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หนา้ 1 จาก 1 

เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทย

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือบตัร

พนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือบตัรท่ีทางราชการออกให้สามารถใช้แทนได ้เช่น ใบอนุญาต 

ขบัข่ี เป็นตน้) 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

      กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 

ผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล  
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 

ผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะในกรณี ของส าเนา

เอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้งและหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนใน

ต่างประเทศ ใหมี้การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

ผูถื้อหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการ

ตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 
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ข้อบงัคบับริษัทในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า 

"ประชุมสามญั" การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ  ใหเ้รียกวา่ "ประชุมวสิามญั" 

           คณะกรรมการจะเรียกประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมี

หุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน

หนังสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บ

หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

            ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง

เขา้ช่ือกนัหรือ ผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆรวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45)วนั นบัแต่วนั

ครบก าหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง     ในกรณีเช่นน้ีให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษทั

จะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

            ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวน   

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 27.   ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 25.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 

เพื่ออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่

นอ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 

วนั  

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษัท  หรือจังหวดัอ่ืน 

ทัว่ราชอาณาจกัร 

ขอ้ 26.   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม  

ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียน

ก าหนด 

 หนงัสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉันทะ

เขา้ประชุม 

ขอ้  27.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน

และตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจาก 
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ผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน

หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบั

ไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงั

ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการ

ไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 
ขอ้  28.  ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้้นหน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ย

คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
 ( 1 ) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

  ( 2 ) ในกรณีดงัต่อน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัการ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้มาจัดการธุรกิจของบริษทั  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุน้กู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

(ช) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้  29.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

            ( 1 )   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

  ( 2 )  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

  ( 3 )  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร เงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 

( 4 )  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

  ( 5 )  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

  ( 6 )  กิจการอ่ืน ๆ 
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ขอ้ 30.  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัยอ่ยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการเก่ียวกบัการไดม้าหรือจ าหน่าย

ไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ยตามความหมายและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยท่ีใชบ้งัคบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนหรือการไดม้า หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญั

ของบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆ  ดว้ย 

คณะกรรมการ 
ขอ้ 11.  คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวน

กรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 12.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

เกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 13.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3  

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ด   

จะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้น

อาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม  บ าเหน็จ  โบนัส หรือ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั  ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน

หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และ

นอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการในอนั

ท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ขอ้ 15.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่บริษทัมหาชน จ ากดั 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

รายนามและประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 

ช่ือ-นามสกุล พลต ารวจตรีสหสัชยั  อินทรสุขศรี  

ต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั 

ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

อายุ 71   ปี 

สัญชาติ ไทย 

ทีอ่ยู่ 5/1 ถ. พุทธมณฑลสาย 4 แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ วทิยาลยัศรีปทุม 
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต FRANKLIN PIERCE COLLEGE, NEW HAMPSHIRE, 
U.S.A.  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 34/2004  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

2561 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

2557 – เม.ย.2561 ประธานกรรมการบริษทั  บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

2557 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 

2555 – มี.ค.2557 กรรมการก าหนดราคาสินคา้ บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน) 

2548 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) 

2540 – 2542 รองผูบ้ญัชาการต ารวจสันติบาล  

2539 ผูบ้ริหารการพฒันาระดบัสูง สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) รุ่นท่ี 7 
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o กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
1. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 บริษทั  ดงัน้ี 

1. บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  ต าแหน่ง รองประธานกรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร 

2. บริษทั กนัยงอีเลคทริก จ ากดั (มหาชน)   ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

3. บริษทั เพิ่มสินสตีลเวคิส์ จ  ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี 

3. กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน ทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท หรือไม่

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

o จ านวนวาระและจ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ

- จ านวนวาระ 2 วาระ  รวมทั้งส้ิน 5 ปี 

o การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
คณะกรรมการบริษทั 4/4 100 
คณะกรรมการบริหาร 8/8 100 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 100 

o จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 35,162,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 4.298 

o ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

o บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือในคร้ังนีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

รายนามและประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 

ช่ือ-สุกล นางภวญัญา  กฤตชาติ 
ต าแหน่ง กรรมการ 

ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 
อายุ 72  ปี 

สัญชาติ ไทย 

ทีอ่ยู่ 339/137 หมู่บา้นแกรนด์คาแนล (ดอนเมือง) ถนนเชิดวฒุากาศ แขวงสีกนั 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

วุฒิการศึกษา บญัชีบณัฑิต  (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั บลัติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ อบรมโครงการสินเช่ืออุตสาหกรรม โดย ธนาคารลองเทอมเครดิต ออฟเจแปน 
โตเกียว ประเทศ ญ่ีปุ่น 

หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005 โดย สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ประสบการณ์ท างาน 

มิ.ย.2561 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
มี.ค.2560 - 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทับริหารสินทรัพยธ์นภทัร จ ากดั 
2556 – 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล  ซีรามิค อุตสาหกรรม 
2552 – 2556 กรรมการบริหาร บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั 
2551 – 2555 กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
2550 – 2551 ท่ีปรึกษา บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ) 
2544 – 2549 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จ ากดั 
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2541 – 2543 ท่ีปรึกษา บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ) 
2537 – 2540 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์ไทยเมก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 

o กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
1. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 บริษทั  ดงัน้ี 

1.บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  ต าแหน่ง กรรมการ 

2. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. บริษทั บริหารสินทรัพยธ์นภทัร จ ากดั ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 

3. กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน ทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท หรือไม่

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

o จ านวนวาระและจ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ

- จ านวนวาระ 2 วาระ  รวมทั้งส้ิน 5 ปี 
o การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
คณะกรรมการบริษทั 4/4 100 
คณะกรรมการบริหาร 8/8 100 
คณะกรรมการการลงทุน 2/2 100 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 100 
คณะกรรมการบริหารก ากบัดูแลกิจการท่ีดี - - 

o จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย ์

o ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-  ทุกวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

o บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือในคร้ังนีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงั

ของคณะกรรมการบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 5 จาก 13 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

รายนามและประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 

ช่ือ-สุกล นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 67  ปี

สัญชาติ ไทย 

ทีอ่ยู่ 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
รหสัไปรษณีย ์10300 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ -     

ประสบการณ์ท างาน  
ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
2555 – 2557 นกับริหาร 13 รองผูว้า่การแผนและพฒันาองคก์ร การไฟฟ้านครหลวง 
2554 – 2555  นกับริหาร 13 รองผูว้า่การเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบส่ือสาร  

การไฟฟ้านครหลวง 
2553 – 2555 กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2552 – 2557 ประธานชมรมวศิวกรการไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้านครหลวง 
2552 – 2554 นกับริหาร 12 ผูช่้วยผูว้า่การ (ดา้นบริการจดัการระบบจ าหน่าย)  

การไฟฟ้านครหลวง 
2550 – 2552 นกับริหาร 11 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการยานพาหนะและเคร่ืองกล  

การไฟฟ้านครหลวง 
2548 – 2550 นกับริหาร 10 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการระบบส่ือสารและคอมพิวเตอร์ 

การไฟฟ้านครหลวง 
2542 – 2548 นกับริหาร 10 ผูอ้  านวยการกองระบบส่ือสารฝ่ายบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  

การไฟฟ้านครหลวง 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 6 จาก 13 

o กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
1. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 บริษทั  ดงัน้ี 

1. บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  ไม่มี 
3. กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน ทีอ่าจท าให้เกดิความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท หรือไม่
- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

o จ านวนวาระและจ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ
- จ านวนวาระ 2 วาระ  รวมทั้งส้ิน 5 ปี 

o การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
คณะกรรมการบริษทั 4/4 100 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 100 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 100 

o จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย ์

o ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

o บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือในคร้ังนีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 7 จาก 13 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ช่ือ-นามสกุล   นายไต ้ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih) 

ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ   

อายุ 58   ปี 

สัญชาติ มาเลเซีย 

ทีอ่ยู่ 3/189  ถนนสาทรใต ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา  -  บณัฑิตในประเทศไทย - หลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต SASIN (1990 - 1992) 

- ปริญญาตรีในแคนาดา - มหาวิทยาลยัโตรอนโต (2522-2525) ศิลปะศาสตร์บณัฑิตมี
ความเช่ียวชาญในสาขาเศรษฐศาสตร์และวิชาเอกพาณิชยศาสตร์ 

