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Document or proof of the shareholders or representatives of shareholders who are entitled 

to attend the meeting. 

1. Individual 

1.1 Shareholders of Thai nationality 

(A) Identity of shareholders. (Identity card or government card, or identification 

state enterprises card.) 

(B)  In the case of proxy,  Identification of proxy,  and identification card or 

passport (In case of a foreigner) of the proxy. 

1.2 Shareholders foreigners. 

(A)  Passport of shareholders. 

(B)  In the case of proxy, Passport of proxy and identification card or passport 

(In case of a foreigner) of the proxy. 

 

2. Juristic person 

2.1 Juristic person which registration in Thailand 

(A)  Certificate of Incorporation entitles issued within 3 0  days by the 

Department of Business Development.  Ministry of Commerce 

(B)  Identification card or passport. (In case of a foreigner) of the authority that 

signed the Proxy with identity card or passport. (In case of a foreigner) of 

the proxy. 

2.2 Juristic person which registration abroad. 

(A)  Certificate of Incorporation 

(B)  Identification card or passport. (In case of a foreigner) of the authority that 

signed the Proxy with identity card or passport. (In case of a foreigner) of 

the proxy.   In case of copies of documents must be certified correct copy 

of the document and if document prepared in a foreign country, should be 

notarized by a Notary Public. 

Shareholders or their proxies can be registered and submission of documents for 

inspection at the meeting will start at 8:30 pm. On April 5, 2017 onwards. 
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Company Articles of Association in respect of shareholders meeting of 

Green Resources Public Company Limited. 

The Shareholders' Agenda 

             Article 24 .  The Board must prepare a meeting of shareholders at the annual ordinary 

meeting within 4 months from the end of the fiscal year account of company to shareholders other 

than those already mentioned.  To call a extraordinary meeting of the Board of Directors, will call 

extraordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate or the aggregate number 

of shares not less than 1 in 5 of the total number of issued shares, or shareholders not less than 25 

people, which shares amounting to not less than 1  in 10  of the total number of issued shares.   To 

their names for a letter requesting the committee to convene an extraordinary general meeting of 

shareholders at any time. It must specify the reason for the request to convene promptly in writing 

of such decision in this case, the commissioner held a meeting of shareholders within one month 

from the date of receipt of notice from the shareholders. 

           Article 25.  To call for the General Meeting of Shareholders. The Board shall be in writing 

agenda, specifying the place, date and time of the meeting and the matter will be submitted to the 

meeting with details as appropriate.   By stating that it is proposed to know.  For approval or 

consideration including the opinion of the committee on the matter and distributed to the 

shareholders and the registrar no later than 7  days before the meeting and advertisements in 

newspapers such invitation for 3  consecutive days before the meeting, not less than 3 days of the 

meeting can be in a locality where the headquarters of the company or in other provinces across 

the Kingdom 

Article 26 .  In a meeting of shareholders.  A shareholder may appoint a proxy to attend the 

meeting and vote in the meeting, letter of power attorney.  The proxy form must be dated and 

signed by the shareholder and must be in the form prescribed by the Registrar.  This power of 

attorney will be submitted to the Chairman or the President designated proxy at the meeting before 

the meeting.  

Article 27 .  At a meeting of shareholders, must have shareholders and proxies from the 

shareholders (if any) of not less than 25 people and have shares in the aggregate not less than 1 in 

3  of the total number of issued shares or shareholders and proxies from the shareholders of not 
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less than one-half of all shareholders. It shares amounting to not less than 1 in 3 of the total number 

of issued shares to constitute a quorum.  If it appears that a meeting of shareholders at any time. In 

the event that the first hour ago of the shareholders who attended the meeting as defective quorum 

as defined.  If the meeting of shareholders have been called because the shareholders request shall 

be canceled.  If the shareholders meeting is not convened because the shareholders' request.   Such 

to call for new meeting and the notice of meeting sent to shareholders at least 7  days before the 

meeting, in this meeting is not required quorum of a meeting of shareholders, the President will 

seat for the meeting for Chairman.  If don’t have president of the meeting or the chairman is not 

attend the meeting.  If have vice chairman, the vice chairman shall preside.  If no vice chairman or 

he is unable to perform his duties. The meeting was the election of the shareholders who attended 

the meeting as president. 

 Article 28.  To vote, one share for one vote and resolutions of the ordinary meeting of 

shareholders shall consist of the following. 

