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8 พฤศจิกายน 2562 

เร่ือง การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) (หรือ GREEN) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น GREEN จึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม

รวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยส าหรับ

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ผูถื้อหุน้สามารถเสนอแนะเร่ืองต่าง ๆ ขา้งตน้ได ้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 

–  3 0  ธันวาคม  2562 โดย มีรายละ เ อี ยดตาม เอกสารแนบ  ซ่ึ งได้ เ ผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัท ท่ี  

www.greenresources.co.th  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายพิพทัธ์  วริิยะเมตตากุล) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

http://www.greenresources.co.th/
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การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น GREEN ประจ าปี 2563 

 
1. วตัถุประสงค์ 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณา

คดัเลือกเป็นกรรมการไดล่้วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในการปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั 

บริษทั กรีน รีซอร์สเซส  จ  ากดั (มหาชน) จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นและช่ือกรรมการล่วงหนา้ เพื่อช่วยกลัน่กรองให้ไดร้ะเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์

ต่อบริษทัอย่างแทจ้ริงและคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. การเสนอวาระการประชุม 

2.1 ผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ท่ีถือหุ้น 

GREEN ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชุม นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั (ไม่นอ้ยกวา่ 40.90 ลา้นหุน้) 

2.2 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามขอ้ 2.1  ตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น 

GREEN ประจ าปี 2563” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด และส่งถึงเลขานุการบริษทั หรือ      

E-mail address ของกรรมการอิสระท่ี info@greeresources.co.th ได้ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 

2562 –30 ธันวาคม 2562  เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา

กลัน่กรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร

หมายเลข 02-504-5243 ก่อนได ้

กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นทุกรายตอ้งกรอกแบบ

เสนอวาระการประชุมและลงลายมือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

2.3 เร่ืองท่ีจะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดงัน้ี 

2.3.1 เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.

2551 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

2.3.2 เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานท่ีก ากบัดูแลบริษทั หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 

2.3.3 เร่ืองท่ีบริษทัไดด้ าเนินการแลว้ 
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2.3.4 เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถว้น หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้หรือไม่

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 

2.3.5 เร่ืองท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

2.4 เร่ืองท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ใน

หนงัสือนดัประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ 

2.5 เร่ืองท่ีไม่ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัจะแจง้เพื่อทราบและช้ีแจงเหตุผลในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดว้ย 

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

*เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2551 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ไดแ้ก่  

1) เป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง (ผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัได ้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ

ห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั) 
2) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุ้นมิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควร สงสัยเก่ียวกบัความ

ไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 

3) เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการให้เกิดผลตามท่ีประสงค ์

4) เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นได้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนท่ีผ่านมา และเร่ืองดงักล่าวได้รับมติ
สนับสนุนด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละสิบของจ านวนสิทธิทั้งหมดของบริษทั เวน้แต่ข้อเท็จจริงในการน าเสนอคร้ังใหม่จะได้

เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เทจ็จริงในขณะท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังก่อน 

5) กรณีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

 

3. การเสนอช่ือกรรมการ 

3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ณ วนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ 

3.2 ผูถื้อหุ้นท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด และส่งถึงเลขานุการบริษทั หรือ    

E-mail address ของกรรมการอิสระ ท่ี info@greenresources.co.th วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 –30 

ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลัน่กรอง

ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ี สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข   

02-504-5243 ก่อนได ้

3.3 กรณีผูถื้อหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอช่ือ

กรรมการ” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมส่งเป็นชุดเดียวกนั 

3.4 บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

3.4.1 มีคุณสมบติัถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมาย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
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3.4.2 มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อยา่งส าคญัต่อธุรกิจของบริษทั 

3.4.3 ไม่ควรด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกิน 5 บริษทั 

3.5  บุคคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการ   

ประชุม โดยจะแจง้ในหนงัสือนดัประชุมวา่เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้ 



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น GREEN ประจ าปี 2563 

Nomination Form to be elected as directors. 
At the GREEN Annual General Meeting of Shareholders year 2020 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้นของ   
 I/We Mr./Mrs./Miss                                    Being a shareholder of 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  จ านวน..................................................หุ้น     ที่อยู่  เลขท่ี........................................... 
Green Resources Public Company Limited / amounting of           shares      Address No. 

