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หน้า 1 จาก 7 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ  
ของ 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) ครัง้ท่ี 5 
ท่ีออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(“GREEN-W5”) 

ประเภท ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 5 (“GREEN-W5”)  

ชนิดของหลักทรัพย์  ใบส าคญัแสดงสิทธิชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้  
วัตถุประสงค์และความความจ า
เป็น  

เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท และ/หรือ จา่ยช าระคืนหนี ้และ/หรือ 
รองรับการขยายกิจการ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออก ไมเ่กิน 272,674,910 หนว่ย  
จ านวนหุ้นสามัญรองรับการใช้
สิทธิ  

ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ท่ีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่
เกินร้อยละ 38.14 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 
715,020,835 หุ้น ณ วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีมีมติให้ออกและ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2561 
(อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้
สิ ท ธิ แ ปล ง สภ าพค รั ้ง สุ ด ท้ า ย  ข อ ง  GREEN-W4 อี ก จ า น วน 
103,003,894 หุ้น ซึ่งจะท าให้จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัท
เพิ่มขึน้เป็น 818,024,729 หุ้น และ จะท าให้สดัส่วนจ านวนหุ้นรองรับ 
ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทนุดงักลา่ว เทา่กบั ร้อยละ 33.33) 
ทัง้นี ้จ านวนหุ้นส ารองเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  
GREEN-W5 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องก าหนด  

วันก าหนดสิทธิ การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในครัง้นี ้เป็นการจดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 (Record 
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Date) ทัง้นีก้ารออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี  ้ต้องได้รับ
อนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร  เป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ในจ านวนไม่เกิน 
272,674,910 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ท่ีมีช่ือปรากฏในวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับใบส าคัญแสดงสิทธิ  (Record 
Date) ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย  หนว่ยละ 0 บาท (ศนูย์บาท)  
อัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ  

ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จ านวน 1 หนว่ย มีสิทธิซือ้หุ้นส ามญั
เพิ่มทนุของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัหรือใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 จากการค านวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนัน้ทิง้  

ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  1.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข
การปรับสิทธิ)  

วันท่ีออกใบสาคัญแสดงสิทธิ  วนัท่ี 17 กนัยายน 2561  
อัตราการจัดสรร  3 หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5  

ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายท่ีจะได้รับการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ดงักล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญ
จากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  
GREEN-W5 ของผู้ ถือหุ้ นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้ นส่วนท่ีเหลือทิง้ทัง้
จ านวน ทัง้นี ้ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ
จากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะด าเนินการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส่วนท่ีเหลือจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าให้คงเหลือใบส าคญัแสดงสิทธิใน
จ านวนเทา่ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ลงตวั  

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ  4 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ  ก าหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันท าการสุดท้ายของเดือนกรกฏาคม ตลอด
อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้
แรก ตรงกบัวนัท่ี 31 กรกฏาคม 2562 ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือ
จากการใช้สิทธิหรือไม่ถกูใช้สิทธิในวนัก าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถ
สะสมเพ่ือน าไปใช้สิทธิได้ในวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อๆ ไปตลอด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิแล้วใบส าคญัแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไม่ถกูใช้สิทธิจะถกูยกเลิกและ
สิน้ผลไป โดยครัง้สุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวนัท่ีใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 มีอายคุรบ 4 ปี หากวนัดงักลา่วไมต่รงกบัวนัท าการ
ของบริษัท ให้เล่ือนวันก าหนดการใช้สิทธิเป็นวันท าก ารก่อนหน้าวัน
ก าหนดก ารใช้สิทธิดงักลา่ว  

ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้
สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิในการ
ซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญัของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ ก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในแตล่ะครัง้ ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใช้สิทธิตรงกบัวนัหยดุท าการ
ของบริษัท ให้เล่ือนวนัก าหนดการใช้สิทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดท้าย
ก่อนหน้าวันก าหนดการใช้สิทธิครัง้ดังกล่าว  ยกเว้นการแสดงความ
จ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิใน
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ  

เม่ือผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ได้แจ้งความจ านงในการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่
สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป  