(1)  In case of normally, a majority vote of the shareholders attend the meeting 

and voting, if there is an equal voting.  The chairman of the meeting shall have an additional vote 

as a casting vote decision. 

In the event that shareholders have a special gain an loss interest in the matter. 

Shareholders will not be entitled to vote in the election of directors, in addition to voting for 

election directors. 

(2)  In case of the following, to consideration vote not less than 3 of 4 for all 

voting points of shareholders attend the meeting and have the right to vote  

(A)  Sale or transfer of business company for all or a substantial part, to any 

other person. 

(B)  To purchase or acquisition of other companies or private companies 

belong to the company. 

(C)  The amendment or termination of contracts relating to the leasing for all 

of company business or parts of the assignment to others to manage the 

company or integration with other persons with the purpose of profit and 

loss. 

(D)  The amendment or regulations to Memorandum 

(E)  Increase or decrease the capital of the company or issuer. 
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(F)  Company merger or dissolution. 

(G)  Any other matters as required by law. 

Article 29. The operation at the annual Ordinary Meeting shall include the following: 

(1)  Consideration approval of the reports submitted to the meeting regarding 

the results of operations of the Company during the past year. 

(2)  To consider and approve the balance sheet and income-loss statement of 

the financial year ago. 

(3)  Considering the profit, dividends and money earmarked as reserve. 

(4)  The election of directors to retire by rotation and remuneration. 

(5)  To appoint auditors and Remuneration defined 

(6)  Other business 

             Article 30. In case of the Company or its subsidiaries agree to enter into a transaction or items 

relating to the acquisition or disposition of important assets of the company or its subsidiaries in 

accordance with the rules and regulations prescribed by the Stock Exchange of Thailand that 

govern transactions by listed companies or acquisition or disposition of assets of listed companies, 

as appropriate.  The Company's compliance with the rules and procedures for such set out in the 

recommendations also. 

Board of directors 

             Article 11. The Board of Directors consists of at least 5 members and Board of Directors not 

less than half of all directors must be resident in the Kingdom.  The directors must be qualified by 

the law defined. 

           Article 12. At the general meeting of shareholders is appointed directors by the majority under 

the following rules and procedures as following: 

(1)  Each shareholder has one vote for one share. 

(2)  The shareholders vote for each director individually. 

(3) Persons who are elected to be directors will be those who receive the highest number 

of votes, in descending order, according to the number of directors who are to be 



Enclosure 4  

Page 4 of 4 

 

elected. In the event of a tie for the last position to be elected and this exceeds the said 

number of directors, the chairman of the meeting shall have a casting vote. 

            Article 13 .  In every annual general meeting the directors shall retire from 1  in 3  from the 

position.   If the number of directors to be divided into 3 parts are can’t.   Then the number nearest  

1 of  3  directors to retire in the first and second years after the registration of the Company to use 

a draw lots to determine who will take out the subsequent years, the directors who the longest shall 

retire from office. Directors who retire by rotation may be selected to serve for a new one. 

             Article 14 .  The directors shall have the right to receive compensation from the Company in 

the form of prize money, pay, bonus, allowances or benefits in other ways.   As regulations or by 

the general meeting of shareholders to approve.  Which may be defined as an absolute number or 

the rules  and will set forth from time to time, give or take effect until it is changed. In addition, to 

receive allowances and welfare, according to the Company regulation. 

            Article 15. In addition to their out of position as agenda, Directors shall retire from position 

when 

(1)  Death 

(2)  Resignation 

(3)  Being disqualified or prohibited under the law according to a public limited 

       company. 

(4)  The meeting of shareholders vote on the issue. 

(5)  The court has ordered the release. 
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Supporting Documents 

Agenda 5  To consider and approve the appointment of directors who were retired 

by rotation.  

The name and profile's directors offer to the shareholders appointed to again.  

Name-Surname Pol.Maj.Gen Sahaschai   Indrasukhsri  

Position  Chairman of the Board  

Age   68 Years Old 

Nationality  Thai 

Education  Bachelor of Laws, Sripathum University College 

   Bachelor of Economics, FRANKLIN PIERCE COLLEGE, NEW HAMPSHIRE, USA 

Director Training Programs Director Accreditation Program (DAP), Class 34/2004  

From Thai Institute of Directors Thailand. 

