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สิ่งที�ส่งมาด้วย 2
สรุปรายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญ
ของ
บริษัท กรีน รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 5
ที่ออกและจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(“GREEN-W5”)
ประเภท

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 5 (“GREEN-W5”)
ชนิดของหลักทรัพย์
ใบสาคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์ และความความจา เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท และ/หรื อ จ่ายชาระคืนหนี ้ และ/หรื อ
เป็ น
รองรับการขยายกิจการ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีออก ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย
จานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้
ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ที่มลู ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็ นไม่
สิทธิ
เกินร้ อยละ 38.14 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน
715,020,835 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทที่มีมติให้ ออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2561
(อย่างไรก็ตาม บริ ษัท อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้
สิ ท ธิ แ ป ล ง ส ภ า พ ค รั ้ง สุ ด ท้ า ย ข อ ง GREEN-W4 อี ก จ า น ว น
103,003,894 หุ้น ซึ่งจะทาให้ จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริษัท
เพิ่มขึ ้นเป็ น 818,024,729 หุ้น และ จะทาให้ สดั ส่วนจานวนหุ้นรองรับ
ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว เท่ากับ ร้ อยละ 33.33)
ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นสารองเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
GREEN-W5 จะต้ องไม่เกินร้ อยละ 50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัท โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ องกาหนด
วันกาหนดสิทธิ
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในครัง้ นี ้ เป็ นการจัดสรร
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (Record
หน้ า 1 จาก 7

วิธีการจัดสรร

ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
อัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ราคาการใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
อัตราการจัดสรร

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

Date) ทังนี
้ ้การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ต้ องได้ รับ
อนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
เป็ นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ในจ านวนไม่เ กิ น
272,674,910 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ที่มีชื่อปรากฏในวัน
ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ (Record
Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จานวน 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรื อใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 จากการคานวณ (หากมี) ให้ ปัดเศษนันทิ
้ ้ง
1.25 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้ สิทธิ ตามเงื่ อนไข
การปรับสิทธิ)
วันที่ 17 กันยายน 2561
3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5
ในการค านวณสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ล ะรายที่ จ ะได้ รั บ การจั ด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญ
จากการค านวณตามอัต ราส่ ว นการจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
GREEN-W5 ของผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะราย ให้ ปั ด เศษหุ้น ส่ว นที่ เ หลื อ ทิง้ ทัง้
จานวน ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
จากการจัดสรรทังหมด
้
บริ ษัทจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ส่วนที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้ คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิใน
จานวนเท่าที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ลงตัว
4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5

หน้ า 2 จาก 7

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้
สิทธิ

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สิทธิ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ

กาหนดให้ ใช้ สิท ธิ ได้ ทุกวันทาการสุดท้ ายของเดือนกรกฏาคม ตลอด
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยกาหนดวันใช้ สิทธิครัง้
แรก ตรงกับวันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือ
จากการใช้ สิทธิหรื อไม่ถกู ใช้ สิทธิในวันกาหนดการใช้ สิทธิใดๆ สามารถ
สะสมเพื่อนาไปใช้ สิทธิ ได้ ในวันกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ ต่อๆ ไปตลอด
อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบส าคัญ
แสดงสิทธิแล้ วใบสาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถกู ใช้ สิทธิจะถูกยกเลิกและ
สิ ้นผลไป โดยครัง้ สุดท้ ายจะสามารถใช้ สิทธิได้ ในวันที่ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุครบ 4 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการ
ของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิ เป็ นวันทาการก่อนหน้ า วัน
กาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าว
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้ สิทธิในการ
ซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท จะต้ องแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิทธิ ซื อ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สิทธิตรงกับวันหยุดทาการ
ของบริษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุดท้ าย
ก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ ดัง กล่าว ยกเว้ นการแสดงความ
จานงในการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความจานงในการใช้ สิทธิใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ได้ แจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ฯ GREEN-W5 แล้ ว จะไม่
สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป
เมื่อมีการดาเนินการปรับราคาการใช้ สิทธิและ/หรื อ อัตราการใช้ สิทธิ
ตามเงื่ อนไขในการปรั บสิทธิ ตามที่ กาหนดไว้ ในข้ อกาหนดสิท ธิ แ ละ
เงื่ อ นไขของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 ซึ่ ง เป็ น เหตุก ารณ์ ที่
กาหนดไว้ ในข้ อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง การขออนุญ าตและการอนุญ าตให้ เ สนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
หน้ า 3 จาก 7