เงื่อนไขการปรับสิทธิ  เม่ือมีการด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและ
เง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่ และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับ
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ใบส าคญัแสดงสิทธิ เช่น (ก) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ของ
หุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น  (ข) เม่ือ
บริษัทมีการเสนอขายหุ้ นท่ีออกใหม่ในราคาต ่า (ค) เม่ือบริษัทมีการ
เสนอขายหุ้ นกู้ แปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิในราคาต ่า (ง) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วน
เป็นหุ้นท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น (จ) เม่ือบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่
เกินกว่าอัตราท่ีระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิ  (ฉ) เ ม่ือมีกรณีอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกับ  (ก) ถึง  (จ) ท่ีท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ               
ท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะได้รับเม่ือมีการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ด้อยไปกว่าเดิม  เป็นต้น  ทัง้นี  ้
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับหรือ       
การเปล่ียนแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ  

เงื่อนไขอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการพิจารณาแก้ไขก าหนดวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิซือ้ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 ตาม
สดัส่วนจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู่ (Record Date) และ วนัท่ี
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์
และผลกระทบท่ีมีต่อบริษัทเป็นส าคัญ และเป็นผู้พิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ
โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ือง
กับการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี  ้ซึ่งรวมถึงการน า
ใบส าคัญแสดงสิทธิและหุ้ นส ามัญท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  
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ผลกระทบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้น และ 
รายละเอียดการค านวณสัดส่วน
หุ้นรองรับ 

1. หุ้นสามญัท่ีออกตามการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะ
มีสิทธิและสภาพเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้านี ้
ทกุประการ 
2. นอกจากหุ้นสามญัจ านวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท) ท่ีได้จัดสรรไว้เพ่ือรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 
บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึน้อีกเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในการใช้
สิทธิ เม่ือเกิดเหตกุารณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง
กบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  
3. ผลกระทบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมตฐิาน โดยแบง่ออกเป็น 
2 กรณี ดงันี ้ 
กรณีท่ี 1 ผู้ ถือหุ้ นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัททัง้
จ านวน  
กรณีท่ี 2 บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัททัง้จ านวน  (ผู้ ถือหุ้ นเดิมขายใบส าคัญสิทธิในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ทัง้จ านวน)  
3.1 การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution)  
กรณีท่ี 1: Control Dilution เทา่กบัศนูย์  
กรณีท่ี 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดงันี ้ 
สตูรการค านวณ  
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)  
Qo = จ านวนหุ้นสามญัท่ีมีอยูเ่ดมิเทา่กบั 715,020,835 หุ้น ณ วนั
ประชมุคณะกรรมการบริษัทท่ีมีมตใิห้ออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2561 
Qw = จ านวนหุ้นสามญัใหม่ท่ีเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิทัง้จ านวนซึง่เทา่กบั 272,674,910 หุ้น  
ดงันัน้   
Control Dilution = 272,674,910 / (715,020,835+272,674,910)  
                         = 272,674,910 / 987,695,745 
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                         = 27.61% 
 
3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)  
สตูรการค านวณ :  
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัการเสนอ
ขาย) /ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  
Price Dilution = (Po-Pn)/Po  
Po = 1.01 บาทตอ่หุ้น ซึง่เป็นราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญั
ของบริษัทในชว่งเวลา 15 วนัท าการ (ตัง้แตว่นัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
– 20 มิถนุายน 2561)  
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สิทธิของ GREEN-W5 x Qw) / (Qo+Qw)  
= (1.01 x 715,020,835)+(1.25 x 272,674,910) / (715,020,835 + 
272,674,910)  
= 1.08 บาทตอ่หุ้น  
เน่ืองจาก Po < Pn ดงันัน้ ในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ Price Dilution  
 
3.3 การลดลงของสว่นแบง่ก าไร (EPS Dilution)  
สตูรการค านวณ  
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  
EPSo = ก าไรสทุธิ/Qo  
EPSn = ก าไรสทุธิ/(Qo+Qw)  
โดยก าไรสทุธิค านวณจ ากก าไรสทุธิในรอบปี 2560 ของบริษัท ซึง่บริษัท
มีผลขาดทนุจ านวนเท่ากบั 56.51 ล้านบาท ดงันัน้ ในการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จงึไมมี่ผลกระทบตอ่ EPS 
Dilution  
 
4. รายละเอียดการค านวณสดัสว่นหุ้นรองรับ  
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สดัสว่นหุ้นรองรับ  =     จ านวนหุ้นรองรับ GREEN-W5  *  100                                                                               
                                         จ านวนหุ้น Paid-up* 
                       
