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สิ �งที�ส่งมาด้วย 1

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

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. ของวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
หน้า 1 จาก 1

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผูถ้ ื อหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า
"ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้ นสุ ดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น ๆ ให้เรี ยกว่า "ประชุมวิสามัญ"
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับ
หนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่อกันหรื อ ผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆรวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า (45)วัน นับแต่วนั
ครบกาหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุมโดยบริ ษทั
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครั้งใด จานวนผู ้
ถือหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 27. ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3
วัน
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามารถจัดประชุ มได้ ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดอื่ นทัว่
ราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือ
หุ ้นมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม

หน้า 1 จาก 3

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรี ยกนัด เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรื อ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการ
ไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธาน
ข้อ 28. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ งหุน้ มีเสี ยงหนึ่งเสี ยงและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
( 1 ) ในกรณี ปกติให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนถ้ามี
คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น
นอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
( 2 ) ในกรณี ดงั ต่อนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาคัญการ
มอบหมายให้บุคคลอื่ นเข้ามาจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุ คคลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
( 1 ) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
( 2 ) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
( 3 ) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร เงินปั นผล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
( 4 ) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
( 5 ) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
( 6 ) กิจการอื่นๆ
ข้อ 30. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อจาหน่ าย
ไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
หน้า 2 จาก 3

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
ประเทศไทยที่ใช้บงั คับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อการได้มา หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาคัญ
ของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆด้วย
คณะกรรมการ
ข้อ 11. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 12. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสี ยงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสี ยงหนึ่ง
(2) ให้ผถู ้ ือหุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ ากัน
เกินจานวนที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ด
จะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 14. กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บ าเหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะอนุมตั ิ ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน
หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษทั
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการในอัน
ที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ 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 3 จาก 3

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งอีกครั้ง
ชื่ อ-นามสกุล

นายไต้ ชอง อี (Mr.Tai Chong Yih)

ตาแหน่ ง

กรรมการ

ประเภทของการเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการ

อายุ

58 ปี

สั ญชาติ

มาเลเซีย

ทีอ่ ยู่

3/189 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร

การศึกษา

-

ปริ ญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ศิลปะศาสตร์ บณั ฑิต สาขาวิชา เศรษฐกิจและการค้า มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศ
แคนาดา

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

- DAP รุ่ นที่ 54/2549 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

2 ปี 10 เดือน

กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
1. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริ ษทั ถิรไทย จากัด (มหาชน)

2. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

-

3. ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่ าว)

หน้า 1 จาก 8

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ประสบการณ์ ทางาน
ปี - ก.ค. 2559 – ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

ปี - ก.ค. 2559 – ก.พ. 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

ปี - 2552 – มิ.ย. 2559

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่ า จากัด (มหาชน)

ปี - ม.ค. 2546 – ปัจจุบนั

กรรมการ บริ ษทั ถิรไทย จากัด (มหาชน)

ปี - ก.ค. 2554 – ธ.ค. 2555

ที่ปรึ กษา บริ ษทั บิน่า พูรี่ (ไทยแลนด์) จากัด, (Bina Puri Thailand)

ปี - เม.ย. 2551 – มิ.ย. 2552

ที่ปรึ กษา บริ ษทั บิน่า พูรี่ (ไทยแลนด์) จากัด, (Bina Puri Thailand)

ปี - เม.ย. 2550 – ธ.ค. 2550

กรรมการฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด

ปี - เม.ย. 2547 – มี.ค. 2550

Country Head, RHB Bank Berhad, ประเทศมาเลเซีย

ปี - มิ.ย. 2545 – ธ.ค. 2545

ที่ปรึ กษาด้านธุ รกิจ Westmont Berhad, ประเทศมาเลเซีย

ปี - ต.ค. 2544 – ม.ค. 2545

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป Ek Chor Trading (Shanghai) Co.,Ltd