เงื่อนไขอื่นๆ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของ
หุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อ
บริ ษัทมี การเสนอขายหุ้นที่ ออกใหม่ในราคาต่า (ค) เมื่ อบริ ษัทมี การ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่าหรื อมีการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิในราคาต่า (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทังหมดหรื
้
อบางส่วน
เป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (จ) เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่
เกิ น กว่ า อั ต ราที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อก าหนดสิ ท ธิ (ฉ) เมื่ อ มี ก รณี อื่ น ใดใน
ลั ก ษณะเดี ย วกั บ (ก) ถึ ง (จ) ที่ ท าให้ ผลประโยชน์ ต อบแทนใดๆ
ที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิตาม
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 ด้ อยไปกว่ า เดิ ม เป็ นต้ น ทั ง้ นี ้
มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร ของบริ ษั ท หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ห าร ของบริ ษั ท เป็ น ผู้พิ จ ารณา
ก าหนดเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การปรั บ หรื อ
การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิและราคาใช้ สิทธิ
ให้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจในการพิจารณาแก้ ไขกาหนดวันกาหนด
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ซื อ้ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 ตาม
สัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และ วันที่
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์
และผลกระทบที่ มี ต่อ บริ ษั ทเป็ นส าคัญ และเป็ นผู้พิจ ารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และรายละเอี ย ดอื่ นๆ ของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
โดยรวมถึง การเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่ อง
กับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ในครัง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงการนา
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละหุ้น ส ามัญ ที่ อ อกเนื่ อ งจากการใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตลอดจนด าเนิ น การขออนุ ญ าตต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ
รายละเอียดการคานวณสัดส่ วน
หุ้นรองรับ

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ จะ
มีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้
ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจานวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท) ที่ ไ ด้ จัดสรรไว้ เพื่ อรองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิทธิ ฯ GREEN-W5
บริ ษัทอาจจะต้ องเพิ่มทุนขึน้ อีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้
สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
3. ผลกระทบที่มีตอ่ ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็ น
2 กรณี ดังนี ้
กรณี ที่ 1 ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม เป็ น ผู้ใ ช้ สิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ทัง้
จานวน
กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็ นผู้ถือหุ้นใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษั ท ทั ง้ จ านวน (ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ขายใบส าคั ญ สิ ท ธิ ใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ ทังจ
้ านวน)
3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์
กรณีที่ 2: จะได้ รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี ้
สูตรการคานวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จานวนหุ้นสามัญที่มีอยูเ่ ดิมเท่ากับ 715,020,835 หุ้น ณ วัน
ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2561
Qw = จานวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวนซึง่ เท่ากับ 272,674,910 หุ้น
ดังนัน้
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)
สูตรการคานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอ
ขาย) /ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
Po = 1.01 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญ
ของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทาการ (ตังแต่
้ วนั ที่ 31 พฤษภาคม 2561
– 20 มิถนุ ายน 2561)
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้ สิทธิของ 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 บาทต่อหุ้น
เนื่องจาก Po < Pn ดังนัน้ ในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution
3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สูตรการคานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กาไรสุทธิ/Qo
EPSn = กาไรสุทธิ/(Qo+Qw)
โดยกาไรสุทธิคานวณจากกาไรสุทธิในรอบปี 2560 ของบริษัท ซึง่ บริ ษัท
มีผลขาดทุนจานวนเท่ากับ 56.51 ล้ านบาท ดังนัน้ ในการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ EPS
Dilution
4. รายละเอียดการคานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ
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สัดส่วนหุ้นรองรับ = จานวนหุ้นรองรับ GREEN-W5 * 100
จานวนหุ้น Paid-up*
=

