
















สิ�งที�ส่งมาด้วย 2

Pitimon
Line
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หนา้ 1 จาก 1 

 

 เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือบตัร

พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ บตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตัวหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และบตัรประจ าตวัหรือหนังสือ

เดินทาง (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. ของวนัพฤหสับดีท่ี 5 เมษายน 2561 เป็นตน้ไป 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 24.  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน  4 เดือน 

นบัตั้งแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัการประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการ

ประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่

นอ้ยกวา่ 25 คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัท า

หนงัสือขอใหค้ณะกรรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการ

ท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ยในกรณีน้ีใหค้ณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 

เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 25.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า

เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว 

และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดั

ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามารถจดั

ประชุมได ้ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั  หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

 ขอ้ 26.   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน

ในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไป

ตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตอ้งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธาน

ก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 ขอ้  27.  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย

กวา่ 25 คนและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุ้น

และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด  และตอ้งมีหุ้นนับ

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีปรากฏวา่การ

ประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 1 ชัว่โมงจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม

ตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การ

ประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด

ประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่ตอ้งครบองคป์ระชุม
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ในการประชุมผูถื้อหุ้นให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม  ถา้ไม่มีประธานกรรมการ หรือประธาน

กรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธาน

กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน 

 ขอ้  28.  ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียงและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
   ( 1 ) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

         ( 2 ) ในกรณีดงัต่อน้ีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ              

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมด หรือ

บางส่วนท่ีส าคญัการมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้มาจดัการธุรกิจของบริษทั  หรือการ

รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษทัหรือการออกหุ้นกู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษทั 

(ช) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้  29.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

               ( 1 )   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของ

บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

              ( 2 )  พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

              ( 3 )  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร เงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนส ารอง 

    ( 4 )  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 

              ( 5 )  แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

              ( 6 )  กิจการอ่ืนๆ 
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  ขอ้ 30.  ในกรณีท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยตกลงเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  หรือรายการเก่ียวกบัการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทั  หรือบริษทัยอ่ยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด

ตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียน

หรือการได้มา หรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัจดทะเบียนแลว้แต่กรณี ให้บริษทัปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีประกาศดงักล่าวก าหนดไวใ้นเร่ืองนั้น ๆดว้ย 
 

คณะกรรมการ 
  ขอ้ 11.  คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง

หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร  และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้

คุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 12.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 

(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ข้อ 13.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  1 ใน 3 ถ้าจ  านวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ี

จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม

วาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 14. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั  เบ้ียประชุม  บ าเหน็จ  โบนสั 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะอนุมติั  ซ่ึงอาจก าหนด

เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะ

มีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

  ขอ้ 15.  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่บริษทัมหาชน จ ากดั 

(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 
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หนา้ 1 จาก 8 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

รายนามและประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 

ช่ือ-นามสกุล  นายประทีป  อนนัตโชติ  

ต าแหน่ง  รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/รองประธานกรรมการบริษทั 

อายุ   61 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

การศึกษา   ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP รุ่นท่ี 132/2559  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  4 ปี 1 เดือน 

ต าแหน่งอ่ืนในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - 

ต าแหน่งในกจิการอ่ืน   - 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประสบการณ์ท างาน 

ปี 2560- ปัจจุบนั  รักษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ประธานกรรมการการลงทุน 

ปี 2557– ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั/กรรมการบริหารความเส่ียง   

ปี 2557– ปัจจุบนั บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2557– ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั กรีน พลสั แอสเซท จ ากดั 

ปี 2557– ปัจจุบนั กรรมการ  บริษทั เมดดาลิสท ์วชิัน่ จ  ากดั 

ปี 2550 - 31 มี.ค. 57  ผูจ้ดัการสาขา สาขาศรีนครินทร์ – เทพารักษ ์ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

ปี 2542 – 2549  ผูจ้ดัการสาขา บางใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