Years on the Board  3 year 7 month 

Listed companies  -  

Non-Listed Companies  - 

Experiences 

2014 – Present   Chairman of the Board  

    Green Resources Public Company Limited 

2014 – Present   Member of Nomination and Remuneration Committee 

Kang Yong Electric Public Company Limited 

2012 – Mar,2014 Product Pricing Committee 

Kang Yong Electric Public Company Limited  

2005 –Present   Audit Committee and Independent Committee  

 Permsin Steel Works Public Company Limited 

  1997- 1999   Deputy Commander of the police public security officer 

Meeting attendance in 2016   12/12 

The number of shares and shareholding in the company      28,526,100 shares (representing 3.99 percent of total shares) 

Stakeholders, both direct and indirect, in any transaction the company or its subsidiaries None 

Positions in Competing Business / related to the Company's business  None 
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Supporting Documents 

Agenda 5  To consider and approve the appointment of directors who were retired 

by rotation.  

The name and profile's directors offer to the shareholders appointed to again.  

Name-Surname  Mr.Virat Jansirivatana  

Position   Independent Director and Chairman of Audit Committee 

    Chairman of Risk Management,  

Chairman of Nomination & Remuneration Committee 

Age    64 Years Old 

Nationality   Thai 

Address No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok,  

Zip Code 10300 

Education Bachelor of Engineering (Electrical Engineering) Chulalonglorn University 

Director Training Programs - 

Years on the Board  2 year 2 month 

Listed companies  -  

Non-Listed Companies  - 

Experiences 

Jul 2016 - Present Independent Director and Chairman of Audit Committee,  

Chairman of Risk Management,  

Chairman of Nomination & Remuneration Committee,  

Green Recourses PCL., 

2015 – Jul 2016 Independent Director and Audit Committee,  

Chairman of Risk Management, Green Recourses PCL., 

2012 – 2014 Deputy Governor (Strategy and Organization Development) 

 Metropolitan Electricity Authority 

2011 – 2012 Deputy Governor (Information and Communication Technology) 

 Metropolitan Electricity Authority 

2010 – 2012  Director of Chulalongkorn University Engineering Alumni 

2009 – 2014  Chairman of Metropolitan Electricity Authority Engineers Club 
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2009 – 2011 Assistant Governor (Distribution System Management) 

 Metropolitan Electricity Authority 

2007 – 2009 Director of Fleet Management Department,  

Metropolitan Electricity Authority  

2005 – 2007 Assistant Director of Computer and Communication System 

Operation Department, Computer and Communication System 

Operation Department 

 Metropolitan Electricity Authority 

1999 – 2005 Director of Communication System Division,  

Power System Maintenance Department, Metropolitan Electricity Authority  

Meeting attendance in 2016  11/12 

The number of shares and shareholding in the company  None 

Stakeholders, both direct and indirect, in any transaction the company or its subsidiaries None 

Positions in Competing Business / related to the Company's business  None 
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Supporting Documents 

Agenda 5  To consider and approve the appointment of directors who were retired 

by rotation.  

The name and profile's directors offer to the shareholders appointed to again.  

Name-Surname  Mrs. Pawanya  Krittachart 

Position   Independent Director and Audit Committee 

Age    69 Years Old 

Nationality   Thai 

Address 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Sri Kan, Don Muang, 

Bangkok 10210 

Education B.ACC. – Finance and Banking 

Faculty of Commerce and Accountancy Cualalongkron University  

Director Training Programs Director Accreditation Program 49/2005  

Thai Institute of Directors Association 

Years on the Board  2 year 2 month 

Listed companies -  

Non-Listed Companies -Managing Director, Thanapatr Asset Management Co.,Ltd. 

 -Independent Director, Member of the Audit Committee The Royal 

Ceramic Industry Plc. 

Experiences  

 2016 - Present  Independent Director and Audit Committee 

   Green Resources PCL., 

 2015 - 2016  Independent Director and Chairman of the Audit Committee 

   Director of Investment Committee 

   Green Resources PCL., 

 2014-Present  Managing Director, Thanapatr Asset Management Co.,Ltd. 

 2006-Present   Independent Director, Member of the Audit Committee The Royal 

 Ceramic Industry Plc. 

 2009 – 2013  Executive Director, Lynn Philips Asset Management Co.,Ltd. 
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 2006 – 2008  Advisor – TL Management Co.,Ltd., Thai Life Insurance Group 

 2000 – 2006  Managing Director, Thai Keha Credit Foncier Co.,Ltd. 