                          =       272,674,910 

                                   715,020,835             

                           
                         =       38.14% 
 
หมายเหต.ุ- * จ านวนหุ้น Paid-up ณ วนัที่คณะกรรมการมีมติให้ออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (วนัที่ 21 มิถุนายน 2561) อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่
ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทนุจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 อีก
จ านวน 103,003,894 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทนุ
จากการใช้สทิธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 ดงักลา่ว จะท าให้ จ านวนหุ้นท่ีออก
และช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึน้เป็น 818,024,729 หุ้น ซึ่งจะท าให้ สดัส่วนหุ้น
รองรับจากการออกและเสนอขาย ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีจ านวน
เทา่กบั ดงันี ้ 
                        =       272,674,910 

                                  818,024,729             

                           
                         =       33.33% 

 
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ  บริษัทจะย่ืนค าขอน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 เ ข้าจด

ทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ตลาดรองของหุ้นสามัญท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิของใบสาคัญแสดง
สิทธิ  

บริษัทจะน าหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 (F 53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
(ลดทุน เพิม่ทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน) 
บริษัท  กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

วนัที ่21 มิถุนายน 2561 

ขา้พเจา้บริษทั  กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่ 405 ถ.บอนด์สตรีท 
ซอย 13 ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เก่ียวกบัการลดทุน การเพิ่มทุน และจดัสรรหุน้เพิ่มทุน ดงัต่อไปน้ี  

1. การลดทุน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จากเดิมทุนจดทะเบียน 

1,149,760,250 บาท เป็น 818,024,729 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 
331,735,521 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

2. การเพิม่ทุน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ านวน 272,674,910  บาท 

จาก เ ดิม ทุนจดทะ เ บียน  จ านวน  818 ,024 ,729  บาท  เ ป็นทุนจดทะ เ บียนใหม่  จ านวน  1,090,699,639 

บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ  านวน  272,674,910  หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน

ในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค์

ในการใชเ้งินทุน  

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

272,674,910 

- 

1.00 272,674,910 

- 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
(General Mandate)  

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

-

- 
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3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติให้จดัสรรหุ้นสามญัจ านวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00  บาท รวม  272,674,910  บาท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

3.1 รายละเอยีดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

จดัสรรให้แก่ 

 

จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อตัราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

 

 เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั รุ่นท่ี 
5 (GREEN-W5)  ท่ีออก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 
 
 

272,674,910 

 

 3 หุน้เดิม : 1 
หุน้ใหม่ 

 

ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มี
มูลค่าเสนอขาย โดยมีราคา
การใชสิ้ทธิท่ี 1.25 บาทต่อ
หุน้ 

วนัก าหนดการใช้
สิทธิในแต่ละคร้ัง
จะตรงกบัทุกวนั
ท าการสุดทา้ยของ
เดือนกรกฎาคม 
และคร้ังสุดทา้ย จะ
สามารถใชสิ้ทธิได้
ในวนัท่ีใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ 
GREEN-W5 มีอายุ
ครบ 4 ปี หากวนั
ดงักล่าวไม่ตรงกบั
วนัท าการของ
บริษทัใหเ้ล่ือนเป็น
วนัท าการถดัไป 

หมายเหตุ (1) 

 
 (1)  บริษทัฯจะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ รวมจ านวน 272,674,910 หน่วย โดยบริษทัฯจะจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วนหุน้สามญัเดิมท่ีผูถื้อหุน้มี 
3 หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการ
ค านวณตามอตัราส่วนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ให้ตดัเศษดงักล่าวท้ิงทั้งจ านวน โดยราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิฯ เท่ากบั 1.25 บาทต่อหุน้ 

ทั้ งน้ี จ านวนหุ้นส ารองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ  GREEN-W5 จะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนด 
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3.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 
กรณีท่ีมีเศษเหลือจากการค านวณตามอตัราส่วนท่ีก าหนดใหปั้ดทิ้งทั้งจ  านวน 

3.3 จ านวนหุ้นคงเหลือทีย่งัมิได้จัดสรร 
-ไม่มี- 

4. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการลดทุน การเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
บริษทัฯ ก าหนดวนัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เป็นวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00  น.  