ปี - ก.พ. 2541 – ม.ค. 2544

กรรมการผูจ้ ดั การ London Forfaiting Asia Pacific Ltd

ปี - พ.ย. 2538 – ก.พ. 2541

รองประธานอาวุโส Cathay Trust Company Ltd

ปี - ก.ค. 2537 – พ.ย. 2538

ผูช้ ่วยรองประธาน Sumitomo Trust & Banking Co.,Ltd

ปี - ธ.ค. 2525 – ก.ค. 2537

ผูจ้ ดั การ United Malayan Banking Corp Bhd

การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2561

9/11 ครั้ง

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

จานวน 162,134,102 หุน้ (คิดเป็ นสัดส่ วน 19.82%)

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 2 จาก 8

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งอีกครั้ง
ชื่ อ-สุ กล
ตาแหน่ ง
ประเภทของการเสนอแต่ งตั้ง
อายุ

นายแยพ คิม แยม
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
56 ปี

สั ญชาติ

สิ งคโปร์

ทีอ่ ยู่ทปี่ ระเทศไทย
ทีอ่ ยู่ทปี่ ระเทศสิ งคโปร์

ห้อง B-3403 เลขที่ 6/514 ลุมพินี พาร์ค ริ เวอร์ไซด์-พระราม 3 ซอย 45
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
435 ชาชูจงั , #08-525, สิ งคโปร์ 680435

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษาด้านเทคนิคของสิ งคโปร์ ประกาศนียบัตรวิศวกรรมไฟฟ้า

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

2 ปี

กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
1. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน

-

2. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

-

3. ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่ าว)
ประสบการณ์ ทางาน
ปี 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ปี 2560 – ปัจจุบนั
กรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ , การพัฒนาอาคารชุดในประเทศโรมาเนีย , Amitra Expert SRL
หน้า 3 จาก 8

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ปี 2556 - ปัจจุบนั
ปี 2555 – ปัจจุบนั
ปี 2554 – ปัจจุบนั
ปี 2553 – ปัจจุบนั
ปี 2528 - ปี 2553
ปี 2527 - ปี 2528

กรรมการ, บริ ษทั ที่ปรึ กษาและให้คาปรึ กษา
Fuller & Turner Corporate Services Private Limited
กรรมการผูจ้ ดั การ, การบริ หารสิ นทรัพย์และการลงทุนในต่างประเทศในประเทศจีน
Alcazar Private Limited
กรรมการผูจ้ ดั การ, Commodities trading in iron ore, copper concentrate, timber and
auto spare parts in China and Middle East , MGR Resources Private Limited
กรรมการผูจ้ ดั การ, Investment holding company,
Bridgestone Investments Private Limited
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายขายอาวุโสและผูบ้ ริ หารฝ่ ายการตลาด
Cycle and Carriage Automotive Private Limited
ผูบ้ ริ หารฝ่ ายขาย, Pony Motors Private Limited

การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2561
7/11 ครั้ง
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี
ไม่มี

หน้า 4 จาก 8

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งอีกครั้ง
ชื่ อ-สุ กล
ตาแหน่ ง
ประเภทของการเสนอแต่ งตั้ง
อายุ

นายสมควร มูสิกอินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
71 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

24/265 หมู่ที่ 7 ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ (การบัญชี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

- DAP รุ่ นที่ 21/2004 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
- DCP รุ่ นที่ 97/2007 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

9 เดือน

กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
1. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
2. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซี ฟโก้ จากัด (มหาชน)
-

3. ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่ าว)
ประสบการณ์ ทางาน
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
2514 - ปัจจุบนั

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

2547 – ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซี ฟโก้ จากัด (มหาชน)
หน้า 5 จาก 8

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

6/11 ครั้ง (เข้าดารงตาแหน่งในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2561

หน้า 6 จาก 8

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา
ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อจากผู้ถือหุ้นให้ แต่ งตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ชื่ อ-สุ กล
อายุ
ประเภทของการเสนอแต่ งตั้ง
สั ญชาติ
ทีอ่ ยู่

นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
60 ปี
กรรมการ
ไทย
999/233 ซอยเกศินีวลิ ล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา

Mini MBA รุ่ นที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of California, Berkeley International Business Development Program
ปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

