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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิเข้ าร่ วมประชุ ม
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสญ
ั ชาติไทย
(ก) บัตรประจํา ตัวของผูถ้ ื อหุ ้น (บัตรประจํา ตัวประชาชน หรื อ บัตรข้า ราชการ หรื อบัต ร
พนักงานรัฐวิสาหกิ จ หรื อบัตรที่ทางราชการออกให้สามารถใช้แทนได้ เช่น ใบอนุ ญาต
ขับขี่ เป็ นต้น)
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูม้ อบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอํานาจ
1.2 ผูถ้ ือหุ น้ ชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุ น้
(ข) ในกรณี มอบฉันทะ สําเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ อบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวหรื อ
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอํานาจ
2. นิติบุคคล
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
(ข) บัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อ
เดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสื อรับรองนิติบุคคล
(ข) บัตรประจําตัวหรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะพร้อมบัตรประจําตัวหรื อหนังสื อ
เดิ นทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบฉันทะในกรณี ของสําเนา
เอกสารจะต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องและหากเป็ นเอกสารที่จดั ทําขึ้นใน
ต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั ลิค
ผูถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ ผู ้รั บ มอบฉั น ทะสามารถลงทะเบี ย น และยื่ น เอกสารหรื อ หลัก ฐานเพื่ อ การ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ต้งั แต่ เวลา 8.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เป็ นต้นไป
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเ่ กีย่ วกับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผูถ้ ื อหุ ้นอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรี ยกว่า
"ประชุ มสามัญ" การประชุ มสามัญดังกล่าวให้กระทําภายในสี่ (4) เดื อนภายหลังการสิ้ นสุ ดรอบปี ทางการบัญชี ของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่น ๆ ให้เรี ยกว่า "ประชุมวิสามัญ"
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมี
หุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสื 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 ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ ง
เข้าชื่อกันหรื อ ผูถ้ ือหุ ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า (45) วัน นับแต่
วันครบกําหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี้ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุมโดยบริ ษทั
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามครั้งใด จํานวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 27. ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้อ 25. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุ ม และเรื่ องที่ จะเสนอต่อที่ ประชุ ม พร้ อมด้วยรายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุ ว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่อ ทราบ
เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผถู ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
3 วัน
ในการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถจัด ประชุ ม ได้ ณ ท้อ งที่ อ ัน เป็ นที่ ต้ งั สํา นัก งานใหญ่ ข องบริ ษ ัท หรื อ จัง หวัด อื่ น
ทัว่ ราชอาณาจักร
ข้อ 26. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุม
ก็ได้ หนังสื อมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมื อชื่ อของผูถ้ ือหุ ้นที่ มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่ นายทะเบี ยน
กําหนด
หนังสื อมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกําหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าประชุม
ข้อ 27. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที่ จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมด หรื อมีผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจาก
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ผูถ้ ือหุ ้นมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชัว่ โมงจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ 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
ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ ประชุ ม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรื อ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการ
ไม่มี หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธาน
ข้อ 28. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุน้ 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 ยงลงคะแนนใน
เรื่ องนั้นนอกจากการออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
( 2 ) ในกรณี ดงั ต่อนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาํ คัญการ
มอบหมายให้บุคคลอื่ นเข้ามาจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการรวมกิ จการกับบุ คคลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษทั
(ช) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี้
( 1 ) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
( 2 ) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
( 3 ) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร เงินปั นผล และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง
( 4 ) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
( 5 ) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
( 6 ) กิจการอื่น ๆ
หน้า 2 จาก 3

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

ข้อ 30. ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตกลงเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการเกี่ยวกับการได้มาหรื อจําหน่ าย
ไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บงั คับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียนหรื อการได้มา หรื อจําหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญ
ของบริ ษทั จดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
คณะกรรมการ
ข้อ 11. คณะกรรมการของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ินที่อยูใ่ นราชอาณาจักร และกรรมการของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด
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 ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ ากัน
เกินจํานวนที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั สลากกันว่าผูใ้ ด
จะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น
อาจถูกเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
ข้อ 14. กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ น รางวัล เบี้ ย ประชุ ม บํา เหน็ จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะอนุมตั ิ ซึ่ งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอน
หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ 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. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริ ษทั มหาชน จํากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สัง่ ให้ออก