272,674,910
715,020,835

=

38.14%

หมายเหตุ.- * จานวนหุ้น Paid-up ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ ออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ (วันที่ 21 มิถุนายน 2561) อย่างไรก็ตาม บริ ษัท อยู่
ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 อีก
จานวน 103,003,894 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) ซึ่งเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทุน
จากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 ดังกล่าว จะทาให้ จานวนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ วของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นเป็ น 818,024,729 หุ้น ซึ่งจะทาให้ สัดส่วนหุ้น
รองรับจากการออกและเสนอขาย ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีจานวน
เท่ากับ ดังนี ้
= 272,674,910
818,024,729
=

33.33%

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิฯ บริ ษั ท จะยื่ น ค าขอน าใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 เข้ าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในครัง้ นี ้เข้ า จดทะเบียนเป็ น
การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดง
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิ
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
สิทธิฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
(ลดทุน เพิม่ ทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน)
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ข้าพเจ้าบริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) สานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่ 405 ถ.บอนด์สตรี ท
ซอย 13 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1. การลดทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ม ติ ใ ห้ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น
1,149,760,250 บาท เป็ น 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญที่ ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ ายของบริ ษทั ฯ จานวน
331,735,521 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท
2. การเพิม่ ทุน
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ ให้เพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จานวน 272,674,910 บาท
จากเดิ ม ทุ น จดทะเบี ย น จ านวน 818,024,729 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 1,090,699,639
บาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จานวน 272,674,910 หุน้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุน
ในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น
(หุ้น)

มูลค่ าทีต่ ราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(บาท)

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์

หุน้ สามัญ

272,674,910

1.00

272,674,910

ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

-

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

หุน้ สามัญ

-

-

-

หุน้ บุริมสิ ทธิ

-

-

-

1

3. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้จดั สรรหุ ้นสามัญจานวน 272,674,910 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท รวม 272,674,910 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
จัดสรรให้ แก่

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั รุ่ นที่
5 (GREEN-W5) ที่ออก
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน

ราคาขาย

(หุ้น)

(เดิม : ใหม่ )

(บาทต่ อหุ้น)

272,674,910

3 หุน้ เดิม : 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิไม่มี
หุน้ ใหม่
มูลค่าเสนอขาย โดยมีราคา
การใช้สิทธิที่ 1.25 บาทต่อ
หุน้

วัน เวลา จองซื้อ
หมายเหตุ
และชาระเงินค่ า
หุ้น
วันกาหนดการใช้ หมายเหตุ (1)
สิ ทธิในแต่ละครั้ง
จะตรงกับทุกวัน
ทาการสุดท้ายของ
เดือนกรกฎาคม
และครั้งสุดท้าย จะ
สามารถใช้สิทธิได้
ในวันที่ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ
GREEN-W5 มีอายุ
ครบ 4 ปี หากวัน
ดังกล่าวไม่ตรงกับ
วันทาการของ
บริ ษทั ให้เลื่อนเป็ น
วันทาการถัดไป