ถนน.....................................................ต าบล/แขวง .....................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
Road            Sub-District          District 

จังหวัด.................................................โทรศัพท์.........................................................โทรสาร....................................................... 
Province   Tel :        FAX : 

E-mail (ถ้ามี) ....................................................................................................................................................... 

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

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว 
To be elected as a director of Green Resources Public Company Limited, the person has given his consent. 

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

 ลงลายมือช่ือ..............................................................ผู้ถือหุ้น 
                                                          Signature      shareholder 
 (..........................................................) 
                                                            วันท่ี.................................................... 
 

หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้ 
1.หลักฐานการถือหุ้น  ได้แก่  ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกต้อง  หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์  หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  ของ
กรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้  และรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล  จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองส าเนาถูกต้อง 
5.เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  ได้แก่  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประสบการณ์การท างาน  ความสามารถ/
ความเชี่ยวชาญ  รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ  จ านวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้  และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก 
 
Remark : Shareholders must attach the following evidence: 
1.  Proof of shareholding is a certified copy of the share certificate.  Or a certificate from a securities company Or other evidence from the SET.  Or 
Thailand Securities Depository Co., Ltd. 
2. In case the shareholder is a juristic person A copy of corporate affidavit must be attached.  And a copy of your ID card /  passport ( In case of a 
foreigner) of the authorized director signing this form and duly certified 
3. If the shareholder is an individual. A copy of ID card / passport (In case of foreigner) and duly certified. 
4. In case the shareholder has to amend the prefix, the name, surname, first name must be accompanied by a copy of the evidence of such change. and duly certified. 
5. Qualifications of nominees include: Resume, Education background, Experience Ability / expertise List of companies in which such person is executive 
or director. Number of shares held in the Company and its subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have a conflict of interest 
with the Company. Contact address and other information that should be proposed to the Board of Directors for consideration. Include the consent 
letter of the nominated person as a director. 



แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น GREEN ประจ าปี 2563 
“Form of Proposal for AGM agenda for GREEN year 2020" 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................เป็นผู้ถือหุ้นของ   
 I/We Mr./Mrs./Miss                                    Being a shareholder of 

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน)  จ านวน..................................................หุ้น     ที่อยู่  เลขท่ี........................................... 
Green Resources Public Company Limited / amounting of           shares      Address No. 

ถนน.....................................................ต าบล/แขวง .....................................................อ าเภอ/เขต.............................................. 
Road            Sub-District          District 

จังหวัด.................................................โทรศัพท์.........................................................โทรสาร....................................................... 
Province   Tel :        FAX : 

E-mail (ถ้ามี) ....................................................................................................................................................... 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดังนี ้
 I would like to propose the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 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              จ านวน  ..............................  แผ่น 
And documentation to support the above proposal.    Amount      sheet 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบท้ังหมดถูกต้องทุกประการและยินยอม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
I hereby certify that the above statement. Evidence of shareholding and all supporting documents are correct and allow the 
Company to disclose such information or documents and sign it as evidence. 
 
 ลงลายมือช่ือ..............................................................ผู้ถือหุ้น 
                                                                    Signature      shareholder 
 (..........................................................) 
                                                            วันท่ี.................................................... 
 
หมายเหตุ :  ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้ 
1.หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถูกต้อง  หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์  หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล  ต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  ของกรรมการ           
ผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้  และรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  ต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล  จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองส าเนาถูกต้อง 
**ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ  ให้ใช้ส าเนาแบบฟอร์มนี้ 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. 