หน้า 3 จาก 3

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผู้ถือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดํารงตําแหน่ งอีกครั้ง
ชื่ อ-นามสกุล

นายอภิชาติ ศิวโมกษ์

ตําแหน่ ง

กรรมการ

ประเภทของการเสนอแต่ งตั้ง

กรรมการ

อายุ

63 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

999/233 ซอยเกศินีวลิ ล์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

การศึกษา

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

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

Director Accreditation Program รุ่ นที่ 147/2561

ประสบการณ์ ทาํ งาน
ปี 2562 – ปัจจุบนั
ปี 2531 - ปัจจุบนั

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

กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/กรรมการลงทุน
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สปี ดเวย์ ทรานสปอร์ ต จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สปี ดเวย์อินเตอร์ ทรานสปอร์ ต จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั เกรท กรี นเวย์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซันวูด้ อินดัสทรี ส์
ประธานหลักสู ตรพัฒนาสัมพันธ์ รุ่ นที่ 17 ระดับผูบ้ ริ หาร กรมกิจการพลเรื อนทหารบก
คณะอนุกรรมาธิ การ การพัฒนาเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีและการค้า สํานักงานเลขาธิ การ
สภาผูแ้ ทนราษฎร
ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.จุฑานาวี
แผนก Charterer , UMC International Co.,Ltd.
ฝ่ ายต่างประเทศ ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
หน้า 1 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

o กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
1. การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 บริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง

กรรมการ

2. การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- มีท้ งั หมด 3 บริ ษทั ตามรายละเอียดประสบการณ์ทาํ งานข้างต้น
3. กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
o จํานวนวาระและจํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
- จํานวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้ น 3 ปี
o การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2564
การประชุ มคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการลงทุน

จํานวนครั้ง
4/4
8/8
4/4

คิดเป็ นร้ อยละ
100
100
100

o จํานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีการถือครองหุ น้
o ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
- ทุกวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2565 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสี ยพิเศษ
o บุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อในครั้งนีไ้ ด้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่ างรอบคอบ ระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว
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เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผู้ถือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดํารงตําแหน่ งอีกครั้ง
ชื่ อ-สุ กล
ตําแหน่ ง
ประเภทของการเสนอแต่ งตั้ง
อายุ

นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
53 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

34/111 ซ.วัดเวฬุวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม.

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท คณะรั ฐศาสตร์ Master of Arts Executive Program in Public Affairs
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
2561
2560
2559
2558
2554
2553
2552

หลักสู ตรความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบตั ิขององค์กรธุ รกิจเอกชนในการป้ องกัน
และต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร หลักสู ตรวิชากฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรฯ สภาทนายความ
ประกาศนียบัตร หลักสู ตรผูป้ ฏิบตั ิงานเลขานุการบริ ษทั สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
วุฒิบตั ร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริ หาร บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน)
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ จุดเปลี่ยนประเทศไทย
แนวปฏิบตั ิที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
วุฒิบตั ร หลักสู ตรการต่อต้านการฟอกเงิน สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประสบการณ์ ทาํ งาน
2563 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)

2550 -ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษทั สายงาน Office of President & CEO/
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)/ธุ รกิจสิ นเชื่ อเพื่อผูบ้ ริ โภค
หน้า 3 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

2538-2550

ทนายความบริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จํากัด/รัฐวิสาหกิจ

2536-2538

นิติกร กรมบังคับคดี/กระทรวงยุติธรรม/รัฐบาล

o กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
1. การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 2 บริ ษทั ดังนี้
1.บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ ง
2.บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง

2. การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและเลขานุการ
บริ ษทั สายงาน Office of President & CEO

3. กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีอ่ าจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
o จํานวนวาระและจํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
- จํานวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้ น 3 ปี
o การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2564
การประชุ มคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

จํานวนครั้ง
4/4
4/4
3/3

คิดเป็ นร้ อยละ
100
100
100

o จํานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์
o ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
- ทุกวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2565 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสี ยพิเศษ
o บุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อในครั้งนีไ้ ด้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่ างรอบคอบ ระมัดระวัง
ของคณะกรรมการบริษัทเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว

หน้า 4 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณา

ในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565
รายนามและประวัติของกรรมการ เสนอให้ ผู้ถือหุ้นแต่ งตั้งเข้ าดํารงตําแหน่ งอีกครั้ง
ชื่ อ-สุ กล
ตําแหน่ ง
ประเภทของการเสนอแต่ งตั้ง
อายุ

นายสมควร มูสิกอินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
74 ปี

สั ญชาติ

ไทย

ทีอ่ ยู่

24/265 หมู่ที่ 7 ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิจ (การบัญชี ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

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

ประสบการณ์ ทาํ งาน
2561 - ปัจจุบนั
2514 - ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2537 - 2536
2528 – 2531
2524 - 2527
2520 – 2523
2518 - 2519
2513 – 2517

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน บริ ษทั เอทีแอนด์ที (ประเทศไทย) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินบริ ษทั เอทีแอนด์ที เทเลคอมมูริเคชัน่ โปรดักส์ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน โรงแรมแมนดาริ นโอเรี ยนเต็ล กรุ งเทพ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงิน บริ ษทั เฟ็ ดเดอร์ ส(ประเทศไทย) จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุ รการ บริ ษทั สยามเครดิต จํากัด
สมุห์บญั ชี สํานักงานนิวยอร์ ค บริ ษทั แอร์ สยาม จํากัด
ผูส้ อบบัญชี สํานักงาน เอส จี วี ณ กลาง

หน้า 5 จาก 6

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

o กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่
1. การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 2 บริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร/กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ซี ฟโก้ จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่ ง

กรรมการตรวจสอบ

2. การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื่นทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
3. กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ ทีอ่ าจทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ มีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
o จํานวนวาระและจํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
- จํานวนวาระ 2 วาระ รวมทั้งสิ้ น 4 ปี
o การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2564
การประชุ มคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการความเสี่ ยง

จํานวนครั้ง
4/4
4/4
3/3

คิดเป็ นร้ อยละ
100
100
100

o จํานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์
o ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
- ทุกวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2565 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสี ยพิเศษ
o บุคคลทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อในครั้งนีไ้ ด้ ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่ างรอบคอบ ระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อยแล้ ว

หน้า 6 จาก 6

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
20บาท
Duty Stamp
20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ 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
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต............................................... จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย…
์ …………
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้ นรวม..............................................หุน้
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
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)......................................................................................อายุ..............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่.................................... ถนน..........................................
Age
Address
Road
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................. รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(3)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา อายุ 69 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Virat Jansirivatana. Age 69 years old.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครชัยศรี ตําบลถนนนครชัยศรี อําเภอดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at 698/8 Nakhon Chai Si Road, Thanon Nakhon Chai Si Subdistrict, Dusit District, Bangkok Code 10300
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ห้องประชุ มชั้น 3
เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรี ท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ. นนทบุรี 11120 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 2022
on Thursday, 21st April 2022 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street
Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

หน้า 1 จาก 16

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่ อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะเพี ยงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนไม่ส ามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
Remarks 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.

