GREEN40/2563
14 ธันวาคม 2563
เรื่ อง

การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) (หรื อ GREEN) ขอเรี ยนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น GREEN จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม
รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยสาหรับ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ผูถ้ ือหุ ้นสามารถเสนอแนะเรื่ องต่าง ๆ ข้างต้นได้ ตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม
2563 – 31 มกราคม 2564 โดยมี ร ายละเอี ย ดตามเอกสารแนบ ซึ่ งได้ เ ผยแพร่ บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท ที่
www.greenresources.co.th
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

การเสนอวาระการประชุ มและชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
สาหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น GREEN ประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นและชื่ อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลัน่ กรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษทั อย่างแท้จริ งและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
2. การเสนอวาระการประชุ ม
2.1 ผูถ้ ือหุ ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุ มต้องเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายเดียวหรื อหลายราย ที่ถือหุ ้น
GREEN ณ วันที่เสนอวาระการประชุ ม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนหุ ้นที่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั (ไม่นอ้ ยกว่า 40.90 ล้านหุน้ )
2.2 ผูถ้ ื อหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
GREEN ประจาปี 2564” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่ กาหนด และส่ งถึ งเลขานุ การบริ ษทั หรื อ
E-mail address ของกรรมการอิ ส ระที่ info@greeresources.co.th ได้ต้ งั แต่ ว นั ที่ 15 ธัน วาคม
2563 –31 มกราคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
กลัน่ กรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ สามารถส่ งอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสาร
หมายเลข 02-504-5243 ก่อนได้
กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ผูถ้ ื อหุ ้นทุกรายต้องกรอกแบบ
เสนอวาระการประชุมและลงลายมือไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 เรื่ องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี้
2.3.1 เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3.2 เรื่ อ งที่ ข ัด กับ กฎหมาย ประกาศ และระเบี ย บต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริ ษทั หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2.3.3 เรื่ องที่บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้ว
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2.3.4 เรื่ องที่ผถู ้ ือหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
2.3.5 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
2.4 เรื่ องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะบรรจุเป็ นวาระการประชุมโดยจะแจ้งใน
หนังสื อนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดยผูถ้ ือหุ น้
2.5 เรื่ องที่ไม่ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั จะแจ้งเพื่อทราบและชี้ แจงเหตุผลในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วย
.........................................................................
*เรื่ องที่กาหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
1) เป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ ง (ผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ ้นนับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
ห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั )
2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้าง โดยผูถ้ ื อหุ ้นมิได้แสดงถึงเหตุอนั ควร สงสัยเกี่ยวกับความ
ไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3) เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริ ษทั จะดาเนิ นการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4) เป็ นเรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้นได้เคยเสนอต่อที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นเพื่ อพิ จารณาแล้วในรอบสิ บสองเดื อนที่ ผ่านมา และเรื่ องดังกล่ าวได้รับมติ
สนับสนุ นด้วยคะแนนเสี ยงกว่าร้ อยละสิ บของจานวนสิ ทธิ ท้ งั หมดของบริ ษทั เว้น แต่ ข ้อเท็จจริ งในการน าเสนอครั้ งใหม่จะได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในครั้งก่อน
5) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

3. การเสนอชื่ อกรรมการ
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
3.2 ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี คุณสมบัติค รบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อเข้ารั บการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ” พร้ อมเอกสารหลักฐานที่กาหนด และส่ งถึ งเลขานุ การบริ ษทั หรื อ
E-mail address ของกรรมการอิ ส ระ ที่ info@greenresources.co.th วัน ที่ 15 ธั น วาคม 2563 –
31 มกราคม 2564 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่ กรอง
ก่ อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งนี้ สามารถส่ งอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสาร หมายเลข
02-504-5243 ก่อนได้
3.3 กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่ อกรรมการ ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่ อ
กรรมการ” และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี้
3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
2

3.4.2 มีความรู ้ความสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุ รกิจของบริ ษทั
3.4.3 ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั จดทะเบียนเกิน 5 บริ ษทั
3.5 บุ ค คลที่ ไ ด้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุ ชื่ อในระเบี ยบวาระการ
ประชุม โดยจะแจ้งในหนังสื อนัดประชุมว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุ น้
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น GREEN ประจาปี 2564
“Form of Proposal for AGM agenda for GREEN year 2021"
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้นของ
I/We Mr./Mrs./Miss

Being a shareholder of

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) จานวน..................................................หุ้น ที่อยู่ เลขที่...........................................
Green Resources Public Company Limited / amounting of

shares

Address No.

ถนน.....................................................ตาบล/แขวง .....................................................อาเภอ/เขต..............................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด.................................................โทรศัพท์.........................................................โทรสาร.......................................................
Province
Tel :
FAX :
E-mail (ถ้ามี) .......................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ดังนี้
I would like to propose the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 as follows:

เรื่องที่เสนอ : ................................................................................................................................................................................
Subject to propose:

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพิจารณา

เพื่อทราบ

Objective :

For consider and approve

For Acknowledgement

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้
The reasons and more details below.

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น
จานวน .............................. แผ่น
And documentation to support the above proposal.

Amount

sheet

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการและยินยอม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
I hereby certify that the above statement. Evidence of shareholding and all supporting documents are correct and allow the
Company to disclose such information or documents and sign it as evidence.

ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้ถือหุ้น
Signature

shareholder

(..........................................................)
วันที่....................................................
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
1.หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สาเนาใบหุ้นที่รับรองสาเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
2.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการ
ผู้มีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสาเนาถูกต้อง
3.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสาเนาถูกต้อง
4.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสาเนาถูกต้อง
**ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สาเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
Remark: Shareholders must attach the following evidence:
1. Proof of shareholding is a certified copy of the share certificate. Or a certificate from a securities company Or other evidence from the SET. Or
Thailand Securities Depository Co., Ltd.
2. In case the shareholder is a juristic person A copy of corporate affidavit must be attached. And a copy of your ID card / passport ( In case of a
foreigner) of the authorized director signing this form and duly certified
3. If the shareholder is an individual. A copy of ID card / passport (In case of foreigner) and duly certified.
4. In case the shareholder has to amend the prefix, the name, surname, first name must be accompanied by a copy of the evidence of such change. and duly certified.
** If more than one agenda item is proposed, use this form. And fill out the information and sign it completely.