DAP 147/2561

กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
1. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
2. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สปี ดเวย์ ทรานสปอร์ ต จากัด
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สปี ดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ ต จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เกรท กรี นเวย์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั งานละเมียด การบันเทิง จากัด
3. ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่ าว)
ประสบการณ์ ทางาน
ปี 2531 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สปี ดเวย์ ทรานสปอร์ ต จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สปี ดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ ต จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เกรท กรี นเวย์ จากัด
หน้า 7 จาก 8

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

ปี 2560 - 2561
ปี 2559 - 2561
ปี 2557
ปี 2555
ปี 2551
ปี 2548
ปี 2529
ปี 2527
ปี 2525

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการการลงทุน
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซันวูด้ อินดัสทรี ส์
ประธานหลักสู ตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผูบ้ ริ หาร กรมกิจการพลเรื อนทหารบก
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั งานละเมียด การบันเทิง จากัด
คณะอนุกรรมาธิ การ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีและการค้า
สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.จุฑานาวี
แผนก Charterer , UMC International Co.,Ltd.
ฝ่ ายต่างประเทศ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)

จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

หน้า 8 จาก 8

สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6

รายละเอียดเบื้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญ
ของ
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5
ทีอ่ อกและจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัทตามสั ดส่ วนการถือหุ้น
(“GREEN-W5”)
ประเภท
ชนิดของหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์ และความความจาเป็ น
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่ออก
จานวนหุ้นสามัญรองรับการใช้ สิทธิ

วันกาหนดสิ ทธิ

ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั กรี น รี ซอร์สเซส จากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 5 (“GREEN-W5”)
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และ/หรื อ จ่ายชาระคืนหนี้ และ/หรื อ รองรับ
การขยายกิจการ
ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย
ไม่เกิ น 272,674,910 หุ ้น (ที่ มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่ งคิ ดเป็ นไม่เกิ น
ร้ อ ยละ 33.33 ของจ านวนหุ ้ น ที่ ช าระแล้ ว ทั้ งหมดของบริ ษั ท จ านวน
818,024,729 หุน้ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่มีมติให้ออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ในครั้งนี้ เป็ นการจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ที่ มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ
ได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) ทั้งนี้การ
ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ให้ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

เป็ นการจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ในจ านวนไม่ เ กิ น
272,674,910 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนด
รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 9
พฤษภาคม 2562
หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย
อัตราการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 จานวน 1 หน่ วย สามารถใช้สิทธิ แปลง
สภาพเป็ นหุ น้ สามัญของบริ ษทั ได้ 1 หุ น้ (เว้นแต่กรณี มีการปรับอัตราการใช้
สิ ทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ )
วิธีการจัดสรร