(1) บริ ษทั ฯจะออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รวมจานวน 272,674,910 หน่ วย โดยบริ ษทั ฯจะจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุน้ สามัญเดิมที่ผถู ้ ือหุน้ มี
3 หุ ้นต่อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย รวมจานวนไม่เกิ น 272,674,910 หน่ วย กรณี มีเศษของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เหลื อจากการ
คานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจานวน โดยราคาการใช้สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิฯ เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุน้
ทั้งนี้ จานวนหุ ้นสารองเพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 จะต้องไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของ
จานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนด
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3.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
กรณี ที่มีเศษเหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนที่กาหนดให้ปัดทิ้งทั้งจานวน
3.3 จานวนหุ้นคงเหลือทีย่ งั มิได้ จัดสรร
-ไม่มี4. กาหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
บริ ษทั ฯ กาหนดวันประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 เป็ นวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุ มวิภาวดีบอลรู ม ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตร
ไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นเพื่อการประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
5. การขออนุ ญาตลดทุน เพิ่มทุน และจั ดสรรหุ้ นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่ อนไข การขอ
อนุญาต (ถ้ ามี)
5.1 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชาระ
แล้วต่อกระทรวงพาณิ ชย์
5.2 บริ ษทั ฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
6. วัตถุประสงค์ ของการลดทุน เพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
ลดทุนเพื่อตัดหุ ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริ ษทั ฯ และเพิ่มทุนเพื่อนาเงินที่ได้จากการเสนอขาย
หุ ้นเพิ่มทุนไปใช้ เป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ในจานวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Record
Date) ในวันที่ 17 สิ งหาคม 2561
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
นามาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และ/หรื อ จ่ายชาระคืนหนี้ และ/หรื อ รองรับการขยายกิจการ
7. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
เสริ มสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ให้แข็งแกร่ งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจ
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8. ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
8.1 นโยบายเงินปั นผล บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจและการดาเนินงานในอนาคตเป็ นสาคัญ
8.2 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผล ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั และ ได้รับการลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริ ษทั
8.3 อื่นๆ
-ไม่มี9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้ นเพื่ อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุ มัติการลดทุน การเพิ่มทุ น
การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มี10. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ ลดทุน เพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1 ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561
2 วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการเข้า ร่ ว มประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น
(Record Date)
3 วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561
4 จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
5
6
7

วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ในการได้รับการจัดสรรและจองซื้ อ
หุ น้ เพิม่ ทุน (Record Date)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ใช้สิทธิ ครั้งแรก (GREEN-W5)
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วัน/เดือน/ปี
21 มิถุนายน 2561
5 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม 2561
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561
17 สิ งหาคม 2561
17 กันยายน 2561
31 กรกฏาคม 2562

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป อนันตโชติ)
(กรรมการผูม้ ีอานาจ)
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(นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล)
(กรรมการผูม้ ีอานาจ)
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เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสัญชาติไทย
(ก) บัตรประจาตัวของผูถ้ ื อหุ ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ หรื อบัต ร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผูม้ อบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 ผูถ้ ือหุ น้ ชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบอานาจ และสาเนาบัตรประจาตัวหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจาตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ ีอานาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อ
เดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะในกรณี ของสาเนา
เอกสารจะต้องมีการรับรองสาเนาถู กต้องและหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นใน
ต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
ผูถ้ ื อ หุ ้น หรื อ ผู ้รั บ มอบฉัน ทะสามารถลงทะเบี ย น และยื่น เอกสารหรื อ หลัก ฐานเพื่ อ การ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้ งั แต่ เวลา 8.30 น. ของวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้นไป
หน้า 1 จาก 1
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการ
ประชุ มวิสามัญคณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อ ใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร
หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจานวนหุ ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกันทา
หนังสื อขอให้คณะกรรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วยในกรณี น้ ี ให้คณะกรรมการจัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายใน 1
เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ ้น
ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุ ม ระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม พร้ อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว
และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่ อนวันประชุ ม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัด
ประชุ มในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่ อนวันประชุ มไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามารถจัด
ประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่นทัว่ ราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตน
ในการประชุมก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่ อของผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไป
ตามแบบที่ นายทะเบี ยนกาหนด หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ ป ระธาน
กาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 25 คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผูถ้ ื อหุ ้น
และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ปรากฏว่าการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ ม
ตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้เรี ยกนัด เพราะผูถ้ ือหุ น้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการ
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิ ใช่ เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้นัดประชุ มใหม่ และให้ส่ งหนังสื อนัด
ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ มในการประชุ มครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
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ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุ ม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรื อประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธาน
ข้อ 28. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุน้ หนึ่งหุน้ มีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
( 1 ) ในกรณี ป กติ ใ ห้ถื อ คะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้นนอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
( 2 ) ในกรณี ดงั ต่อนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การท า แก้ไ ข หรื อ เลิ ก สั ญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เ ช่ า กิ จ การของบริ ษ ัท ทั้ง หมด หรื อ
บางส่ วนที่สาคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุ ้นกู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
( 1 ) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุ มแสดงถึ งผลการดาเนิ นการของ
บริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
( 2 ) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
( 3 ) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร เงินปั นผล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
( 4 ) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
( 5 ) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
( 6 ) กิจการอื่นๆ
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ข้อ 30. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ ยวกับการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ใช้บงั คับการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบี ยน
หรื อการได้มา หรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ที่สาคัญของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆด้วย
คณะกรรมการ
ข้อ 11. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ ง
หนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ิ นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 12. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 13. ในการประชุ ม สามัญประจาปี ทุ ก ครั้ ง ให้ก รรมการออกจากตาแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้า จานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่
จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก
ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ออกตาม
วาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะอนุ มตั ิ ซึ่ งอาจกาหนด
เป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ข้อ 15. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริ ษทั มหาชน จากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
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กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่ อ-นามสกุล

