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เรื่ อง

แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครั้งที่ 2/2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุ มใหญ่ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) เลขที่ 405 ถนน
บอนด์สตรี ท ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติอนุ มตั ิ แต่งตั้งกรรมการใหม่จานวน 2 รายเข้า
ดารงตาแหน่ งแทนนายออย บุน อัน (Mr.Ooi Boon Aun) และนายเกลน ลาว เลี ยน เซ่ ง (Mr.Glen Lao Lian Seng) ซึ่ ง
ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั มีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 มีนาคม 2560 และมีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาชิก
ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ดังนี้
1. แต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีล่ าออก
1.1 มติแต่งตั้งนายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล เข้าดารงตาแหน่ ง กรรมการ แทน นายออย บุน อัน
(Mr.Ooi Boon Aun) ที่ลาออก
1.2 มติ แ ต่ ง ตั้งนาย แยพ คิ ม แยม (Mr.Yap Kim Yam) กรรมการสั ญ ชาติ สิ งคโปร์ เข้าด ารง
ตาแหน่งกรรมการแทนนายเกลน ลาว เลียน เซ่ง (Mr.Glen Lao Lian Seng) ที่ลาออก
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 มีนาคม 2560 เป็ นต้นไป
2. เปลีย่ นแปลงกรรมการสมาชขิกในคณะกรรมการชุ ดย่ อยของบริษัท เป็ นดังนี้
2.1. คณะกรรมการบริ หาร ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายประทีป อนันตโชติ
กรรมการบริ หาร
3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ นายอภิชาต ศิวโมกษ์ แทนนายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)
2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางภวัญญา กฤตชาติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสิ น
เอกวิศาล
กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ นางภวัญญา กฤตชาติ ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายวิรัต
จันทร์ศิริวฒั นา
2.3. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นายสิ น
เอกวิศาล
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. นายประทีป อนันตโชติ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
หมายเหตุ นายสิ น เอกวิศ าล ด ารงต าแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง แทน
นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
2.4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางภวัญญา กฤตชาติ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หมายเหตุ 1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ แทนพล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี
2. นางภวัญญา กฤตชาติ แทน นางธนิดา อินทจักร์
2.5. คณะกรรมการการลงทุน ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นายประทีป อนันตโชติ
ประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. นายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)
กรรมการการลงทุน
3. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
กรรมการการลงทุน
หมายเหตุ นายอภิชาติ ศิวโมกษ์ แทนนางธนิดา อินทจักร์
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 มีนาคม 2560 เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(พล.ต.ต.สหัสชัย อินทรสุ ขศรี )
ประธานกรรมการ