หน้า 1 จาก 5

ราคาการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

อัตราการจัดสรร

อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

ระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ

1.25 บาท ต่ อหุ ้น (เว้นแต่ กรณี มีการปรั บอัตราการใช้สิ ทธิ ตามเงื่ อนไขการปรั บ
สิ ทธิ )
วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2562 ทั้ง นี้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท มี อ านาจในการ
เปลี่ ย นแปลงแก้ไ ข วันที่ ออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ตามที่ เ ห็ นสมควร และ
เหมาะสม
3 หุ ้ น สามัญ เดิ ม ต่ อ 1 หน่ ว ยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 ในการ
คานวณสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
GREEN-W5 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ น้ สามัญจากการคานวณตามอัตราส่ วน
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละราย ให้ปัด
เศษหุ น้ ส่ วนที่เหลือทิ้งทั้งจานวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคานวณสิ ทธิ ของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่จะได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในกรณี ที่มีเศษใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริ ษทั จะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ส่วนที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่ งจะทาให้คงเหลือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใน
จานวนเท่าที่จดั สรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้ลงตัว
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5
กาหนดให้ใช้สิทธิ ได้ทุกวันทาการสุ ดท้ายของเดื อนกันยายน ตลอดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 โดยกาหนดวันใช้สิทธิ ครั้ งแรก ตรงกับ
วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ที่เ หลื อจากการใช้สิ ทธิ
หรื อไม่ถูกใช้สิทธิ ในวันกาหนดการใช้สิทธิ ใดๆ สามารถสะสมเพื่อนาไปใช้
สิ ทธิ ได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งต่อๆ ไปตลอดอายุของใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ แต่หากครบกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ แล้วใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิ จะถูกยกเลิกและสิ้ นผลไป โดยครั้งสุ ดท้ายจะสามารถใช้
สิ ทธิ ไ ด้ในวันที่ ใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 มี อายุค รบ 3 ปี หากวัน
ดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ เป็ นวัน
ทาการก่อนหน้าวันกาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าว
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ซึ่ งประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการซื้ อหุ น้
สามัญของบริ ษทั จะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิ ท ธิ ซ้ื อ หุ ้นสามัญ ของ
บริ ษทั ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ในแต่ละครั้ง
ในกรณี ที่วนั กาหนดการใช้สิทธิ ตรงกับวันหยุดทาการของบริ ษทั ให้เลื่อนวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ดงั กล่าวเป็ นวันทาการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันกาหนดการใช้
สิ ทธิ ครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจานงในการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย ให้
แสดงความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ใ นระยะเวลาไม่ น้อ ยกว่ า 15 วัน ก่ อ นวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
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การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานง เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ได้แจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ซื้ อ หุ ้น สามัญ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่ ส ามารถ
ในการใช้ สิทธิ
ยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ ดงั กล่าวได้อีกต่อไป
เมื่ อมี การดาเนิ นการปรั บราคาการใช้สิทธิ และ/หรื อ อัตราการใช้สิทธิ ตาม
เงื่อนไขการปรับสิ ทธิ
เงื่อนไขในการปรับสิ ทธิ ตามที่ กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ และเงื่อนไขของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 11 (4)
(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อง การขอ
อนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นที่ ออก
ใหม่ และหุ ้นที่ ออกใหม่ เพื่ อรองรั บใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เช่ น (ก) เมื่ อมี การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั อันเป็ นผลมาจากการรวมหุ ้น
หรื อแบ่งแยกหุ ้น (ข) เมื่อบริ ษทั มการเสนอขายหุ ้นที่ ออกใหม่ในราคาต่ า (ค)
เมื่ อบริ ษทั มี การเสนอขายหุ ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ า หรื อมี การเสนอขาย
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นราคาต่ า (ง) เมื่ อ บริ ษ ัท จ่ า ยเงิ น ปั น ผลทั้ง หมดหรื อ
บางส่ วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ (จ) เมื่อบริ ษทั จ่ายเงินปันผลเป็ นเงิน
ซึ่ งเกิ นกว่าอัตราที่ ระบุไว้ในข้อกาหนดสิ ทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณี อื่นใดในลักษณะ
เดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 จะได้รั บ เมื่ อ มี ก ารใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
GREEN-W5 ด้อ ยไปกว่ า เดิ ม เป็ นต้น ทั้ง นี้ มอบหมายให้ ค ณะกรรมการ
บริ หาร ของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ
ให้คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั หรื อบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะ
เงื่อนไขอื่นๆ
กรรมการบริ หารมีอานาจในการพิจารณาแก้ไขกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือ
หุ ้นที่ มีสิทธิ ซ้ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 ตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่
ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ละรายถื ออยู่ (Record Date) และ วันที่ ออกใบส าคัญแสดงสิ ทธิ
ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่ มีต่อบริ ษทั เป็ น
สาคัญ และเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และรายละเอียดอื่ นๆ
ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และ
สัญญาต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่ องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ ซึ่ งรวมถึงการ
นาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และหุ น้ สามัญที่ออกเนื่ องจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ เ ข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ผลกระทบที่มตี ่ อผู้ถือหุ้น และ
รายละเอียดการคานวณสั ดส่ วนหุ้น
รองรับ