- เตรียมเขา้มหาวทิยาลยัในแคนาดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดบั 13 (2521-2522) 
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในสิงคโปร์ - สถาบนัราฟเฟิล (2517-2521) GCE "O" 
ระดบั 

- ประถมศึกษาในสิงคโปร์ - โรงเรียนสอนภาษาองักฤษริเวอร์วลัเลย ์(2513 - 2517) 
PSLE 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  -  สถาบนัอาคารแห่งชาติ (NBD - โครงการสร้างชาติ (NBD รุ่นท่ี 2) 
- มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (TU) - หลกัสูตรผูน้ าธรรมศาสตร์ (TLP) รุ่นท่ี 6 (2558) 
- สมาคม บริษทั จดทะเบียนไทย (TLCA) - หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหาร (EDP) รุ่นท่ี 11 
(2556)  

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (101)) - หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 54/2549 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 8 จาก 13 

ประสบการณ์ท างาน 
เม.ย.2561 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไทยศรีประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน)) 
ธ.ค.2561 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการ (บริษทั ควอลิต้ีเรนทอ์ะคาร์ จ  ากดั ) 
ต.ค.2560 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการ (บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จ ากดั) 

ต.ค.2560 - ปัจจุบนั กรรมการ (บริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน)) 

พ.ค.2560 - ปัจจุบนั กรรมการ (AIRA Advisory Co Ltd) 

ก.ค.2559  - เม.ย.2562 กรรมการ (บริษทั กรีนรีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)) 

ม.ค.2546  - ปัจจุบนั  กรรมการ (บริษทั ถิรไทย จ ากดั (มหาชน)) 

ก.ค.2559  - ก.พ.2560  CEO (บริษทั กรีนรีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)) 

ก.ค.2552 – มิ.ย.2559 รองกรรมการผูจ้ดัการ (บริษทั หลกัทรัพยไ์อร่า จ  ากดั (มหาชน)) 

เม.ย.2551 – มิ.ย.2552 

และ ก.ค.2554 – ธ.ค.2555 ท่ีปรึกษา Bina Puri (ประเทศไทย) จ ากดั 

เม.ย. – ธ.ค. 2550  ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ (Sky Cliff Co Ltd) 

เม.ย.2547  - มี.ค.2550 Country Head, RHB Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย 

มิ.ย. 2545 – ธ.ค. 2545 ท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ Westmont Berhad, ประเทศมาเลเซีย 

ต.ค. 2544 – ม.ค. 2545 ผูจ้ดัการทัว่ไป Ek Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd  

ก.พ. 2541 – ม.ค. 2544 กรรมการผูจ้ดัการ London Forfaiting Asia Pacific Ltd 

พ.ย. 2538 – ก.พ. 2541 รองประธานอาวุโส Cathay Trust Company Ltd 

ก.ค. 2537 – พ.ย. 2538 ผูช่้วยรองประธาน Sumitomo Trust & Banking Co.,Ltd 

ธ.ค. 2525 – ก.ค. 2537 ผูจ้ดัการ United Malayan Banking Corp Bhd 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 9 จาก 13 

o กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
1. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 3 บริษทั  ดงัน้ี 

1. บริษทั ไทยศรีประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. บริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง กรรมการ 

3. บริษทั ถิรไทย จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง กรรมการ  

2. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- มีจ  านวน 3 บริษทั 

3. กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน ทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท หรือไม่

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

o จ านวนวาระและจ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ
- ไม่มี 

o การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
คณะกรรมการบริษทั** 1/1 100 

หมายเหตุ  ** ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562  ด ารงต าแหน่ง  กรรมการ 

o จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- 76,644,324  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 9.369 

o ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
- ทุกวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

o บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือในคร้ังนีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 10 จาก 13 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ช่ือ-นามสกุล   นาย เอกชยั ตนัติชาติวฒัน์ 
(Mr. Ekgachai Tantichativat) 

ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

อายุ 63   ปี 

สัญชาติ ไทย 
ทีอ่ยู่ 89/68 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา -  Director Accreditation Program 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั (ประเทศไทย)
- Mini Master of Information Technology 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ (ประเทศไทย)
- การจดัการโรงแรม - ใบรับรอง 
มหาวทิยาลยัคอร์เนลล์ (สหรัฐอเมริกา) 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัรัฐแคลิฟอร์เนีย (สหรัฐอเมริกา) 
- ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์ประเทศไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ประสบการณ์ท างาน 
2549- ปัจจุบนั   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั เทคพลสั จ ากดั 
2548-2549  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั คาเธ่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน)  

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จ ากดั 
2543-2548 กรรมการบริหาร บริษทั เนสท ์จ ากดั 
2541-2542 กรรมการบริหาร บริษทั ทีพีเอสอุตสาหกรรมไม ้จ ากดั 
2537-2540 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการบริษทั ยนิูคเอน็จิเนียร่ิงแอนดค์อนสตรัคชัน่ จ  ากดั 
2535-2536 กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ฟอสส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
2533-2535 ผูอ้  านวยการโรงแรมสีมาธานี 
2531-2533 ผูอ้  านวยการโรงเรียนการจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียวนานาชาติ 
2526-2530 ผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณา บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  
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o กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
1. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน

-    ไม่มี 

2. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ  านวน 1 บริษทั 

3. กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน ทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท หรือไม่

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

o จ านวนวาระและจ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ
- ไม่มี 

o การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
- ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริษทัเน่ืองจากพึ่งเสนอรายช่ือในปีน้ี 

o จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-     ไม่มี 

o ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
- ทุกวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

o บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือในคร้ังนีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 12 จาก 13 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ช่ือ-นามสกุล นายสุชาติ ประสาทฤทธา 
(Mr.Suchart Prasartritha)  

ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง กรรมการ 

อายุ 66   ปี 

สัญชาติ ไทย 
ทีอ่ยู่ 55 / 30-32 ถนนพญาไท  แขวงถนนพญาไท  

เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร   ประเทศไทย 10400 

การศึกษา ระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ประสบการณ์ท างาน 
2545 - ปัจจุบนั   คณะกรรมการบริษทั NITTO SEIKO (THAILAND) CO, LTD.  

2561 – ปัจจุบนั รองประธาน  บริษทั เค. วาย. อินเตอร์เทรด จ ากดั 

2540 – 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย บริษทั เค. วาย. อินเตอร์เทรด จ ากดั 

2529 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการตลาด บริษทั เค. วาย. อินเตอร์เทรด จ ากดั 

2523 - 2528  ผูจ้ดัการโรงงานทัว่ไป บริษทั เค. วาย. อินเตอร์เทรด จ ากดั  

2520 - 2522 ฝ่ายการผลิตและผลิตภณัฑ ์บริษทั เค. วาย. อินเตอร์เทรด จ ากดั 

o กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน
1. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน

-    ไม่มี 

2. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-  มีจ  านวน 2 บริษทั 
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3. กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน ทีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกจิกบับริษัท หรือไม่

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

o จ านวนวาระและจ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ
- ไม่มี 

o การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
- ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบริษทัเน่ืองจากพึ่งเสนอรายช่ือในปีน้ี 

o จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
-     ไม่มี 

o ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
- ทุกวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

o บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือในคร้ังนีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัของ

คณะกรรมการบริษัทเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว
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    20บาท  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
        Duty Stamp            Proxy Form A 

        20 Baht (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
เขียนท่ี...................................................... 
   Written At 
วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 

   Date         Month  Year 
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน....................................

  I/We  Nationality      Address  Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย…์………… 
Sub-District   District  Province    Zip Code 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..............................................หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of shares        and the voting right equals to votes as follows: 
หุ้นสามญั...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Ordinary share  shares equal to voting right    votes 
3. ขอมอบฉนัทะให้
Hereby appoint 
(1)......................................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน.......................................... 

  Age  Address                   Road 
ต าบล/แขวง.................................... อ  าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District   District  Province      Zip Code            : or, 
(2)......................................................................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... ถนน.......................................... 