หน้า 2 จาก 16

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
20 บาท
Duty Stamp
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B
(แบบที่กาํ หนดรายการต่าง 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
ตําบล/แขวง............................................ อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................
Sub-District
District
Province
Zip Code
2. เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม..................................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
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต.............................................. จังหวัด........................................ รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(2)...................................................................................อายุ.............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่....................................ถนน............................................
Age
Address
Road
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณี ย.์ ..................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
; or,
(3)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา อายุ 69 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Virat Jansirivatana. Age 69 years old.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครชัยศรี ตําบลถนนนครชัยศรี อําเภอดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at 698/8 Nakhon Chai Si Road, Thanon Nakhon Chai Si Subdistrict, Dusit District, Bangkok Code 10300

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405
ถนนบอนด์สตรี ท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ. นนทบุรี 11120 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 2022 on
Thursday, 21st April 2022 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street
Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province , or on the date and at the place as may be postponed or
changed.
:
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วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Tuesday, 27th April 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2564
Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2021.
เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required).
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the
accounting period ending 31st December 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564
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 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
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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
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
Name of the nominated directors
1. Mr. Apichart Sivamoke
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
Name of the nominated directors

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

2. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ
2. Mr. Peerapong Pitrpibulpatit

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
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

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2022.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2565
Agenda 7 - To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2022.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

Abstain..............................Vote
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษทั และแก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 3.
(วัตถุประสงค์ )
Agenda 8 – To Consider and approve the amendment of the Company's objectives and amend the memorandum Clause 3 of the
Company (Objectives)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 9 - To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 น้
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 องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใดให้
ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ 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 ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
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
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
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หมายเหตุ
Remarks

1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ ้นให้ ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and
appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an
individual nominee.
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อ
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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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด
(มหาชน) ห้องประชุ มชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรี ท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ. นนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่ อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, 21th April, 2022 at 10:00 AM. at Green Resources Public
Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District,
Nonthaburi Province, or on the date and at the place as may be postponed or changed.
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain

หน้า 8 จาก 16

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
วาระที่................. เรื่ อง..........................................................................................................
Agenda : . ……… Subject :………………………………………………………………………..
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสื 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.

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้น)
(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
ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/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 จํากัด (มหาชน)
Being a shareholder of Green Resoursces Public Company Limited
โดยถือ หุ้นจํานวนทั้งสิ้ 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
ตําบล/แขวง............................ อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณี ย.์ ........................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(2)..............................................................อายุ...............ปี อยูบ่ า้ นเลขที่............................... ถนน..................................
Age
Address
Road
ตําบล/แขวง............................ อําเภอ/เขต........................................ จังหวัด..................................... รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อ
Sub-District
District
Province
Zip Code
: or,
(3)
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา อายุ 69 ปี
Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Virat Jansirivatana. Age 69 years old.
อยูบ่ า้ นเลขที่ 698/8 ถนนนครชัยศรี ตําบลถนนนครชัยศรี อําเภอดุสิต กรุ งเทพมหานคร รหัสไปรษณี ย ์ 10300
Address at 698/8 Nakhon Chai Si Road, Thanon Nakhon Chai Si Subdistrict, Dusit District, Bangkok Code 10300
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405
ถนนบอนด์สตรี ท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ. นนทบุรี 11120 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 2022 on Thursday,
st
21 April 2022 at 10.00 hrs., Green Resources Public Company Limited Building, Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang
Phut Subdistrict, Pak Kred District, Nonthaburi Province , or on the date and at the place as may be postponed or changed.
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4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:.
มอบฉันทะตามจํานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น
Ordinary share
shares,

และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้...................................................เสี ยง
entitled to voting right
votes

5. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Tueaday, 27th April 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2564
Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2021.
เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งออกเสี ยงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required).
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the
accounting period ending 31st December 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564
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 2021.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
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 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
1. นายอภิชาติ ศิวโมกษ์
Name of the nominated directors
1. Mr. Apichaet Sivamoke
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
Name of the nominated directors

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

2. นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิศ
2. Mr. Peerapong Pitrpibulpatit

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

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อ
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