1. หุ ้นสามัญที่ ออกตามการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ จะมี
สิ ทธิ และสภาพเท่าเทียมกับหุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่ ออกไปก่อนหน้านี้ ทุก
ประการ
2. นอกจากหุน้ สามัญจานวน 272,674,910 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
ที่ ไ ด้จัด สรรไว้เ พื่ อ รองรั บ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ GREEN-W5 บริ ษ ัท
อาจจะต้องเพิ่ ม ทุ น ขึ้ น อี กเพื่ อรองรั บการเปลี่ ย นแปลงในการใช้สิ ท ธิ
เมื่ อเกิ ด เหตุ การณ์ ต ามประกาศคณะกรรมการตลาดทุ นที่ เกี่ ย วข้องกับ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3. ผลกระทบที่ มีต่อผูถ้ ือหุ ้นจะพิ จารณาบนสมมติ ฐาน โดยแบ่งออกเป็ น 2
กรณี ดังนี้
กรณี ที่ 1 ผูถ้ ือหุน้ เดิมเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ทั้งจานวน
กรณี ที่ 2 บุ คคลอื่ นที่ มิใช่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของ
บริ ษทั ทั้งจานวน (ผูถ้ ือหุน้ เดิมขายใบสาคัญสิ ทธิ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจานวน)
3.1 การลดลงของสัดส่ วนการถือหุน้ (Control Dilution)
กรณี ที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์
กรณี ที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้
สู ตรการคานวณ
Control Dilution = Qw / (Qo+Qw)
Qo = จ านวนหุ ้น สามัญ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม เท่ า กับ 818,024,729 หุ ้น ณ วัน ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ัท ที่ มี ม ติ ใ ห้ อ อกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ฯ
GREEN-W5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
Qw = จานวนหุ น้ สามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ทั้งจานวนซึ่ งเท่ากับ 272,674,910 หุน้
ดังนั้น
Control Dilution = 272,674,910 / (818,024,729+272,674,910)
= 272,674,910 / 1,090,699,639
= 25.00%
3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)
สู ตรการคานวณ :
Price Dilution = (ราคาก่ อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) /
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
Price Dilution = (Po-Pn)/Po
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Po = 1.13 บาทต่อหุ น้ ซึ่ งเป็ นราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญของ
บริ ษัท ในช่ ว งเวลา 15 วัน ท าการ (ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 4 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 – 25
กุมภาพันธ์ 2562)
Pn = (PoQo)+(ราคาการใช้สิทธิ ของ GREEN-W5 x Qw) / (Qo+Qw)
= (1.13 x 818,024,729)+(1.25 x 272,674,910) / (818,024,729 + 272,674,910)
= 1.16 บาทต่อหุน้
เนื่ องจาก Po < Pn ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ฯ
GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution
3.3 การลดลงของส่ วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สู ตรการคานวณ
EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo
EPSo = กาไรสุ ทธิ /Qo
EPSn = กาไรสุ ทธิ /(Qo+Qw)
โดยกาไรสุ ทธิ คานวณจากกาไรสุ ทธิ ในรอบปี 2561 ของบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั มีผล
ขาดทุ น จ านวนเท่ า กับ 2.58 ล้า นบาท ดัง นั้น ในการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ EPS Dilution
4. รายละเอียดการคานวณสัดส่ วนหุน้ รองรับ
สัดส่ วนหุน้ รองรับ = จานวนหุน้ รองรับ GREEN-W5 * 100
จานวนหุน้ Paid-up*

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้
สิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
นายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิ ทธิฯ

=

272,674,910
818,024,729

=

33.33%

บริ ษทั จะยื่นคาขอนาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั จะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
(เพิม่ ทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน)
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
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 1/2562
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1. การเพิม่ ทุน
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ได้มี ม ติ ใ ห้เพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ฯ จานวน 272,674,910 บาท
จากเดิมทุนจดทะเบียน จานวน 818,024,729 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญใหม่จานวน 272,674,910 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1.00 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
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

-

-

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

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อ
หุ ้นสามัญของบริ ษทั รุ่ นที่
5 (GREEN-W5 ) ที่ อ อ ก
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิม

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน

ราคาขาย

(หุ้น)

(เดิม : ใหม่ )

(บาทต่ อหุ้น)