ณ โรงแรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)  ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 เลขท่ี 59 ถนนมิตร
ไมตรี แขวงดินแดง  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 (Record Date)  ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561   

5. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ามี)  

5.1 บริษทัฯ จะด าเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปล่ียนแปลงทุนช าระ
แลว้ต่อกระทรวงพาณิชย ์ 

5.2 บริษทัฯ จะขอใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  

6. วตัถุประสงค์ของการลดทุน เพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่พิม่  
ลดทุนเพื่อตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ และเพิ่มทุนเพื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขาย

หุ้นเพิ่มทุนไปใช ้เป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในจ านวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่  
ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีมีช่ือปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record 
Date) ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2561 

บริษทัคาดวา่จะไดรั้บจากการเพิ่มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

น ามาเป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั และ/หรือ จ่ายช าระคืนหน้ี และ/หรือ รองรับการขยายกิจการ 

7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ใหแ้ขง็แกร่งข้ึน เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ  
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8. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  
8.1 นโยบายเงินปันผล บริษทัฯ และบริษทัในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและเงินทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและการด าเนินงานในอนาคตเป็นส าคญั  

8.2  ในกรณีท่ีบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของบริษทั และ ไดรั้บการลงทะเบียนแลว้ จะมีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผลของบริษทั  

8.3  อ่ืนๆ  
-ไม่มี-  

9. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน      
การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน  

  -ไม่มี- 

10. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน เพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วนั/เดือน/ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 21 มิถุนายน 2561 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้น 

(Record Date) 
5 กรกฎาคม 2561 

3 วนัประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 31 กรกฎาคม 2561 
4 จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 

วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
5 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการไดรั้บการจดัสรรและจองซ้ือ

หุน้เพิ่มทุน (Record Date)  
17 สิงหาคม 2561 

6 วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 17 กนัยายน 2561 
7 วนัท่ีใชสิ้ทธิคร้ังแรก (GREEN-W5)  31 กรกฏาคม 2562 
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บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 (นายประทีป  อนนัตโชติ)  (นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล) 
      (กรรมการผูมี้อ านาจ)                 (กรรมการผูมี้อ านาจ) 

Pitimon
Stamp

Pitimon
Stamp
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หนา้ 1 จาก 1 

 

 เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรข้าราชการ หรือบตัร

พนกังานรัฐวสิาหกิจ) 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอ านาจ และส าเนาบตัรประจ าตวัหรือ

หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจ 

 

2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

      กระทรวงพาณิชย ์
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 

ผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 

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

ผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะในกรณี ของส าเนา

เอกสารจะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้งและหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าข้ึนใน

ต่างประเทศ ใหมี้การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 

  ผูถื้อหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการ

ตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เป็นตน้ไป 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5  
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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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กรรมการอสิระทีบ่ริษทัฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

ช่ือ-นามสกุล นายสมควร มูสิกอินทร์  

ต าแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

อายุ   70 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

การศึกษา  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

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

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  2  เดือน 

ต าแหน่งอ่ืนในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน)  

ต าแหน่งอ่ืนในกจิการอ่ืน    - 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)  

ประสบการณ์ท างาน 

 2561 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน)   

 2514 - ปัจจุบนั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บริษทั ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 (ยอ้นหลงั) 
และปี 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 
   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ   64 ปี 

สัญชาติ   ไทย 

ทีอ่ยู่ อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

การศึกษา ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงั  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  - 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  3 ปี 4 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 (ยอ้นหลงั)
และปี 2561 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไม่มี 

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกจิการใด ๆ 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 นายสมควร มูสิกอินทร์ อาย ุ70 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 70 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 24/265 หมู่ท่ี 7 ต าบลตลาดขวญั อ  าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์11000 
Address at No. 24/265  Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi ,Zip Code 11000 

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 

คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ 
(Princeton Bangkok Hotel)  เลขท่ี 59  ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400    หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2018 on Tuesday, 31 July 2018  at 10.00 hrs., at Vibhavadee Ballroom, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng 
District, Bangkok 10400, 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 นายสมควร มูสิกอินทร์ อาย ุ70 ปี 
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 70 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 24/265 หมู่ท่ี 7 ต าบลตลาดขวญั อ  าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์11000 
Address at No. 24/265  Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi ,Zip Code 11000 

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 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 และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton 
Bangkok Hotel)  เลขท่ี 59  ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400    หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1 /2 0 1 8  on 
Tuesday, 31 July 2018  at 10.00 hrs., at Vibhavadee Ballroom, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 
10400, 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  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่  5  เมษายน 2561 
       Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders  on Thursday, 5 April 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   2    เร่ือง พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 (ย้อนหลงั) และ 2561 
       Agenda 2 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2017 (retroact) 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. 

2.1 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 (ยอ้นหลงั) 

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

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

2.2 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  

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

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

วาระที่   3   เร่ือง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ        ข้อ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียน 
       Agenda 3 – To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital, as well as the amendment to Clause 4 of 

the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital decrease. 

       (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 พจิารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เพิม่ทุนจดทะเบียน 

  Agenda 4 – To consider and approve the increase in the registered capital of the Company, as well as the amendment to Clause 4 
of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital increase. 