ปี 2538 – 2541   ผูจ้ดัการสาขา สวนพลู ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
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หนา้ 2 จาก 8 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   6/6  คร้ัง 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท    ไม่มี 
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หนา้ 3 จาก 8 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

รายนามและประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 

ช่ือ-สุกล  นายอภิชาติ  ศิวโมกษ ์ 
ต าแหน่ง  กรรมการ 
อายุ  58 ปี 
สัญชาติ  ไทย  
ทีอ่ยู่  999/233 ซอยเกศินีวลิล ์แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง  
  กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา  Mini MBA รุ่นท่ี 14 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  University of California, Berkeley International Business Development Program  
  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย   
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2 ปี 11 เดือน 

ต าแหน่งอ่ืนในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สปีดเวย ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 

(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สปีดเวยอิ์นเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั  

  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เกรท กรีนเวย ์จ  ากดั 
  กรรมการผูจ้ดัการบริษทั งานละเมียด การบนัเทิง จ  ากดั   
ประสบการณ์ท างาน  
 ปี 2560 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการการลงทุน 
   บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2531 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สปีดเวย ์ทรานสปอร์ต จ ากดั 
   กรรมการผูจ้ดัการบริษทั สปีดเวยอิ์นเตอร์ ทรานสปอร์ต จ ากดั 
   กรรมการผูจ้ดัการบริษทั เกรท กรีนเวย ์จ  ากดั 
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หนา้ 4 จาก 8 
 

 ปี 2557  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซนัวูด้อินดสัทรีส์ 
 ปี 2555  ประธานหลกัสูตรพฒันาสัมพนัธ์ ระดบัผูบ้ริหาร กรมกิจการพลเรือนทหารบก 
 ปี 2551  กรรมการผูจ้ดัการบริษทังานละเมียด การบนัเทิง จ  ากดั 
 ปี 2548  คณะอนุกรรมาธิการ การพฒันาเศรษฐกิจดา้นเทคโนโลยแีละการคา้  
   ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  

 ปี  2529  ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.จุฑานาว ี 
 ปี  2527  แผนก Charterer , UMC International Co.,Ltd. 
 ปี  2525  ฝ่ายต่างประเทศ ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน)  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   4/6  คร้ัง 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท    ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่5พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

รายนามและประวตัิของกรรมการ เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งอกีคร้ัง 

ช่ือ-สุกล  นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล 
ต าแหน่ง  กรรมการ  
อายุ  34  ปี 
สัญชาติ  ไทย 
ทีอ่ยู่  55/538 ซอยนวมินทร์ 155 แขวงนวลจนัทร์  เขตบึงกุ่ม   
  กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  Marketing  มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP รุ่นท่ี 142/2560  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  1 ปี 1 เดือน 

ต าแหน่งอ่ืนในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน - 
ต าแหน่งในกจิการอ่ืน  กรรมการ บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จ ากดั 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บริษทั 18 ทาวเวอร์ จ  ากดั      
ประสบการณ์ท างาน  
 ปี 2560 - ปัจจุบนั กรรมการบริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั  18 ทาวเวอร์ จ  ากดั 
 ปี 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ   บริษทั เทพารักษพ์ฒันาการ จ ากดั 
 ปี 2558 - ปัจจุบนั Director      บริษทั บางนาเรสซิเดน้ซ์ จ  ากดั 
 ปี 2559 - ปี 2560  รองผูอ้  านวยการ  บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิลเวลธ์ จ  ากดั  สาขา ซีดีซี (CDC) 
 ปี 2553 - ปี 2559  ท่ีปรึกษาการลงทุนอาวุโส , บริษทั หลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2552 - ปี 2553  Account Representative Private wealth management ,DBS Vickers Securities Thailand 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560   4/4คร้ัง (เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออก) 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท    ไม่มี 
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เอกสารประกอบการพจิารณา 
ในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ช่ือ-สุกล  นายนที  พานิชชีวะ  
อายุ  58  ปี 
สัญชาติ  ไทย 
ทีอ่ยู่  68 ซอยสาทร 1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  
  เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
วนั/เดือน/ปี/เกดิ  7 มิถุนายน 2501  
วุฒิการศึกษา  - ปริญญาโท MBA, Tarleton State University part of Texas A&M University, USA  
  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุ่น 9   

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - DAP รุ่นท่ี 9/2547  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- DCP  รุ่นท่ี 46/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน รุ่นท่ี 10 (วตท.) 