272,674,910

3 หุน้ เดิม : 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มี
หุน้ ใหม่
มู ล ค่ า เสนอขาย โดยมี
ราคาการใช้สิท ธิ ที่ 1.25
บาทต่อหุน้

วัน เวลา จองซื้อ และ
ชาระเงินค่ าหุ้น

หมายเหตุ

วั น ก า ห น ด ก าร ใ ช้ หมายเหตุ (1)
สิ ท ธิ ใ นแต่ ละครั้ งจะ
ตรงกับ ทุ ก วัน ทาการ
สุ ด ท้ า ย ข อ ง เ ดื อ น
กั น ยายน และครั้ ง
สุ ดท้าย จะสามารถใช้
สิ ท ธิ ไ ด้ ใ น วั น ที่
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
GREEN-W5 มี อ า ยุ
ค ร บ 3 ปี ห า ก วั น
ดังกล่าวไม่ตรงกับวัน
ท าการของบริ ษทั ให้
เลื่ อ นเป็ นวัน ท าการ
ถัดไป

บริ ษทั ฯจะออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รวมจานวน 272,674,910 หน่วย 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 เหลือจากการ
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 นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ เกี่ ยวข้อง
กาหนด

2.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น
กรณี ที่มีเศษเหลือจากการคานวณตามอัตราส่ วนที่กาหนดให้ปัดทิง้ ทั้งจานวน
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2.3 จานวนหุ้นคงเหลือทีย่ งั มิได้ จัดสรร
-ไม่มี3. กาหนดวันประชุ มผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
บริ ษ ัทฯ ก าหนดวันประชุ มสามัญผู ้ถื อหุ ้ น ประจ าปี 2562 เป็ นวันศุ กร์ ที่ 26 เมษายน เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุ มวิภาวดี 2 ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อการประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
4. การขออนุญาต เพิม่ ทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการจดทะเบี ยนเพิ่มทุ นจดทะเบี ยน และเปลี่ ยนแปลงทุ นชาระแล้วต่อกระทรวง
พาณิ ชย์
4.2 บริ ษทั ฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ ของ เพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเ่ พิม่
เพิ่มทุนเพื่อนาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนไปใช้ เป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ GREEN-W5
ในจานวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ที่มีชื่อปรากฏในวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
บริ ษทั คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อนามาเป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั และ/หรื อ จ่ายชาระคืนหนี้ และ/หรื อ รองรับการขยายกิจการ
6. ประโยชน์ ทบี่ ริษัทฯ จะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
เสริ มสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ให้แข็งแกร่ งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุ รกิจ
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษีเงิ นได้นิติบุคคลและเงิ นทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจและการดาเนินงานในอนาคตเป็ นสาคัญ
7.2 ในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปั นผล ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ใช้สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั และ ได้รับการลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริ ษทั
7.3 อื่นๆ
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-ไม่มี8. รายละเอียดอื่ นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้ นเพื่ อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุ มัติการลดทุ น การเพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มี9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลาดับ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1 ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562
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 วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
4 จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
5
6
7

วันก าหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี สิท ธิ ในการได้รับ การจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ GREEN-W5 (Record Date)
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
วันที่ใช้สิทธิ ครั้งแรก (GREEN-W5)

วัน/เดือน/ปี
26 กุมภาพันธ์ 2562
13 มีนาคม 2562
26 เมษายน 2562
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
9 พฤษภาคม 2562
1 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562

บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล)
(กรรมการผูม้ ีอานาจ)

(นายประทีป อนันตโชติ)
(กรรมการผูม้ ีอานาจ)
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GREEN57/2561
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
เรื่ อง

การจาหน่ายหุ น้ สามัญในบริ ษทั ย่อย 1 บริ ษทั (แก้ไข)

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุ มตั ิการ
จาหน่ายหุ ้นสามัญที่ถืออยูท่ ้ งั หมดในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั คือ กรี นพลัส แอสเซท จากัด (“GPA”) (ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถือ
หุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 99.99) จานวน 3,000,000 หุ ้น หรื อ คิดเป็ นจานวน ร้อยละ 99.99 ให้กบั นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล
ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้ อหุ น้ ดังกล่าวทาให้ GPA สิ้ นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยมีรายละเอียด ดังนี้
วันที่เกิดรายการ