 (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 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน  
คร้ังที่ 5 (GREEN-W5)  โดยไม่คดิมูลค่า  

Agenda 5 – To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.5 allocated free 
of charge to the existing shareholders proportionate to their respective shareholding. 

          (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  6   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั 
Agenda 6 - To consider and approve the allocation of the newly issued shares. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

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

วาระที่   7    เร่ือง พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 24  เพ่ือให้สอดคล้องกบักฏหมายที่มีการแก้ไข 
 Agenda 7 –  To consider and approve amendment to the Articles of Association Clause 24  to be in line with the revised law. 

(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   8    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 8 –  To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

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

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถู่กตอ้ง  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 
 
 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 

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

 
การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรง
แรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)  เลขท่ี 59  ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Tuesday, 31 July 2018 at 10.00 hrs., at Vibhavadee Ballroom, 4th Floor, 
Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, or on the date and at the place as may be postponed or 
changed. 

 

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

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

 

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

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

 

               วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
              Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 
                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
                                            Approve                       Disapprove                           Abstain 
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วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                               (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
                                          Approve                         Disapprove                           Abstain          
 
                   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 
 I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect. 
                       
                 

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

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

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

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

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

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

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

(..................................................................) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C 
 

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

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

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

3. ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 

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

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

(2)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................... ถนน.................................. 
                                                            Age                  Address                                 Road 
ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต........................................ จงัหวดั..................................... รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                         District                                       Province                                      Zip Code                         : or, 
(3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มูสิกอินทร์ อาย ุ70 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 70 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 24/265 หมู่ท่ี 7 ต าบลตลาดขวญั อ  าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี  รหสัไปรษณีย ์11000 
Address at No. 24/265  Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi ,Zip Code 11000 

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 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 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton 
Bangkok Hotel)  เลขท่ี 59  ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400    หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1 /2 0 1 8  on 
Tuesday, 31 July 2018  at 10.00 hrs., at Vibhavadee Ballroom, 4th Floor, Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 
10400, 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  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวนัที่  5  เมษายน 2561 
       Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders  on Thursday, 5 April 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   2    เร่ือง พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 (ย้อนหลงั) และ 2561 
       Agenda 2 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2017 (retroact) 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. 

2.1 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 (ยอ้นหลงั) 

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

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

2.2 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  

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

                            Approve.......................Vote          Disapprove.......................Vote          Abstain..............................Vote      
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วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และ แก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด

ทุนจดทะเบียน 
       Agenda 3 – To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital, as well as the amendment to Clause 4 of 

the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital decrease. 

       (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 พจิารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เพิม่ทุนจดทะเบียน 

  Agenda 4 – To consider and approve the increase in the registered capital of the Company, as well as the amendment to Clause 4 
of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the capital increase. 

 (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 พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน  
คร้ังที่ 5 (GREEN-W5)  โดยไม่คดิมูลค่า  

Agenda 5 – To consider and approve the issuance of the Warrants to Purchase Ordinary Shares of the Company No.5 allocated free 
of charge to the existing shareholders proportionate to their respective shareholding. 

          (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  6   พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั 
Agenda 6 - To consider and approve the allocation of the newly issued shares. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

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

วาระที่   7    เร่ือง พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 24  เพ่ือให้สอดคล้องกบักฏหมายที่มีการแก้ไข 
 Agenda 7 –  To consider and approve amendment to the Articles of Association Clause 24  to be in line with the revised law. 

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

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

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

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

      วาระที่   8    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 8 –  To consider other matters (if any) 

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

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

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

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

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี 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 
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 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 

(..................................................................) 
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) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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  

การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ในวนัองัคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรง
แรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)  เลขท่ี 59  ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง  เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2018 on Tuesday, 31 July 2018 at 10.00 hrs., at Vibhavadee Ballroom, 4th Floor, 
Princeton Bangkok Hotel, 59 Mitmaitri Road, Din Daeng District, Bangkok 10400, 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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แผนที่สถานที่จัดการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2561 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 

ณ ห้องประชุมวภิาวดีบอลรูม ช้ัน 4  โรงแรมปร๊ินซ์ตั้น กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)   

เลขที่ 59  ถนนมติรไมตรี แขวงดินแดง  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400   
 

 

 

 

โทรศัพท์ : +66 (0) 2617-4600  /แฟกซ์ : +66 (0) 2617-4699 

E-mail : enquiry@princetonbangkok.com / Website : http://princetonbangkok.com/ 

 