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2022.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั และค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2565
Agenda 7 – To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2022.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษทั และแก้ไขเปลีย่ นแปลงหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษทั ฯ ข้ อ 3.
(วัตถุประสงค์ )
Agenda 8 – To Consider and approve the amendment of the Company's objectives and amend the memorandum Clause 3 of the
Company (Objectives)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.
 เห็นด้วย.......................เสี ยง  ไม่เห็นด้วย.........................เสี ยง  งดออกเสี ยง.......................เสี ยง
Approve.......................Vote

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

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Agenda 9 – To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู ้ ั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 น้

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 ที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้นรวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ 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
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any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her
consideration
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

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
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)

หมายเหตุ

ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)

Remarks

1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นที่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนิ นการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จคัสโตเดี ยน (Custodian) Letter of certification to certify
that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
(3) ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้นให้ผรู้ ั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.
(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 ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค.ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the
attachment to Proxy Form C
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited
การประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้น ประจําปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เริ่ มประชุ มเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรี น รี ซอร์ ส เซส
จํากัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 405 ถนนบอนด์สตรี ท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ ด จ. นนทบุรี 11120 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย
The 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, 21st April, 2022 at 10:00 AM. at Green Resources Public
Company Limited Building , Meeting Room Floor 3, No. 405 Bond Street Road, Soi 13, Bang Phut Subdistrict, Pak Kred District,
Nonthaburi Province, 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 ั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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ั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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ั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) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(ข) ให้ผรู้ ั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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสื 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.

ลงชื่ อ......................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Proxy Grantor
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
ลงชื่ อ...................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature
Proxy Holder
(..................................................................)
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กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ชื่ อ-นามสกุล

นายวิรัต จันทร์ ศิริวฒั นา

ตําแหน่ ง

อายุ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
69 ปี

สั ญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ ากําลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

-

การอบรมอืน่ ๆ
ประสบการณ์ ทาํ งาน
ก.ค. 2559 – ปั จจุบนั

-

2558 - ก.ค. 2559

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

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง,
บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การแผนและพัฒนาองค์กร การไฟฟ้ านครหลวง
นักบริ หาร 13 รองผูว้ า่ การเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่ อสาร
การไฟฟ้ านครหลวง
กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้ านครหลวง การไฟฟ้ านครหลวง
นักบริ หาร 12 ผูช้ ่วยผูว้ า่ การ (ด้านบริ การจัดการระบบจําหน่าย)
การไฟฟ้ านครหลวง
นักบริ หาร 11 ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายจัดการยานพาหนะและเครื่ องกล
การไฟฟ้ านครหลวง
นักบริ หาร 10 ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการระบบสื่ อสารและคอมพิวเตอร์
การไฟฟ้ านครหลวง
นักบริ หาร 10 ผูอ้ าํ นวยการกองระบบสื่ อสารฝ่ ายบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้ า
การไฟฟ้ านครหลวง
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1. การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่ ทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริ ษทั ดังนี้
1. บริ ษทั กรี น รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. การดํารงตําแหน่ งในกิจการอืน่ ทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
3. กรรมการทีจ่ ะเสนอแต่ งตั้งมีการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีอ่ าจทําให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ หรื อ มีสภาพเป็ นการแข่ งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่
- ไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการดังกล่าว
o จํานวนวาระและจํานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ
- จํานวนวาระ 1 วาระ รวมทั้งสิ้ น 3 ปี
o การเข้ าร่ วมประชุ มในปี 2564
การประชุ มคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุ ดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการความเสี่ ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จํานวนครั้ง
4/4
4/4
3/3
2/2

คิดเป็ นร้ อยละ
100
100
100
100

o จํานวนหุ้นและสั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
- ไม่มี
o ส่ วนได้ เสี ยทั้งทางตรงและทางอ้ อมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
- ทุกวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2565 ไม่มีวาระใดมีส่วนได้เสี ยพิเศษ
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แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
บริษัท กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
ณ อาคาร กรีน รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ห้ องประชุมชั้น 3
เลขที่ 405 ถนนบอนด์ สตรีท ซ.13 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120

Tel : +66 (0) 2504-5237-39
E-mail : info@greenresources.co.th / Website : http://greenresources.co.th

