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25 กนัยายน 2560 

เร่ือง การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (หรือ GREEN) ขอให้เรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบั

ดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น GREEN จึงได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม

รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยสาํหรับ

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอแนะเร่ืองต่าง ๆ ขา้งตน้ได ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม – 

3 1  ธัน ว า ค ม  2 5 6 0  โ ด ย มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม เ อ ก ส า ร แ น บ  ซ่ึ ง ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ บ น เ ว็บ ไ ซ ต์ข อ ง บ ริ ษัท  ท่ี  

www.greenresources.co.th  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายประทีป  อนนัตโชติ) 

รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

http://www.greenresources.co.th/
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การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น GREEN ประจําปี 2561 

 

1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา

คดัเลือกเป็นกรรมการไดล่้วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ในการปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส  จาํกดั (มหาชน) จึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหนา้ เพื่อช่วยกลัน่กรองให้ไดร้ะเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อบริษทัอย่างแทจ้ริงและคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ท่ีถือหุ้น 

GREEN ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชุม นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ไม่นอ้ยกวา่ 36 ลา้นหุน้)  

2.2 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามขอ้ 2.1  ตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น 

GREEN ประจาํปี 2561” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีกาํหนด และส่งถึงเลขานุการบริษทั หรือ E-

mail address ของกรรมการอิสระท่ี info@greeresources.co.th ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 

31 ธนัวาคม 2560  เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรอง 

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี สามารถส่งอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-

504-5243 ก่อนได ้

กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอก แบบ

เสนอวาระการประชุมและลงลายมือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

2.3 เร่ืองท่ีจะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงัน้ี 

2.3.1 เร่ืองท่ีกาํหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.

2551 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

2.3.2 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2.3.3 เร่ืองท่ีบริษทัไดด้าํเนินการแลว้ 
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2.3.4 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือไม่

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทักาํหนด 

2.3.5 เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

2.4 เร่ืองท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ใน

หนงัสือนดัประชุมวา่เป็นวาระท่ีกาํหนดโดยผูถื้อหุน้ 

2.5 เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะแจง้เพื่อทราบและช้ีแจงเหตุผลในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

                                                            ......................................................................... 

*เร่ืองท่ีกาํหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดแ้ก่  

1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในวรรคหน่ึง (ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

ห้าของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั) 

2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควร สงสัยเก่ียวกบัความ

ไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

3) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบริษทัจะดาํเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค ์

4) เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแลว้ในรอบสิบสองเดือนท่ีผา่นมา และเร่ืองดงักล่าวไดรั้บมติ

สนบัสนุนดว้ยคะแนนเสียงกว่าร้อยละสิบของจาํนวนสิทธิทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ขอ้เทจ็จริงในการนาํเสนอคร้ังใหม่จะได้

เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสาํคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังก่อน 

5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

3. การเสนอช่ือกรรมการ 

3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ 

3.2 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีกาํหนด และส่งถึงเลขานุการบริษทั หรือ E-

mail address ของกรรมการอิสระ ท่ี info@greenresources.co.th ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 31 

ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรอง

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี สามารถส่งอยา่งไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 02-

504-5243 ก่อนได ้

3.3 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอช่ือ

กรรมการ” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

3.4 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

3.4.1 มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามกฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
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3.4.2 มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งสาํคญัต่อธุรกิจของบริษทั 

3.4.3 ไม่ควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

3.5 บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการ

ประชุม โดยจะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมวา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุ้น 



แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน GREEN ประจําป 2561 

Nomination Form to be elected as directors. 
At the GREEN Annual General Meeting of Shareholders year 2018 

 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................เปนผูถือหุนของ   
 I/We Mr./Mrs./Miss                                    Being a shareholder of 

บริษัท กรีน รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)  จํานวน..................................................หุน     ท่ีอยู  เลขท่ี........................................... 
Green Resources Public Company Limited / amounting of           shares      Address No. 

ถนน.....................................................ตาํบล/แขวง .....................................................อําเภอ/เขต.............................................. 
Road            Sub-District          District 

จังหวัด.................................................โทรศัพท.........................................................โทรสาร....................................................... 
Province   Tel :        FAX : 

E-mail (ถามี) ....................................................................................................................................................... 

 ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................  
 I would like to nominate. Mr. / Ms / Miss 

เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท กรีน รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกลาวใหความยินยอมแลว 
To be elected as a director of Green Resources Public Company Limited, the person has given his consent. 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกตองทุกประการ  และ
ยินยอมใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได  จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
I hereby certify that the above statement. Evidence of shareholding and all supporting documents are correct and allow the 
Company to disclose such information or documents and sign it as evidence. 

 

 ลงลายมือช่ือ..............................................................ผูถือหุน 
                                                          Signature      shareholder 
 (..........................................................) 
                                                            วันท่ี.................................................... 
 

