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GREEN04/2564 

       วนัท่ี  23  กุมภาพนัธ์  2564 

เร่ือง ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564, งดจ่ายเงินปันผล 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี  1/2564                       

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 เวลา 10.30 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 2563 เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน   

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 หรือนายสุวฒัน์  มณีกนกสกุล  ทะเบียนเลขท่ี  8134 หรือนางสาวโสรยา            

ตินตะสุวรรณ์  ทะเบียนเลขท่ี  8658 หรือนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ทะเบียนเลขท่ี  9393 หรือ           

ผูส้อบบญัชี   ท่านอ่ืน ซ่ึงบริษทัมอบหมายให้เป็นผูส้อบบญัชี ของบริษทัส าหรับปี 2564 และอนุมติั

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2564 และและก าหนดค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 

1,950,000.- บาท/ปี   

3. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระโดยมีรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอเพื่อพิจารณา ดงัน้ี 

1) นายไต ้   ชอง อี  (บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งเขา้ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564) 

2) นายพรเทพ ธญัญพงศช์ยั (บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งเขา้ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2564) 
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3) นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากุล (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 

4) นายประทีป  อนนัตโชติ  (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 

5) นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 

 ทั้งน้ี กรรมการท่ีครบจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีมี 3 ราย คือ  นายชัยสิทธ์ิ  วิริยะเมตตากุล      
นายประทีป  อนนัตโชติ และนายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล  ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาน าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัต่อไป 

4. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ต่อปี  

5. อนุมติัก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารท่ี 27  เมษายน 2564  เวลา 10.00  น.                   
ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้ น 3  เลขท่ี  405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด          
จังหวัดนนทบุ รี  11120  โดยก าหนดให้ ว ัน ท่ี  10 มีน าคม  2564  เป็ นวัน ให้ สิ ท ธิผู ้ ถื อ หุ้ น                    
เขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 วนัศุกร์ท่ี 8 
พฤษภาคม 2563  

วาระที ่2     พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2563 

วาระที ่3     พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

วาระที ่4     พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 

  ประจ าปี 2563 

วาระที ่5     พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วาระที ่6     พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

วาระที ่7     พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

ประจ าปี 2564 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 

 



3 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
  (นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล) 
   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

           

 