 1997 – 2000  Advisor – TL Management Co.,Ltd., Thai Life Insurance Group. 

 1994 – 1997  Managing Director, Thaimex Finance & Security Co.,Ltd. 

 1985 – 1994   Assistance to Managing Director, Thaimex Finance & Securities Co.,Ltd. 

 1974 – 1985   Loan Manager – Commercial Loan Accounts, The Book Club Finance & 

  Securities Co.,Ltd. 

 1971    Accounting Staff, Budget Office of Thai Farmers Bank Head Office 

  Silom Road, BKK 

Meeting attendance in 2016  11/12 

The number of shares and shareholding in the company  None 

Stakeholders, both direct and indirect, in any transaction the company or its subsidiaries None 

Positions in Competing Business / related to the Company's business  None  
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         20บาท                                                          แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
        Duty Stamp                                                                    Proxy Form A 

        20 Baht                                                       (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
             เขียนท่ี...................................................... 
                                                                                                                                                  Written At 

วนัท่ี..............เดือน........................พ.ศ.................. 
                                                                                                                                                   Date             Month                      Year     
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 
     I/We                                                                             Nationality                                Address                           Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต............................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย…์………… 
Sub-District                                             District                                                   Province                                         Zip Code 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..............................................หุ้น           และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................เสียง ดงัน้ี 
Holding the total amounting of                                        shares        and the voting right equals to votes as follows: 
หุ้นสามญั...........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Ordinary share                                 shares   equal to voting right                                                                         votes 
3. ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
(1)......................................................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี...................................... ถนน.......................................... 

  Age                   Address                                             Road 
ต าบล/แขวง.................................... อ  าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                                     District                                               Province                                               Zip Code                           : or, 
(2)......................................................................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... ถนน.......................................... 
                                                                                           Age                   Address              Road 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                                     District                                                Province                                            Zip Code                             : or,  
(3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ64 ปี   

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 64 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางภวญัญา กฤตชาติ อาย ุ69 ปี 
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2560 ในวนัพุธท่ี 5 เมษายน 2560  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101  อาคารอิมแพ็ค  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 
ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
5 April, 2017 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred 
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 
 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

(..................................................................) 
 
 

หมายเหตุ    ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

                                                                                                                                      เขียนท่ี........................................................................... 
                                                                                                                                      Written at 
                                                                                                                                     วนัท่ี................เดือน...............................พ.ศ................. 
                                                                                                                                      Date               Month                             Year 
1. ขา้พเจา้.............................................................................สญัชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี........................ถนน.................................... 
I/We                                                                                   Nationality                               Address                           Road 
ต าบล/แขวง............................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.................. 
Sub-District                                             District                                                  Province                                            Zip Code 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 
holding the total amounting of                               shares  and the voting right equals to                                           votes as follows: 
หุ้นสามญั............................................หุ้น             ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั...................................เสียง 
Ordinary share                                  shares           equivalent to voting right                                                 votes 
3. ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 
 (1)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
                                                                                        Age                Address                                           Road 
ต าบล/แขวง........................................ อ  าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                                            District                                                  Province                                         Zip Code                         ; or, 
(2)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 
                                                                                       Age                   Address                                       Road 
ต าบล/แขวง........................................อ  าเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 
Sub-District                                          District                                                  Province                                    Zip Code              ; or, 
 

(3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ64 ปี   
Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 64 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางภวญัญา กฤตชาติ อาย ุ69 ปี 
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี  2560 ในวนัพุธท่ี 5 เมษายน 2560  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101  อาคารอิมแพ็ค  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 
ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
5 April, 2017 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred 
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 

       วาระที่   1  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 เม่ือวนัพฤหัสบดทีี่  12 พฤษภาคม 2559 
       Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016, held on 12 May 2016. 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

          เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  

 

       วาระที่   2    เร่ือง พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 
       Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2016. 

เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งออกเสียงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required). 

 

       วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
       Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the 

accounting period ending 31 December 2016. 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

             เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  

 

       วาระที่  4     เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559      
  Agenda 4 – To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the   
  operational results of the year 2016.       
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

      เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  
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 วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.  