นายสมควร มูสิกอินทร์

ตาแหน่ ง

อายุ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
70 ปี

สั ญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ (การบัญชี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

- Director Accreditation Program รุ่ นที่ 21/2004
- Director Certification Program รุ่ นที่ 97/2007

การอบรมอื่น ๆ

- The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

2 เดือน

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซี ฟโก้ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งอื่นในกิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

ประสบการณ์ ทางาน
2561 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษท กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

2514 - ปัจจุบนั

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซี ฟโก้ จากัด (มหาชน)

ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุ ม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 (ย้อนหลัง)
และปี 2561

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี
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กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่ อ-นามสกุล

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

อายุ

64 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

การศึกษา

ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

3 ปี 4 เดือน

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตาแหน่ งอื่นในกิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

ประสบการณ์ ทางาน
ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั

2553 – 2555

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้านครหลวง
นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่ อสาร
การไฟฟ้านครหลวง
กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552 – 2557

ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง

2558 - ก.ค. 2559

2555 – 2557
2554 – 2555
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นักบริ หาร 12 ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ (ด้านบริ การจัดการระบบจาหน่าย)
การไฟฟ้านครหลวง
นักบริ หาร 10 ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดการยานพาหนะและเครื่ องกล
การไฟฟ้านครหลวง
นักบริ หาร 10 ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการระบบสื่ อสารและ
คอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง
นักบริ หาร 10 ผูอ้ านวยการกองระบบสื่ อสารฝ่ ายบารุ งรักษาระบบไฟฟ้า

2552 – 2554
2550 – 2552
2548 – 2550
2542 – 2548

การไฟฟ้านครหลวง
ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุ ม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 (ย้อนหลัง)
และปี 2561

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี
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20บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A
(แบบทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)

เขียนที่......................................................
Written At
วันที่..............เดือน........................พ.ศ..................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ................................อยูบ่ า้ นเลขที่........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..............................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสี ยง ดังนี้
Holding the total amounting of
shares and the voting right equals to votes as follows:
หุ้นสามัญ...........................................หุ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ..................................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equal to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)......................................................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่...................................... ถนน..........................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)......................................................................................อายุ..............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.................................... ถนน..........................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(3)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มูสิกอินทร์ อายุ 70 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 70 years.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 11000
Address at No. 24/265 Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi ,Zip Code 11000
(4)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา อายุ 64 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 64 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุ มวิภาวดี บอลรู ม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊ นซ์ ต้ นั กรุ งเทพ
(Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดิ นแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย
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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กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.
ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ื อหุ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับ มอบฉัน ทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนไม่ส ามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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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20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
(แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

เขียนที่...........................................................................
Written at
วันที่................เดือน...............................พ.ศ.................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.............................................................................สัญชาติ................................อยูบ่ า้ นเลขที่........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amounting of
shares
and the voting right equals to
votes as follows:
หุ้นสามัญ............................................หุ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ...................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equivalent to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่....................................ถนน............................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง........................................ อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................ รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(2)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่....................................ถนน............................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(3)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มูสิกอินทร์ อายุ 70 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 70 years.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 11000
Address at No. 24/265 Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi ,Zip Code 11000

(4)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา อายุ 64 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 64 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มวิภาวดี บอลรู ม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton
Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.