หมายเหตุ :  ผูถือหุนตองแนบหลักฐานดังนี้ 
1.หลักฐานการถือหุน  ไดแก  สําเนาใบหุนที่รับรองสําเนาถูกตอง  หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย  หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยฯ หรือบริษัทศูนยฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
2.ในกรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคล  ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ)  ของ
กรรมการผูมีอํานาจที่ลงนามในแบบฟอรมนี้  และรับรองสําเนาถูกตอง 
3.ในกรณีที่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) และรับรองสําเนาถูกตอง 
4.ในกรณีที่ผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล  จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกลาว และรับรองสําเนาถูกตอง 
5.เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ  ไดแก  ประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  ความสามารถ/
ความเชี่ยวชาญ  รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกลาวเปนผูบริหารหรือกรรมการ  จํานวนหุนที่ถืออยูในบริษัทและบริษัทยอย/บริษัทรวมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงกับบริษัท ที่อยูที่ติดตอได  และขอมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอ
ชื่อเปนกรรมการบริษัทหากไดรับการคัดเลือก 
 
Remark : Shareholders must attach the following evidence: 
1.  Proof of shareholding is a certified copy of the share certificate.  Or a certificate from a securities company Or other evidence from the SET.  Or 
Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
2. In case the shareholder is a juristic person A copy of corporate affidavit must be attached.  And a copy of your ID card /  passport ( In case of a 
foreigner) of the authorized director signing this form and duly certified 
3. If the shareholder is an individual. A copy of ID card / passport (In case of foreigner) and duly certified. 
4. In case the shareholder has to amend the prefix, the name, surname, first name must be accompanied by a copy of the evidence of such change. and duly certified. 
5.  Qualifications of nominees include:  Resume, Education background, Experience Ability /  expertise List of companies in which such person is 

executive or director. Number of shares held in the Company and its subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have a conflict 

of interest with the Company.  Contact address and other information that should be proposed to the Board of Directors for consideration.  Include 

the consent letter of the nominated person as a director. 



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน GREEN ประจําป 2561 
“Form of Proposal for AGM agenda for GREEN year 2018" 

 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................เปนผูถือหุนของ   
 I/We Mr./Mrs./Miss                                    Being a shareholder of 

บริษัท กรีน รีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)  จํานวน..................................................หุน     ท่ีอยู  เลขท่ี........................................... 
Green Resources Public Company Limited / amounting of           shares      Address No. 

ถนน.....................................................ตาํบล/แขวง .....................................................อําเภอ/เขต.............................................. 
Road            Sub-District          District 

จังหวัด.................................................โทรศัพท.........................................................โทรสาร....................................................... 
Province   Tel :        FAX : 

E-mail (ถามี) ....................................................................................................................................................... 

 ขาพเจามีความประสงคขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ดังน้ี 
 I would like to propose the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 as follows: 
 

เรื่องท่ีเสนอ  : ................................................................................................................................................................ ................ 
Subject to propose: 

วัตถุประสงค :             เพ่ือพิจารณา             เพ่ือทราบ 
Objective :       For consider and approve                 For Acknowledgement 

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด  ดังน้ี 
The reasons and more details below. 

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนับสนุนขอเสนอขางตน              จํานวน  ..............................  แผน 
And documentation to support the above proposal.    Amount      sheet 

 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกตองทุกประการและยินยอม
ใหบริษัทเปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได  จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
I hereby certify that the above statement. Evidence of shareholding and all supporting documents are correct and allow the 
Company to disclose such information or documents and sign it as evidence. 
 

 ลงลายมือช่ือ..............................................................ผูถือหุน 
                                                                    Signature      shareholder 

 (..........................................................) 
                                                            วันท่ี.................................................... 
 
หมายเหตุ :  ผูถือหุนตองแนบหลักฐาน ดังนี ้
1.หลักฐานการถือหุน  ไดแก  สําเนาใบหุนที่รับรองสําเนาถูกตอง  หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย  หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยฯ หรือบริษัทศูนยฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
2.ในกรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคล  ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ)  ของกรรมการผูมี
อํานาจที่ลงนามในแบบฟอรมนี้  และรับรองสําเนาถูกตอง 
3.ในกรณีที่ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา  ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) และรับรองสําเนาถูกตอง 
4.ในกรณีที่ผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล  จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และรับรองสําเนาถูกตอง 
**ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกวา 1 วาระ  ใหใชสําเนาแบบฟอรมนี้ และกรอกขอมูลพรอมทั้งลงลายมือชื่อใหครบถวน 

Remark : Shareholders must attach the following evidence: 
1.  Proof of shareholding is a certified copy of the share certificate.  Or a certificate from a securities company Or other evidence from the SET.  Or 
Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
2. In case the shareholder is a juristic person A copy of corporate affidavit must be attached.  And a copy of your ID card /  passport ( In case of a 
foreigner) of the authorized director signing this form and duly certified 
3. If the shareholder is an individual. A copy of ID card / passport (In case of foreigner) and duly certified. 
4. In case the shareholder has to amend the prefix, the name, surname, first name must be accompanied by a copy of the evidence of such change. and duly certified. 
** If more than one agenda item is proposed, use this form. And fill out the information and sign it completely. 
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