Age      Address             Road 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District             District                                                Province                                            Zip Code           : or,  
(3) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มูสิกอินทร์ อาย ุ72 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 72 years old. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 24/265 หมู่ท่ี 7 ต าบลตลาดขวญั อ  าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์11000 
Address at No. 24/265 Moo.7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi, Zip Code 11000 

(4) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายแยพ คิม แยม อาย ุ56 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Yap Kim Yam.  Age 56 years old. 
อยูบ่า้นเลขท่ี  6/514 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด-์พระราม 3   ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Address at No. 6/514 Lumpini Park Riverside Rama3, Rama3 Road, Bang Phongphang, Yannawa, Bangkok, Zip Code 10120 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 21  เมษายน 2563  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี 
405 ถนนบอนดส์ตรีท ซ.13 ต. บางพดู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2020  on 
Tuesday, 21st April 2020 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street 
Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province , or on the date and at the place as may be postponed or 
changed. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature    Proxy Grantor 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

หมายเหตุ    ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remarks   A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and 
appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

         เขียนท่ี........................................................................... 
         Written at 

วนัท่ี................เดือน...............................พ.ศ................. 
         Date    Month  Year 

1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน....................................
I/We    Nationality      Address       Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District   District  Province       Zip Code 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of   shares and the voting right equals to  votes as follows: 
หุ้นสามญั............................................หุ้น         ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 
Ordinary share shares equivalent to voting right votes 
3. ขอมอบฉนัทะให้
Hereby appoint 
 (1)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 

Age  Address  Road 
ต าบล/แขวง........................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District    District   Province    Zip Code     ; or, 
(2)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 

Age   Address Road 
ต าบล/แขวง........................................อ  าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District   District  Province     Zip Code      ; or, 

(3) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มูสิกอินทร์ อาย ุ72 ปี 
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 72 years old. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 24/265 หมู่ท่ี 7 ต าบลตลาดขวญั อ  าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์11000 
Address at No. 24/265 Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi , Zip Code 11000 

(4) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายแยพ คิม แยม อาย ุ56 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Yap Kim Yam.  Age 56 years old. 
อยูบ่า้นเลขท่ี  6/514 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด-์พระราม 3   ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Address at No. 6/514 Lumpini Park Riverside Rama3, Rama3 Road, Bang Phongphang, Yannawa, Bangkok, Zip Code 10120 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 21  เมษายน 2563  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น.  ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี 
405 ถนนบอนดส์ตรีท ซ.13 ต. บางพดู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 202 0  on 
Tuesday, 21st April 2020 at 10.00 hrs., at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street 
Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

       วาระที่   1  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัศุกร์ที่  26 เมษายน 2562 
       Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the  Annual General Meeting of Shareholders  2019 on Friday, 26th  April 2019. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

    วาระที่   2    เร่ือง พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 
       Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2019. 

เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งออกเสียงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required). 

     วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

 Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the 

accounting period ending 31st December 2019. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote  Abstain..............................Vote 

       วาระที่  4     เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the 

operational results of the year 2019.       
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

 วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

       เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominated directors 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote    Abstain..............................Vote        

                 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominated directors 
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 1. พลต ารวจตรีสหัสชัย  อนิทรสุขศรี
Name of the nominated directors  1. Pol.Maj.Gen Sahaschai  Indrasukhsri

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote    Abstain..............................Vote        

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 2. นางภวญัญา  กฤตชาติ
Name of the nominated directors 2. Mrs. Pawanya Krittachart

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote    Abstain..............................Vote        

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 3. นายวรัิต  จันทร์ศิริวฒันา 
Name of the nominated directors 3. Mr.Virat Jansirivatana

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 4. นายไต้ ชอง อ ี
Name of the nominated directors 4. Mr.Tai Chong Yih

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 5. นาย เอกชัย ตันติชาติวฒัน์
Name of the nominated directors 5. Mr.Ekgachai Tantichativat

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 6. นายสุชาติ ประสาทฤทธา 
Name of the nominated directors 6. Mr.Suchart Prasartritha

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 
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วาระที่  6   พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2020. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

วาระที่   7    เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 Agenda 7 - To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2020. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

 วาระที่   8    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 8 -  To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ให้เสมือนถือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature    Proxy Grantor 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature   Proxy Holder 