หน้า 3 จาก 16

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 (ย้ อนหลัง) และ 2561
Agenda 2 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2017 (retroact) and year 2018.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
2.1 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 (ย้อนหลัง)
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

2.2 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote
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วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วน
ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) โดยไม่ คดิ มูลค่า
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
Agenda 6 - To consider and approve the allocation of the newly issued shares.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 24 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฏหมายที่มีการแก้ ไข
Agenda 7 – To consider and approve amendment to the Articles of Association Clause 24 to be in line with the revised law.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote
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วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 8 – To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมี
การพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้
ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
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หมายเหตุ
Remarks
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะ 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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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรู ม ชั้น 4 โรง
แรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.

วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : ..……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และความเป็ นจริ งทุกประการ
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
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20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)
เขียนที่...............................................................................
Written at
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ................
Date
Month
Year
1. ข้าพเจ้า.......................................................... สัญชาติ.............................อยูบ่ า้ นเลขที่..........................ถนน....................................
I/We
Nationality
Address
Road
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................
Sub-District
District
Province
Zip Code
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น (Custodian) ให้กบั ........................................................................................................
In the capacity of custodian with
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resoursces Public Company Limited
โดยถือ หุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม..................................หุ้น
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................................เสี ยง ดังนี้
holding the total amounting of
shares
and the voting right equals to
votes as follows:
หุ้นสามัญ...................................................หุ้น
ออกเสี ยงลงคะแนนเสี ยง ได้เท่ากับ..................................................เสี ยง
Ordinary share
shares
equivalent to voting right
votes
3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1)..............................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่............................... ถนน..................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ........................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)..............................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่............................... ถนน..................................
Age
Address
Road
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต........................................ จังหวัด..................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(3)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมควร มูสิกอินทร์ อายุ 70 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 70 years.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 24/265 หมู่ที่ 7 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณี ย ์ 11000
Address at No. 24/265 Moo. 7, Talat Khwan, Muang, Nonthaburi ,Zip Code 11000
(4)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา อายุ 64 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 64 years
อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300
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คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มวิภาวดี บอลรู ม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton
Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant partial shares of
หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น
Ordinary share
shares,

และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...................................................เสี ยง
entitled to voting right
votes

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 (ย้ อนหลัง) และ 2561
Agenda 2 – To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2017 (retroact) and year 2018.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
2.1 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 (ย้อนหลัง)
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

2.2 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote
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วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และ แก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษทั เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิม่ ทุนจดทะเบียน
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสั ดส่ วน
ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) โดยไม่ คดิ มูลค่า
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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
Agenda 6 - To consider and approve the allocation of the newly issued shares.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
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(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 24 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฏหมายที่มีการแก้ ไข
Agenda 7 – To consider and approve amendment to the Articles of Association Clause 24 to be in line with the revised law.
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 8 – To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น

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) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการ
พิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมี
สิ ทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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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กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by
myself/ourselves.
ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ

Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ ให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
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) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุ ญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดี ยน(Custodian) Letter of certification to certify
that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
(3) ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

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) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
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) ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ 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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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรู ม ชั้น 4 โรง
แรมปริ๊ นซ์ต้นั กรุ งเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................

Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................................

Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

วาระที่................. เรื่ อง........................................................................................................................

Agenda : . ………Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

หน้า 15 จาก 16

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
วาระที่................. เรื่ อง........................................................................................................................

Agenda : . ……Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
❑ เห็นด้วย.......................เสี ยง ❑ ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง ❑ งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

Disapprove.......................Vote

Abstain..............................Vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บูรณ์และความเป็ นจริ งทุกประการ
I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect.

ลงชื่อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)

หน้า 16 จาก 16

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 8

แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องประชุ มวิภาวดีบอลรู ม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ ต้ัน กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel)
เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : +66 (0) 2617-4600 /แฟกซ์ : +66 (0) 2617-4699
E-mail : enquiry@princetonbangkok.com / Website : http://princetonbangkok.com/