ประสบการณ์ท างาน  

 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 

1. ประธานกรรมการ บริษทั ยนิูค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
2. ประธานกรรมการ บริษทั พนัธ์ุทิพยพ์าร์ค จ ากดั 
3. ประธานกรรมการ บริษทั ไพบูลยธุ์รกิจ จ ากดั 
4. ประธานกรรมการ บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จ ากดั 
5. ประธานกรรมการ บริษทั ควอลิต้ี เรนท ์อะ คาร์ จ  ากดั 
6. ประธานกรรมการ บริษทั คาเร่ยลี์สแพลน จ ากดั (มหาชน) 
7. ประธานกรรมการ โรงแรมสีมาธานี 
8. ประธานกรรมการ บริษทั นพร จ ากดั 
9. ประธานกรรมการ บริษทัสาทร 7 จ ากดั 
10. กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไพลกัษ ์จ  ากดั 
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11. กรรมการ บริษทั ทิพยประกนัภยัชีวติ จ  ากดั  
12. กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธ์ิ จ  ากดั 
13. กรรมการ บริษทั ชา้งไอร์แลนด ์รีสอร์ต จ ากดั 
14. กรรมการ บริษทั เชียงราย ฮิลล ์รีสอร์ต จ ากดั 

ปี 2538-2539  อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั  
ปี 2540-2541  อนุกรรมการดา้นการเงิน และอนุกรรมการดา้นการจดัประโยชน์ใตท้างด่วน (การทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย) 
ปี 2539-2543 กรรมการบริหาร บริษทั กรุงเทพธนาคม จ ากดั 
ปี 2539-2547 กรรมการบริหาร บริษทั ทางด่วนยกระดบัดอนเมือง จ ากดั (มหาชน)  
ปี 2526 – 2540  กรรมการบริหาร บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์คาเธ่ยท์รัสต ์ 
 

ต าแหน่งทางสังคม 

1. นายกก่อตั้งสโมสรโรตาร่ี เชียงใหม่แอร์พอร์ต 
2. อดีตเลขาธิการสมาคมศิษยเ์ก่า คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
3. อดีตอนุกรรมการมูลนิธิกองทุนเยาวชนพฒันา 
4. อดีตท่ีปรึกษาเทนนิส สมาคมแห่งประเทศไทย 
5. อดีตอาจาร์ยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั 
6. อดีตอาจาร์ยพิเศษ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
7. ประธานรุ่น สาธิตจุฬาฯ รุ่น 11 

 
รางวลัเกยีรติคุณ 

1. ปี พ.ศ. 2537   รางวลันกับริหารดีเด่นผูมี้คุณธรรม และจรรยาบรรณดีเด่น โดยสโมสรนกับริหาร 
จรรยาบรรณดีเด่น 

2. ปี พ.ศ. 2537  รางวลัเชิดชูเกียรติ “ชีวติติดดาว”  ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์สร้างสรรคส์ังคม โดยสมาคม 
หนงัสือพิมพร์ายสัปดาห์ 

3. ปี  พ.ศ. 2539  รางวลั “บุคคลดีเด่น”  โดยส านกังานคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุและนิตยสารการตลาด 
4. ปี พ.ศ. 2556  รางวลับุคคลแห่งปี รางวลั “ระฆงัทอง” สาขานกัพฒันาองคก์รดีเด่น นกัธุรกิจ และ 

บุคคล โดยสมชัชานกัจดัรายการวทิยโุทรทศัน์ หนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 
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5. ปี 2556  รางวลับุคคลตวัอยา่งภาคธุรกิจประกนัภยัและประกนัชีวิต โดย มูลนิธิสภา 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

6. ปี 2557  รางวลั CEO THAILAND AWARDS ผูบ้ริหารแห่งปี โดยสมชัชานกัจดัรายการข่าว 
วทิยโุทรทศัน์หนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย และโครงการบริหารการจดัการเพื่อการ 
พฒันายคุใหม่ สถาบนัรัชตภ์าคย ์

