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GREEN06/2561 

       วนัท่ี  27  กุมภาพนัธ์  2561 

เร่ือง แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2561, ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561, งดจ่ายเงินปันผล 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี  2/2561                       

ซ่ึงประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษทัฯ ชั้น 6 เลขท่ี 405 ถ.บอนด์สตรีท        

ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ไดมี้มติอนุมติัด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 เน่ืองจากบริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุน   

2. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 5599 และ/หรือ  นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8125 แห่ง บริษทั 

สอบบญัชี  ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2561 และก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 2,000,000.- บาท/ปี   

3. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม
วาระโดยมีรายช่ือบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอเพื่อพิจารณา ดงัน้ี 

1) นายนที พานิชชีวะ   (บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตั้งเขา้ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2561) 

2) นายประทีป  อนนัตโชติ  (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 

3) นายอภิชาติ   ศิวโมกษ ์  (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 

4) นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล (กรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง) 

 ทั้ งน้ี  กรรมการท่ีครบจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังน้ีมี 3 ราย คือ นายประทีป อนันตโชติ             
นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ และนายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล ซ่ึงบริษทัจะพิจารณาน าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษทัต่อไป 
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4. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
และปี 2561  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการดงักล่าว   
ไม่รวมค่าตอบแทน หรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัแลว้ 

5. อนุมติัให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้สัตยาบนัการเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี 
จ  ากัด ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 เน่ืองจากมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการลงทุนจากเดิมท่ีเป็นการซ้ือทรัพยสิ์น เป็นการเขา้ลงทุนโดยการถือหุ้นใน
บริษทัเจา้ของโครงการแทน เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการโอนสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  (อา้งถึงมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2560 วนัท่ี 11 สิงหาคม 2560) 

6. อนุมติัก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00  น.                   
ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอร่ัมเมืองทองธานี เลขท่ี 99  ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 โดยก าหนดให้วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดสิทธิ                  
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี (Record Date) ตามมาตรา 225 พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 วนัพุธท่ี 5 เมษายน 2560  
วาระที ่2     พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2560 
วาระที ่3     พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
วาระที ่4     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2560 
วาระที ่5     พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที ่6     พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

6.1 ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
6.2 ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

วาระที ่7     พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 
วาระที ่8     พิจารณาใหส้ัตยาบนัการเขา้ลงทุนในบริษทั เจ.อี.โซล่าร์ ลพบุรี จ  ากดั 
วาระที ่9    พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายประทีป  อนนัตโชติ) 
รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 