:

20 ธันวาคม 2561

ผูข้ าย

:

บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

ผูซ้ ้ื อ

:

นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล

จานวนหุ น้ สามัญที่จาหน่าย

:

3,000,000 หุน้ หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 99.99

ราคาซื้ อขาย

:

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลง
ร่ ว มกัน ระหว่า งบริ ษ ัท ฯ กับ นางสาวสุ นี ย ์ สุ พ รรณ
วัฒนกุล เป็ นราคาที่สูงกว่ามู ลค่าตามบัญชี ของบริ ษทั
ย่อย ทั้ง นี้ เนื่ องจาก บริ ษ ทั ย่อยดัง กล่ า วมี ผ ลขาดทุ น
สะสม และ หยุดการดาเนิ นธุ รกิ จมาระยะเวลาหนึ่ ง
แล้ว การจาหน่ายหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวออกไปจะ
ทาให้บริ ษทั ลดภาระการจัดการดู แลโดยไม่จาเป็ นต้อง
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ย
อีก และ ยังเป็ นทางเลื อกที่สะดวกกว่าการชาระบัญชี
เลิกกิจการ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการตั้งสารองค่าเผื่อ
การด้อยค่ า เงิ นลงทุ นดัง กล่ าวเต็มจานวนแล้ว ดัง นั้น
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อัตราการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ใน :
GPA ภายหลังการจาหน่ายหุ น้

การจาหน่ายหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในครั้งนี้ จึงไม่
มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั แต่อย่างใด
ไม่มี

ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน

:

นางสาวสุ นีย ์ สุ พรรณวัฒนกุล ซึ่ งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยว
โยงกันและไม่ใ ช่ บุ คคลที่ ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั GREEN

ขนาดของรายการ

:

เมื่อคานวณขนาดของรายการจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์
ไม่เข้าข่ายรายการที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลตามประกาศของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยเกี่ ย วกับ การได้มา
และจ าหน่ า ยไปซึ่ งสิ น ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท จดทะเบี ย น
ซึ่ งกรณี จาหน่ ายเงิ นลงทุ นจนทาให้สิ้นสภาพการเป็ น
บริ ษ ทั ย่อยหรื อบริ ษ ทั ร่ วม บริ ษ ทั ฯ ได้ค านวณมู ลค่า
รวมของสิ่ ง ตอบแทนโดยรวมเงิ น ให้ กู้ยื ม ภาระค้ า
ประกันและภาระผูกพันอื่น ๆ ไว้เรี ยบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม การจาหน่ายหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เป็ นผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการ
ลงทุน เกินกว่าร้อยละ 10 และ เป็ นการสิ้ นสุ ดสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จึงมีหน้าที่รายงานสารสนเทศดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพทั ธ์ วิริยะเมตตากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
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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 71 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 71 years old.
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 65 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 65 years old.
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 วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 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 Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on
Friday, 26 April 2019 at 10.00 hrs., at Vibhavadi 2, 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.
th
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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
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ื อหุ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเพียงรายเดี 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 71 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 71 years old.
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 65 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 65 years old.
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 วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton
Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on
Friday, 26 April 2019 at 10.00 hrs., at Vibhavadi 2, 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.
th

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Extraordinay General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Tuesday, 31st July 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 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2018.
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 2561
Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the
accounting period ending 31 December 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 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
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 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 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.
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(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. นายไต้ ชอง อี
Name of the nominated directors
1. Mr.Tai Chong Yih
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated directors

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

2. นายแยพ คิม แยม
2. Mr.Yap Kim Yam

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated directors

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

3. นายสมควร มูสิกอินทร์
3. Mr.Somkuan Musig-in

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated directors

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

4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
4. Mr.Apichart Sivamoke

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

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2019.
(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 2562
Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2019.
(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 8 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)
Agenda 8 – To consider and approve the issuance and offering of warrants will purchase the capital increase ordinary shares of the company
No. 5 (GREEN-W5).
(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
วาระที่ 9

