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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 ม อบฉันทะ บัตรประจาตัวของผูม้ อบอ านาจ และบัตรประจาตัวหรื อหนัง สื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจ
1.2 ผูถ้ ือหุ น้ ชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ หนังสื อเดิ นทางของผูม้ อบอานาจ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสื อ
เดินทาง (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. ของวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เป็ นต้นไป
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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
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ประชุมไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ มในการประชุ มครั้งหลังนี้ ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
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 หนึ่ งหุ น้ มีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นให้
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
( 1 ) ในกรณี ป กติ ใ ห้ถื อ คะแนนเสี ย งข้ า งมากของผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีกเสี 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 ยงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ 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
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( 5 ) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
( 6 ) กิจการอื่นๆ
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 ปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้นๆด้วย
คณะกรรมการ
ข้อ 11. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ ง
หนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 12. ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เป็ นผู แ้ ต่ ง ตั้ง กรรมการโดยใช้เ สี ย งข้า งมากตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผู ้
ออกเสี 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
หน้า 3 จาก 4

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

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

หน้า 4 จาก 4

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งอีกครั้ง
ชื่ อ-นามสกุล

พลตารวจตรี สหัสชัย อินทรสุ ขศรี

ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษทั

อายุ

68 ปี

สั ญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ วิทยาลัยศรี ปทุม
เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต FRANKLIN PIERCE COLLEGE, NEW HAMPSHIRE,USA

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 34/2004
จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

3 ปี 7 เดือน

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการกาหนดราคาสิ นค้า
บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษทั เพิ่มสิ นสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่ งอื่นในกิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

ประสบการณ์ ทางาน
ปี 2557 – ปัจจุบนั
ปี 2558 – ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)

ปี 2557 – ปัจจุบนั

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)
หน้า 1 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ปี 2555 – มี.ค.2557

กรรมการกาหนดราคาสิ นค้า
บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)

ปี 2548 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริ ษทั เพิม่ สิ นสตีลเวิคส์ จากัด (มหาชน)

ปี 2540 – 2542

รองผูบ้ ญั ชาการตารวจสันติบาล

ปี 2539

ผูบ้ ริ หารการพัฒนาระดับสู ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) รุ่ นที่ 7

การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2559

12/12 ครั้ง

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

28,526,100 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 3.99 ของจานวนหุ น้ ทั้งหมด)

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 2 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งอีกครั้ง
ชื่ อ-นามสกุล

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

64 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

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

การศึกษา

ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

2 ปี 2 เดือน

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตาแหน่ งอื่นในกิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

ประสบการณ์ ทางาน
ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

หน้า 3 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

2558 - ก.ค. 2559

2555 – 2557
2554 – 2555
2553 – 2555
2552 – 2557
2552 – 2554
2550 – 2552
2548 – 2550
2542 – 2548

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
ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
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
การไฟฟ้านครหลวง

การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2559

11/12 ครั้ง

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 4 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งอีกครั้ง
ชื่ อ-นามสกุล

นางภวัญญา กฤตชาติ

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

69 ปี

สั ญชาติ

ไทย

การศึกษา

- บัญชีบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

- อบรมโครงการสิ นเชื่ออุตสาหกรรม โดย
ธนาคารลองเทอมเครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005
โดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

2 ปี 2 เดือน

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตาแหน่ งอื่นในกิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

ประสบการณ์ ทางาน
2559 - ปัจจุบนั
2558 - 2559

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการการลงทุน
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
หน้า 5 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

2557 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2552 – 2556
2551 – 2555
2550 – 2551
2544 – 2549
2541 – 2543
2537 – 2540
2517 - 2528
2514

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ธนภัทร์ จากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม
กรรมการบริ หาร บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่มไทยประกันชีวติ )
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ไทยเคหะ จากัด
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่มไทยประกันชีวติ )
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สานักงานใหญ่

การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2559

11/12 ครั้ง

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 6 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
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 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
(4)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 69 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2560 ในวัน พุธที่ 5 เมษายน 2560 เริ่ ม ประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิ มแพ็ค ฟอรั่ ม เมื องทองธานี เลขที่ 99
ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on
5 April, 2017 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

หน้า 1 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
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
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ื อหุ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี 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.

หน้า 2 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
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 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

(4)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 69 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้ องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิม แพ็ค ฟอรั่ ม เมื องทองธานี เลขที่ 99
ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on
5 April, 2017 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

หน้า 3 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016, held on 12 May 2016.
(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 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2559
Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2016.
เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required).

วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the
accounting period ending 31 December 2016.
(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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the
operational results of the year 2016.
(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

หน้า 4 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.
(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.
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all nominated directors
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

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

เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominated directors
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
1. พลตารวจตรีสหัสชัย อินทรสุ ขศรี
Name of the nominated directors
1. Pol.Maj.Gen.Sahaschai Indrasukshri
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated directors

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

2. นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒ
ั นา
2. Mr. Virat Jansirivattana

 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated directors

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

3. นางภวัญญา กฤตชาติ
3. Mrs.Pawanya Krittachart

 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2017;
(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

หน้า 5 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2017.
(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 พิจารณาอนุมัติการเปลีย่ นแปลงดวงตราบริษทั และแก้ไขข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 38 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงดวงตราบริษทั
Agenda 8 – To consider and approve the change of seals of the Company. Amendment to the Articles of Association Clause 38 to be in line with
the change of the Company’s seal.
(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 9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 9 – 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
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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
(..................................................................)
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
การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The 2017 Annual General Meeting of Shareholdersheld on 5 April, 2017 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building
Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be
postponed or changed.

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 ั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
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 9 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 6

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 ับฝากและดูแลหุ้น (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 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
(4)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางภวัญญา กฤตชาติ อายุ 69 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 339/137 หมู่บา้ นแกรนคาแนลดอนเมือง แขวงสี กนั เขตดอนเมือง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10210
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้ น
ประจาปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้ องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิม แพ็ค ฟอรั่ ม เมื องทองธานี เลขที่ 99
ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on
5 April, 2017 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed.
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
Grant partial shares of
หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้...................................................เสี ยง
Ordinary share
shares,
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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559
Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016, held on 12 May 2016.
(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 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2559
เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required).

วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจาปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the
accounting period ending 31 December 2016.
(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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the
operational results of the year 2016.
(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 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.
(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.
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all nominated directors
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

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

เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominated directors
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
1. พลตารวจตรีสหัสชัย อินทรสุ ขศรี
Name of the nominated directors
1. Pol.Maj.Gen.Sahaschai Indrasukshri
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated directors

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

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

2. นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒ
ั นา
2. Mr. Virat Jansirivattana

 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated directors

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

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

3. นางภวัญญา กฤตชาติ
3. Mrs.Pawanya Krittachart

 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

Abstain..............................Vote
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2017;
(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 พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2017.
(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 พิจารณาอนุมัติการเปลีย่ นแปลงดวงตราบริษทั และแก้ไขข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 38 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงดวงตราบริ ษทั
Agenda 8 – To consider and approve the change of seals of the Company. Amendment to the Articles of Association Clause 38 to be in line with
the change of the Company’s seal.
(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 9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 9 – 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
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(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 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
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.
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(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 อมอบฉันทะ
แบบ ค.ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder
may use the Attachment to Proxy Form C.
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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
การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจาปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้านใหม่ อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The 2017 Annual General Meeting of Shareholdersheld on 5 April, 2017 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building
Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be
postponed or changed.
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) ให้ผูร้ ั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
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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

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 17 จาก 17

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่ อ-นามสกุล

นายวิรัต จันทร์ศิริวฒั นา

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

64 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

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

การศึกษา

ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

2 ปี 2 เดือน

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตาแหน่ งอื่นในกิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

-

ประสบการณ์ ทางาน
ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั

2558 - ก.ค. 2559

2555 – 2557
2554 – 2555
2553 – 2555
2552 – 2557

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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
ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
หน้า 1 จาก 4
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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
การไฟฟ้านครหลวง

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

ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุ ม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 2 จาก 4

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่ อ-นามสกุล

นางภวัญญา กฤตชาติ

ตาแหน่ ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

69 ปี

สั ญชาติ

ไทย

การศึกษา

- บัญชีบณั ฑิต (การเงินและการธนาคาร) คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย บัลติมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

- อบรมโครงการสิ นเชื่ออุตสาหกรรม โดย
ธนาคารลองเทอมเครดิต ออฟเจแปน โตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น
- หลักสู ตร Director Accreditation Program (DAP) 49/2005
โดย สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

2 ปี 2 เดือน

ตาแหน่ งอื่นในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

ตาแหน่ งอื่นในกิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ธนภัทร์ จากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม

ประสบการณ์ ทางาน
2559 - ปัจจุบนั
2558 - 2559

2557 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2552 – 2556
2551 – 2555
2550 – 2551

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการการลงทุน
บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ธนภัทร์ จากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรแยล ซีรามิค
อุตสาหกรรม
กรรมการบริ หาร บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั โรแยล ซี รามิค อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่มไทยประกันชีวติ )
หน้า 3 จาก 4
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2544 – 2549
2541 – 2543
2537 – 2540
2517 - 2528
2514
ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุ ม

กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ไทยเคหะ จากัด
ที่ปรึ กษา บริ ษทั ที แอล เมแนจเม้นท์ จากัด (กลุ่มไทยประกันชีวติ )
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยเม็กซ์ จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายสิ นเชื่อ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บุคคลัภย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สานักงานใหญ่
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 4 จาก 4
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แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

สถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2560
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101

ณ ห้ องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เลขที่ 99 ถนนป๊ อปปูล่า ตาบลบ้ านใหม่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : +66 (0) 2833-4455/แฟกซ์ : +66 (0) 2833-4456
E-mail : info@impact.co.th / Website : impact.co.th

