
GREEN16/2561 

5 เมษายน 2561 

เร่ือง ขอแจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
ดว้ยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2560 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  

5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99  ถนนป๊อปปูล่า ต าบล

บา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ไดมี้มติเป็นดงัน้ี 

1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2560 เม่ือวนัพุธท่ี  5 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  468,410,677 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย           - เสียง   คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง  -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ      - 

2.  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 

3.  พิจารณาอนุมติังบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  468,410,677 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ      - 

 งดออกเสียง       -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ      - 

4.  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมาก ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  468,410,677 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย         -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 งดออกเสียง       -  เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 
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5.  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

   5.1. นายประทีป  อนนัตโชติ   

 เห็นดว้ย  269,904,037 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   57.6242 

 ไม่เห็นดว้ย   198,482,740 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   42.3758 

 งดออกเสียง          23,900 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

5.2. นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์   

 เห็นดว้ย  270,274,037 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  57.7032 

 ไม่เห็นดว้ย   198,112,740 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  42.2968 

 งดออกเสียง          23,900 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

5.3. นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล   

 เห็นดว้ย  468,340,677 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย      - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง         70,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

5.4. นายนที   พานิชชีวะ  

 เห็นดว้ย  208,542,230 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  44.5212 

 ไม่เห็นดว้ย   259,868,477 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  55.4788 

 งดออกเสียง  - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2561

จ านวน 3 ท่าน  ดงัน้ี 

1.นายประทีป  อนนัตโชติ  

2.นายอภิชาติ ศิวโมกษ ์

3.นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล 

 และท่ีประชุมมีมติไม่อนุมติแต่งตั้งนายนที  พานิชชีวะ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอจากผูถื้อหุน้ให้เป็น

กรรมการ  
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6. พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และ ปี 2561  ดว้ยคะแนนเสียง 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  

เน่ืองจากท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี  5 เมษายน 2560 ท่ีผ่านมามิได้มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เน่ืองจากได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม อยา่งไรก็ตาม กรรมการของบริษทัฯ ไดส้ละเวลามาปฏิบติัหนา้ท่ีให้กบับริษทัฯ 
ในระหวา่งปี 2560 จึงสมควรเสนอให้มีการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 อีกคร้ัง โดยเสนอ
ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัตามวาระยอ่ย ดงัน้ี 

6.1 พิจารณาไม่อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 เห็นดว้ย  264,997,937 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   56.5738 

 ไม่เห็นดว้ย   203,412,740 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   43.4262 

 งดออกเสียง  - เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

6.2 พิจารณาไม่อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 เห็นดว้ย  264,997,937 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   56.5738 

 ไม่เห็นดว้ย   203,112,740 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   43.3621 

 งดออกเสียง        300,000 เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

7.  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  468,340,677 เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย        - เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 

 งดออกเสียง          70,000  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    - 
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8.  พิจารณาใหส้ัตยาบนัการเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  468,410,577 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   100.0000 

 ไม่เห็นดว้ย    - เสียง   คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสียง    100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ         - 

9. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 เน่ืองจากมีผูถื้อหุ้นน าเสนอต่อท่ีประชุม เพื่อพิจารณาใหก้ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 อีกคร้ัง  

โดยก าหนดเง่ือนไขการช าระค่าตอบแทนเป็นไปตามเดิมท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระท่ี 6.2  เว ้นแต่ให้

เปล่ียนแปลงอตัราค่าตอบแทนรวมจะตอ้งไม่เกิน 3,000,000 (สามลา้นบาทถว้น) บาทต่อปี  ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษทัเห็นชอบให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระดงักล่าวได้  

ประธานฯ ในท่ีประชุมจึงน าเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ซ่ึงผลการออกเสียงลงมติปรากฎว่าท่ีประชุมมีมติไม่

อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าว เน่ืองจากไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบนอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- พิจารณาไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 เห็นดว้ย  312,137,589 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   66.6376 

 ไม่เห็นดว้ย   156,273,088 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   33.3624 

 งดออกเสียง         - เสียง   คิดเป็นร้อยละ       - 

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (พล.ต.ต.สหสัชยั  อินทรสุขศรี) 

 ประธานกรรมการ 