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

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

เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษทั เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน

Agenda 9 – 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 ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
(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 10 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
Agenda 10 – 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 11 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 20 และ 21 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฏหมายที่มีการแก้ไข
Agenda 11 – To consider and approve amendment to the Articles of Association Clause 20 and 21 to be in line with the revised law.
(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 12 เรื่ อง พิจารณาให้ สัตยาบันการจาหน่ ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษทั กรีนพลัส แอสเซท จากัด)
Agenda 12 – To consider and approve and ratify the disposal of ordinary shares in 1 subsidiary (GreenPlus Asset Co.,Ltd).
(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 13 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 13 – 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 องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุ ไว้ขา้ 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.
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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 ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้าร่ 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 ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ 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 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุ มวิ ภาวดี 2 ชั้น 4
โรงแรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดิ นแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 26th April, 2019 at 10:00 AM. at Vibhavadi 2, 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 ั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
(..................................................................)
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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 71 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mr.Somkuan Musig-in. Age 71 years old.
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 65 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat Jansirivattana. Age 65 years old.
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 วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton
Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on
Friday, 26 April 2019 at 10.00 hrs., at Vibhavadi 2, 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.
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
th

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Extraordinay General Meeting of Shareholders No.1/2018 on Tuesday, 31st July 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 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2018.
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 2561
Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the
accounting period ending 31 December 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
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วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561
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 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 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. นายไต้ ชอง อี
Name of the nominated directors
1. Mr.Tai Chong Yih
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated directors

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

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

2. นายแยพ คิม แยม
2. Mr.Yap KimYam

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

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

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

3. นายสมควร มูสิกอินทร์
3. Mr.Somkuan Musig-in

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

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

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

4. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
4. Mr.Apichart Sivamoke

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

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

Abstain..............................Vote
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2019.
(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 2562
Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2019.
(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 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)
Agenda 8 – To consider and approve the issuance and offering of warrants will purchase the capital increase ordinary shares of the company
No. 5 (GREEN-W5).
(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
วาระที่ 9

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

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

เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษทั เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน

Agenda 9 – 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
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วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
Agenda 10 – 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 11 เรื่ อง พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 20 และ 21 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฏหมายที่มีการแก้ไข
Agenda 11 – To consider and approve amendment to the Articles of Association Clause 20 and 21 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 12 เรื่ อง พิจารณาให้ สัตยาบันการจาหน่ ายหุ้นสามัญในบริษัทย่ อย (บริษทั กรี นพลัส แอสเซท จากัด)
Agenda 12 – To consider and approve and ratify the disposal of ordinary shares in 1 subsidiary (Green Plus Asset Co.,Ltd).
(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 13 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 13 – To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
(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.
ลงชื่ อ......................................................................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 อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุ รกิจคัสโตเดียน (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.

หน้า 17 จาก 19

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9
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 ื อหุ ้น ประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มวิภาวดี 2 ชั้น 4
โรงแรมปริ๊ นซ์ต้ นั กรุ งเทพ (Princeton Bangkok Hotel) เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The 2019 Annual General Meeting of Shareholdersheld on 26th April, 2019 at 10:00 AM. at Vibhavadi 2, 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
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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
(..................................................................)
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กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่ อ-นามสกุล

นายสมควร มูสิกอินทร์

ตาแหน่ ง

อายุ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
71 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

9 เดือน
กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซี ฟโก้ จากัด (มหาชน)

1. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
2. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

-

3. ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่ าว)
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 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

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

65 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

เลขที่ 698/8 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร 10300

การศึกษา

ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากาลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ

4 ปี

1. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
2. การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น
ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

-

3. ไม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (หากมีกรณีดังกล่ าว)
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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2552 – 2554
2550 – 2552
2548 – 2550
2542 – 2548
ส่ วนได้ เสี ยในวาระการประชุ ม
จานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท

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
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ทีบ่ ริษัทหรื อบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา

ไม่มี

การดารงตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ณ ห้ องประชุ มวิภาวดี 2 ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ ต้ัน กรุ งเทพ (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/