(..................................................................) 
หมายเหตุ         
Remarks 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and 
appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an 
individual nominee. 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use 
the Attachment to Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2563  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั 
(มหาชน)  ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, 21st April, 2020 at 10:00 AM. at Green Resources Public 
Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, 
Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
         เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 

Approve  Disapprove   Abstain 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : ..……… Subject :……………………………………………………………………….. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

  เห็นดว้ย          ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve  Disapprove   Abstain 

               วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
              Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
Approve  Disapprove Abstain 
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วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
Approve  Disapprove   Abstain 

    ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect. 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature    Proxy Grantor 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature   Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature   Proxy Holder 

(..................................................................) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

เขียนท่ี............................................................................... 
Written at 

 วนัท่ี...................เดือน...................................พ.ศ................ 
Date   Month  Year 

1. ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาติ.............................อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน...............................................
I/We   Nationality  Address      Road 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์........................... 
Sub-District   District   Province   Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั........................................................................................................ ..... 
In the capacity of custodian with 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resoursces Public Company Limited 
โดยถือ หุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 

Holding the total amounting of   shares and the voting right equals to   votes as follows: 
หุ้นสามญั...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Ordinary share           shares equivalent to voting right                   votes 

3. ขอมอบฉนัทะให้
Hereby appoint 

(1)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................... ถนน.................................. 
         Age  Address  Road 

ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์........................หรือ 
Sub-District      District        Province   Zip Code       : or, 

(2)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................... ถนน.................................. 
         Age  Address       Road 

ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต........................................ จงัหวดั..................................... รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District            District                                             Province                                      Zip Code                              : or, 
(3) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มูสิกอินทร์ อาย ุ72 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 72 years old. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 24/265 หมู่ท่ี 7 ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์11000 
Address at No. 24/265 Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi, Zip Code 11000 

(4) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายแยพ คิม แยม อาย ุ56 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Yap Kim Yam.  Age 56 years old. 
อยูบ่า้นเลขท่ี  6/514 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด-์พระราม 3   ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
Address at No. 6/514 Lumpini Park Riverside Rama3, Rama3 Road, Bang Phongphang, Yannawa, Bangkok, Zip Code 10120 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 21  เมษายน 2563  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี 
405 ถนนบอนดส์ตรีท ซ.13 ต. บางพดู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 202 0  on 
Tuesday, 21st April 2020  at 10.00 hrs., at Green Resources Public Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street 
Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:. 

มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 

มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
Grant partial shares of 

หุ้นสามญั..........................................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................................เสียง 
Ordinary share  shares, entitled  to voting right   votes 

5. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

       วาระที่   1  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัศุกร์ที่  26 เมษายน 2562 
       Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the  Annual General Meeting of Shareholders  2019 on Friday, 26th  April 2019. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

    วาระที่   2    เร่ือง พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 
       Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2019. 

เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งออกเสียงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required). 

     วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

 Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the 

accounting period ending 31st December 2019. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง 

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 
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       วาระที่  4     เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the 

operational results of the year 2019.       
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

 วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominated directors 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote    Abstain..............................Vote        

        เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominated directors 
บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 1. พลต ารวจตรีสหัสชัย  อนิทรสุขศรี
Name of the nominated directors  1. Pol.Maj.Gen Sahaschai   Indrasukhsri

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote    Abstain..............................Vote        

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 2. นางภวญัญา  กฤตชาติ
Name of the nominated directors 2. Mrs. Pawanya Krittachart

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง 

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote    Abstain..............................Vote        

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 3. นายวรัิต  จันทร์ศิริวฒันา 
Name of the nominated directors 3. Mr.Virat Jansirivatana

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 4. นายไต้ ชอง อ ี
Name of the nominated directors 4. Mr.Tai Chong Yih

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 
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บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 5. นาย เอกชัย ตันติชาติวฒัน์
Name of the nominated directors 5. Mr.Ekgachai Tantichativat

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ 6. นายสุชาติ ประสาทฤทธา 
Name of the nominated directors 6. Mr.Suchart Prasartritha

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

     วาระที่  6   พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2020. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

วาระที่   7    เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 
 Agenda 7 –  To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2020. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 

   วาระที่   8   เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   Agenda 8 –  To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote   Abstain..............................Vote 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my 
voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด
ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is 
any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her 
consideration 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ให้เสมือนถือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by 

myself/ourselves. 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature    Proxy Grantor 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 