7. ปี 2557  รางวลับุคคลคุณธรรม โดยมูลนิธิธรรมลกัษณ์ศิลา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 6,451,800 หุน้  คิดเป็น 0.90% (ขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561) 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท    ไม่มี 
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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 นางภวญัญา กฤตชาติ อาย ุ69 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ64 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 64 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 5 เมษายน 2561  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 
ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
5 April, 2018 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred 
District, Nonthaburi 11120, 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 appoint more than 
one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.                  
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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 นางภวญัญา กฤตชาติ อาย ุ69 ปี 
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ64 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 64 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  
2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2561  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊
อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
5 April, 2018 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred 
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

       วาระที่   1  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เม่ือวนัพุธที่ 5 เมษายน 2560 
       Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017, held on 5 April 2017. 

       (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 2560 
       Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2017. 

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

       วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
       Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the 

accounting period ending 31 December 2017. 

       (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 2560   
  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 2017.       
 (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 



                                                                                                                                                                         ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

หนา้ 5 จาก 17 

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

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

                  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Vote for an individual nominated directors 
  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  1. นายประทีป  อนันตโชติ 
  Name of the nominated directors  1.  Mr.Prateep Anantachote 

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

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

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  2. นายอภชิาติ  ศิวโมกษ์ 
  Name of the nominated directors  2.  Mr.Apichart  Sivamoke 

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

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

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  3. นายพพิทัธ์  วริิยะเมตตากลุ 
  Name of the nominated directors  3. Mr.Pipat  Viriyamettakul 

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

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

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  4. นายนที  พานิชชีวะ 
  Name of the nominated directors  4. Mr.Natee Panicheewa 

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

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

วาระที่  6   พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และ ปี 2561 
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2017 and year 2018; 

(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  

6.1 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

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

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

6.2 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

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

                           Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote        
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วาระที่   7    เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
 Agenda 7 –  To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2018. 

(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 พจิารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษทั เจ.อ.ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 

Agenda 8 –  To consider and ratify the investment in J.E.Solar Lopburi Co., Ltd 

(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   9    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 9 –  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 2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน  2561  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค  
ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2018 Annual General Meeting of Shareholdersheld on 5 April, 2018 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building 
Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, 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 นางภวญัญา กฤตชาติ อาย ุ69 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ64 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 64 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  
2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน 2561  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101  อาคารอิมแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊
อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
5 April, 2018 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred 
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

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  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 เม่ือวนัพุธที่ 5 เมษายน 2560 
       Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017, held on 5 April 2017. 

       (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 2560 
       Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2017. 

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

       วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
       Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the 

accounting period ending 31 December 2017. 

       (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 2560   
  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 2017.       
 (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. นายประทีป  อนันตโชติ 
  Name of the nominated directors  1.  Mr.Prateep Anantachote 

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

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

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  2. นายอภชิาติ  ศิวโมกษ์ 
  Name of the nominated directors  2.  Mr.Apichart  Sivamoke 

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

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

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  3. นายพพิทัธ์  วริิยะเมตตากลุ 
  Name of the nominated directors  3. Mr.Pipat  Viriyamettakul 

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

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

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  4. นายนที  พานิชชีวะ 
  Name of the nominated directors  4. Mr.Natee Panicheewa 

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

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote 
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วาระที่  6   พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และ ปี 2561 
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2017 and year 2018; 

(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  

6.1 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

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

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

6.2 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

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

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

วาระที่   7    เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
 Agenda 7 –  To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2018. 

