  525,811,164 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100.0000 

− ไม่เห็นดว้ย           - เสียง   คิดเป็นร้อยละ      - 

− งดออกเสียง  -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ      - 

2.  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 (ยอ้นหลงั) และ 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

บริษทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ โดยค านึงถึงผลงานของคณะกรรมการบริษทั ภาระหน้าท่ี                       
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั จึงเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และ 2561  เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี ทั้ งน้ี ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือ
สวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  

เน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ท่ีผา่นมามีมติไม่อนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2560 และ  ปี 2561  เน่ืองจากไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม อยา่งไรก็ตาม กรรมการของบริษทัฯ ไดส้ละเวลามาปฏิบติัหนา้ท่ีให้กบับริษทัฯ 

ในระหว่างปี 2560 และ ปี 2561 จึงสมควรเสนอให้มีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

(ยอ้นหลงั) และ ปี 2561 อีกคร้ัง โดยเสนอใหท่ี้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561  พิจารณาอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมาก ดงัน้ี 
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− เห็นดว้ย  396,953,187 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   92.8670 

− ไม่เห็นดว้ย     30,489,700 เสียง   คิดเป็นร้อยละ     7.1330 

− งดออกเสียง  - เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

3.  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ  ขอ้ 4 ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบัการลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

− เห็นดว้ย  534,621,511 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

− ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ      - 

− งดออกเสียง       -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ      - 

4.  พิจารณาไม่อนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

− เห็นดว้ย  376,978,523 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  70.5132 

− ไม่เห็นดว้ย   157,642,988 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  29.4868 

− งดออกเสียง       -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

5.  พิจารณาไม่อนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 5 (GREEN-W5)  

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

− เห็นดว้ย  376,981,870 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  70.5133 

− ไม่เห็นดว้ย   157,642,988 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  29.4867 

− งดออกเสียง       -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั คร้ังท่ี 5 (GREEN-W5)  

เป็นการด าเนินการในระยะยาว เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตนั้น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติไม่อนุมติัในคร้ังน้ี             

ไม่กระทบกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดท่ีเพียงพอกบั

การด าเนินธุรกิจอยูแ่ลว้  ทั้งน้ี บริษทัมีแนวทางท่ีจะเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองการออกใบส าคญัแสดง

สิทธิฯ ดงักล่าวอีกคร้ัง ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  
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6. พิจารณาไม่อนุมัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

− เห็นดว้ย  376,981,870 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  70.5133 

− ไม่เห็นดว้ย   157,642,988 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  29.4867 

− งดออกเสียง       -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

7.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีมีการแก้ไข                   

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

− เห็นดว้ย  534,624,858 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

− ไม่เห็นดว้ย        - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

− งดออกเสียง           - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

8.  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  ดงัน้ี 

  -  ไม่มี – 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากุล) 

 ประธานกรรมการ 