หมายเหตุ

Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) Letter of certification to certify 
that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
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(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more 
than one proxy holder in order to split votes. 
(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 
nominee. 
(5) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ค.ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the 
attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ในวนัองัคารท่ี 21  เมษายน 2563  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั 
(มหาชน)  ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, 21st April, 2020 at 10:00 AM. at Green Resources Public 
Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, 
Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ………Subject :……………………………………………………………………….. 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 
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 วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ……Subject :……………………………………………………………………….. 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
 เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง

Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote 

      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect. 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature    Proxy Grantor 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature    Proxy Holder 
(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature    Proxy Holder 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature    Proxy Holder 
(..................................................................) 
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กรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกุล นายสมควร มูสิกอินทร์ 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

อายุ 72 ปี 

สัญชาติ ไทย 

การศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program รุ่นท่ี 21/2004 
- Director Certification Program รุ่นท่ี 97/2007 

การอบรมอ่ืน ๆ -  The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ท างาน 
2561 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  

2514 - ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 

1. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 2 บริษทั  ดงัน้ี

1. บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)   ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) ต าแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ 

2. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี 

3. กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกบับริษัท หรือไม่

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

o จ านวนวาระและจ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ
- จ านวนวาระ 1 วาระ  รวมทั้งส้ิน 2  ปี 
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o การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
คณะกรรมการบริษทั 4/4 100 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1/1 100 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี - - 

o จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี 

o ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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กรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ช่ือ-สุกล  นายแยพ คิม แยม (Mr.Yap Kim Yam) 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ประเภทของการเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 56  ปี 

สัญชาติ สิงคโปร์ 

ทีอ่ยู่ทีป่ระเทศไทย หอ้ง B-3403   เลขท่ี  6/514 ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 ซอย 45   
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

ทีอ่ยู่ทีป่ระเทศสิงคโปร์ 435 ชาชูจงั, #08-525, สิงคโปร์ 680435  

วุฒิการศึกษา สถาบนัการศึกษาดา้นเทคนิคของสิงคโปร์ ประกาศนียบตัรวศิวกรรมไฟฟ้า 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - 

ประสบการณ์ท างาน 

ปี 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2560 – 2561  กรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2558 – ปัจจุบนั กรรมการ , การพฒันาอาคารชุดในประเทศโรมาเนีย , Amitra Expert SRL 
ปี 2556 -  ปัจจุบนั กรรมการ, บริษทัท่ีปรึกษาและใหค้ าปรึกษา 

Fuller & Turner Corporate Services Private Limited 
ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ, การบริหารสินทรัพยแ์ละการลงทุนในต่างประเทศในประเทศ

จีน Alcazar Private Limited 
ปี 2554 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ, Commodities trading in iron ore, copper concentrate, timber 

and auto spare parts in China and Middle East , MGR Resources Private 
Limited 

ปี 2553 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ, Investment holding company,  
Bridgestone Investments Private Limited 

ปี 2528 - ปี 2553  ผูบ้ริหารฝ่ายขายอาวุโสและผูบ้ริหารฝ่ายการตลาด  
Cycle and Carriage Automotive Private Limited 

ปี 2527 - ปี 2528  ผูบ้ริหารฝ่ายขาย,  Pony Motors Private Limited 
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1.การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน จ านวน 1 บริษทั  ดงัน้ี

1. บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)   ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 -   จ านวน  5  บริษทั 

3. กรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้งมีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืน ทีอ่าจท าให้เกดิความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกบับริษัท หรือไม่

- ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการดงักล่าว 

o จ านวนวาระและจ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ
- จ านวนวาระ 1 วาระ  รวมทั้งส้ิน 3 ปี 

o การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
คณะกรรมการบริษทั 4/4 100 
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 100 

o จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีการถือครองหลกัทรัพย ์

o ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ทุกวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไม่มีวาระใดมีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)  ห้องประชุมช้ัน 3  

 เลขที ่405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

Tel : +66 (0) 2504-5235-39  / Fax : +66 (0) 2504-5243 

E-mail : info@greenresources.co.th / Website : http://greenresources.co.th 
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