          (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

          (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

                                    เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  Vote for all nominated directors 

               เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote         

                  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Vote for an individual nominated directors 
  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  1. พลต ารวจตรีสหัสชัย  อนิทรสุขศรี 
  Name of the nominated directors  1.  Pol.Maj.Gen.Sahaschai  Indrasukshri 

    เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote         

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  2. นายวรัิต  จันทร์ศิริวฒันา 
  Name of the nominated directors  2.  Mr. Virat  Jansirivattana 

    เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote         

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  3. นางภวญัญา  กฤตชาติ 
  Name of the nominated directors  3. Mrs.Pawanya  Krittachart 

      เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote 

วาระที่  6   พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2017; 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

                 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  
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วาระที่   7    เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
 Agenda 7 –  To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2017. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

              เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  

 

วาระที่   8    เร่ือง พจิารณาอนุมัติการเปลีย่นแปลงดวงตราบริษทัและแก้ไขข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 38  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงดวงตราบริษทั  

Agenda 8 –  To consider and approve the change of seals of the Company. Amendment to the Articles of Association Clause 38 to be in line with 
 the change of the Company’s seal. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

                 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  

 

      วาระที่   9    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 9 –  To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

          เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไมถู่กตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้
ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration 
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 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ให้เสมือนถือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

(..................................................................) 
 
หมายเหตุ          
Remarks 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited  

 
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพุธท่ี 5 เมษายน  2560  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค  ฟอร่ัม 
เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2017 Annual General Meeting of Shareholdersheld on 5 April, 2017 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building 
Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 

 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                    (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
                                             Approve                      Disapprove                          Abstain 

 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : ..……… Subject :……………………………………………………………………….. 

        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
        (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                              เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
                                           Approve                        Disapprove                         Abstain 

 

               วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
              Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 
                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                           ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
                                            Approve                       Disapprove                           Abstain 
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วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                        (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                        (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                               (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                             เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
                                          Approve                         Disapprove                           Abstain          
 
                   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 
 I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect. 
                       
                 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

(..................................................................) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น) 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

เขียนท่ี............................................................................... 
                                                                                      Written at 
                                                                                       วนัท่ี...................เดือน...................................พ.ศ................ 
                                                                                                                Date                  Month                                 Year 
1. ขา้พเจา้.......................................................... สญัชาติ.............................อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน.................................... 
I/We                                                             Nationality                  Address                             Road 
ต าบล/แขวง............................... อ าเภอ/เขต....................................... จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................... 
Sub-District                                 District                                         Province                                                 Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั.................................................................................................... .... 
In the capacity of custodian with 
2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Green Resoursces Public Company Limited 
โดยถือ หุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง ดงัน้ี 

holding the total amounting of                       shares and the voting right equals to                                             votes as follows: 
หุ้นสามญั...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง 
Ordinary share             shares equivalent to voting right                      votes 

3. ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint 

(1)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................... ถนน.................................. 
                                                          Age                   Address                                Road 

ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต......................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์........................หรือ 
Sub-District                         District                                        Province                                    Zip Code                         : or, 

(2)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................... ถนน.................................. 
                                                            Age                  Address                                 Road 
ต าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต........................................ จงัหวดั..................................... รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 
Sub-District                         District                                       Province                                      Zip Code                         : or, 
(3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต  จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ64 ปี   

Assign a proxy to the Independent Director and Member of the Audit Committee, Mr.Virat  Jansirivattana.  Age 64 years 
อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8  ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 
Address at No. 698/8 Nakornchaisri Road, Nakornchaisri, Dusit, Bangkok, Zip Code 10300 

(4)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นางภวญัญา กฤตชาติ อาย ุ69 ปี 
Assign a proxy to the Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Mrs.Pawanya Krittachart. Age 69 years. 
อยูบ่า้นเลขท่ี 339/137 หมู่บา้นแกรนคาแนลดอนเมือง  แขวงสีกนั  เขตดอนเมือง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10210 
Address at No. 339/137 Mooban Grand Canel Don Muang, Srikan, Don Muang, Bangkok ,Zip Code 10210 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี  2560 ในวนัพุธท่ี 5 เมษายน 2560  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101  อาคารอิมแพ็ค  ฟอร่ัม เมืองทองธานี เลขท่ี 99 
ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 
5 April, 2017 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred 
District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:. 
มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
Grant partial shares of 
หุ้นสามญั..........................................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..................................................เสียง 
Ordinary share                       shares,    entitled  to voting right                                                     votes 

5. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

 

       วาระที่   1  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 เม่ือวนัพฤหัสบดทีี่  12 พฤษภาคม 2559 
       Agenda 1 – To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016, held on 12 May 2016. 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

          เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  

 

       วาระที่   2    เร่ือง พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 
เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งออกเสียงลงมติ (This Agenda is for acknowledgement, no voting is required).    