(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 พจิารณาให้สัตยาบันการเข้าลงทุนในบริษทั เจ.อ.ีโซล่าร์ ลพบุรี จ ากดั 

Agenda 8 –  To consider and ratify the investment in J.E.Solar Lopburi Co., Ltd 

(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   9    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 9 –  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 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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 ใหเ้สมือนถือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 

(..................................................................) 
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หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
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 านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (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) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian)  Letter of certification to certify 
that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ 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 2561 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 5 เมษายน  2561  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค  
ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2018 Annual General Meeting of Shareholdersheld on 5 April, 2018 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building 
Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, 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  นางภวญัญา  กฤตชาติ  

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

อายุ   69 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

การศึกษา  - บญัชีบณัฑิต  (การเงินและการธนาคาร)  
คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั บลัติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ - อบรมโครงการสินเช่ืออุตสาหกรรม โดย 
  ธนาคารลองเทอมเครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศ ญ่ีปุ่น 
  - หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005 
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  3 ปี 1 เดือน 

ต าแหน่งอ่ืนในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน -  

ต าแหน่งอ่ืนในกจิการอ่ืน   กรรมการผูจ้ดัการ บริษทับริหารสินทรัพยธ์นภทัร์ จ  ากดั 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ท างาน 

  2559 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

2558 - 2559  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการการลงทุน 

   บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

 2557 – ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทับริหารสินทรัพยธ์นภทัร์ จ  ากดั 
 2556 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล  ซีรามิค อุตสาหกรรม 
 2552 – 2556  กรรมการบริหาร บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากดั 
 2551 – 2555  กรรมการ บริษทั โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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 2550 – 2551   ท่ีปรึกษา บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ) 
 2544 – 2549  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ไทยเคหะ จ ากดั 

 2541 – 2543  ท่ีปรึกษา บริษทั ที แอล เมแนจเมน้ท ์จ ากดั (กลุ่มไทยประกนัชีวติ) 
 2537 – 2540  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เงินทุนหลกัทรัพย ์ไทยเมก็ซ์ จ  ากดั (มหาชน) 
 2517 - 2528  ผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์บุคคลภัย ์จ  ากดั 
 2514  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชี  ธนาคารกสิกรไทย ส านกังานใหญ่ 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และ 2561 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใด ๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท    ไม่มี 
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กรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกุล  นายวรัิต  จนัทร์ศิริวฒันา  

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ   64 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

ทีอ่ยู่ อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

การศึกษา ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  3 ปี 1 เดือน 

ต าแหน่งอ่ืนในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน -  

ต าแหน่งอ่ืนในกจิการอ่ืน    - 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประสบการณ์ท างาน 

 ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ,  
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,

กรรมการบริหารความเส่ียง 
    บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)    
 2558 - ก.ค. 2559   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
    ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง,  
    บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
 2555 – 2557   นกับริหาร 13  รองผูว้า่การแผนและพฒันาองคก์ร การไฟฟ้านครหลวง 
 2554 – 2555   นกับริหาร 13 รองผูว้า่การเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบส่ือสาร  
     การไฟฟ้านครหลวง 
  2553 – 2555   กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 2552 – 2557   ประธานชมรมวศิวกรการไฟฟ้านครหลวง   การไฟฟ้านครหลวง 
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 2552 – 2554   นกับริหาร 12 ผูช่้วยผูว้า่การ (ดา้นบริการจดัการระบบจ าหน่าย)  
     การไฟฟ้านครหลวง 
 2550 – 2552   นกับริหาร 10 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการยานพาหนะและเคร่ืองกล    
     การไฟฟ้านครหลวง 
 2548 – 2550    นกับริหาร 10 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการระบบส่ือสารและ 

  คอมพิวเตอร์การไฟฟ้านครหลวง 
 2542 – 2548   นกับริหาร 10 ผูอ้  านวยการกองระบบส่ือสารฝ่ายบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  

     การไฟฟ้านครหลวง 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และ 2561 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา  ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่แข่งขัน / เกี่ยวเน่ืองกบัธุรกจิของบริษัท    ไม่มี 
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แผนที่สถานที่จดัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องแซฟไฟร์ 101  อาคารอมิแพค็  ฟอร่ัม เมืองทองธานี 

เลขที ่99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 11120  

โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455/แฟกซ์ : +66 (0) 2833-4456 

E-mail : info@impact.co.th / Website : impact.co.th 

สถานท่ีจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2561           
วนัพฤหสับดีท่ี 5 เมษายน 2561                    

เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแซฟไฟร์ 101 
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