GREEN07/2560
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุ มคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560, กาหนดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560, งดจ่ายเงินปั นผล,
แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 38. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริ ษทั

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 1/2560
ซึ่ งประชุ ม เมื่ อวันศุ กร์ ที่ 24 กุ มภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุ มบริ ษ ัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 405 ถ.บอนดสตรี ท
ซอย 13 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้มีมติอนุมตั ิดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. อนุ ม ัติ ใ ห้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ง ดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2559 เนื่องจากบริ ษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน
2. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการซึ่ งต้องออกตามวาระ ให้กลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1) พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
ประธานกรรมการบริ ษทั
2) นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
3) นางสาวภวัญญา กฤตชาติ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เกิ น 5,000,000 บาท ต่ อ ปี ทั้ง นี้ ค่ า ตอบแทนของกรรมการดัง กล่ า วไม่ ร วม
ค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั
4. อนุ มตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 2982 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
เลขที่ 5599 และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิ ตร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 8125 แห่ ง บริ ษทั
สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2560 และกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,825,000.- บาท/ปี
5. อนุมตั ิให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริ ษทั และแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ดวงตราเดิม

ดวงตราใหม่

6. อนุ มตั ิ กาหนดวันประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2560 ในวันพุ ธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิ มแพ็ค ฟอรั่ มเมื องทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปู ล่ า ตาบลบ้านใหม่
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยกาหนดให้วนั ที่ 10 มีนาคม 2560 เป็ นวันกาหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือ
หุ ้น ที่ เข้าร่ วมประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ ประจาปี (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นตาม
มาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551)
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับ รองรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจาปี 2559 วันพฤหัสบดี ที่
12 พฤษภาคม 2559
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2559
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2560
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุ ม ตั ิ การเปลี่ ยนแปลงดวงตราบริ ษ ทั และแก้ไขข้อบังคับของบริ ษ ทั ข้อ 38
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดวงตราบริ ษทั
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )
ประธานกรรมการบริ ษทั
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