 

       วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทัประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
       Agenda 3 – To consider and approve the Financial Statements and Consolidated Financial Statements of the Company for the 

accounting period ending 31 December 2016. 

       (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

             เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote 
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      วาระที่  4    เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559      
 Agenda 4 –  To consider and approve the omission of the allocation of profits and not paying the dividend payment for the   
 operational results of the year 2016.       
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

       (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
       (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

      เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  

 

 วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
Agenda 5 – To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation.  

          (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
         (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

          (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                    เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
  Vote for all nominated directors 

               เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote         

                  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Vote for an individual nominated directors 
  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  1. พลต ารวจตรีสหัสชัย  อนิทรสุขศรี 
  Name of the nominated directors  1.  Pol.Maj.Gen.Sahaschai  Indrasukshri 

    เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote         

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  2. นายวรัิต  จันทร์ศิริวฒันา 
  Name of the nominated directors  2.  Mr. Virat  Jansirivattana 

    เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote         

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  3. นางภวญัญา  กฤตชาติ 
  Name of the nominated directors  3. Mrs.Pawanya  Krittachart 

      เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  
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วาระที่  6   พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2017; 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

                 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote 

  

วาระที่   7    เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
 Agenda 7 –  To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and fixing of audit fee for the year 2017. 

              (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

              เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง   งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  

 

วาระที่   8    เร่ือง พจิารณาอนุมัติการเปลีย่นแปลงดวงตราบริษทัและแก้ไขข้อบังคบัของบริษทั ข้อ 38  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงดวงตราบริษทั 

Agenda 8 –  To consider and approve the change of seals of the Company. Amendment to the Articles of Association Clause 38 to be in line with 
 the change of the Company’s seal. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

                 เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  

 

      วาระที่   9    เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

      Agenda 9 –  To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

      (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
     (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 

          เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

                           Approve.......................Vote         Disapprove.......................Vote           Abstain..............................Vote  
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกตอ้ง  และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

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) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 
 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม ใหเ้สมือนถือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by 
myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                           Proxy Holder 

(..................................................................) 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
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) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน(Custodian)  Letter of certification to certify 
that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ค.ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 
may use the Attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 ในวนัพุธท่ี 5 เมษายน  2560  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 อาคารอิมแพ็ค  ฟอร่ัม 
เมืองทองธานี เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ  าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The 2017 Annual General Meeting of Shareholdersheld on 5 April, 2017 at 10:00 AM. At Sapphire 101 Impact Forum Building 
Muangthongthani, no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or on the date and at the place as may be 
postponed or changed. 
 

วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                              เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote  

 
วาระท่ี................. เร่ือง.......................................................................................................................... 
Agenda : . ……… Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                              เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote  

 
วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ………Subject :……………………………………………………………………….. 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                         (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                  เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง  

                    Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote  
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 วาระท่ี................. เร่ือง........................................................................................................................ 
Agenda : . ……Subject :……………………………………………………………………….. 

                        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                                (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
                                (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                                (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows. 
                                    เห็นดว้ย.......................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง    งดออกเสียง.......................เสียง   

                    Approve.......................Vote        Disapprove.......................Vote        Abstain..............................Vote  

 
                 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 
 I hereby certify that the content contained in this Annex to the Form of Proxy is completely correct and true in all respect. 
 
                       

ลงช่ือ......................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signature                                                               Proxy Grantor 

(..................................................................) 
  ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                             Proxy Holder 
(..................................................................) 

ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature                                                             Proxy Holder 

(..................................................................) 
ลงช่ือ...................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 

Signature                                                           Proxy Holder 
(..................................................................) 
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Map of the General Meeting of Shareholders for the year 2017. 

Green Resources Public Company Limited 

 

At Sapphire 101 Impact forum Building Muangthongthani,  

no. 99 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred District, Nonthaburi 11120 

TEL : +66 (0) 2833-4455/ FAX: +66 (0) 2833-4456 

E-mail : info@impact.co.th / Website : impact.co.th 

The AGM shareholders 2017 
on  Wednesday, April 5, 2017 at 10:00 hrs.  

At Sapphire 101. 

mailto:info@impact.co.th
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