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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 

ตาํบล/แขวง............................................ อาํเภอ/เขต............................................... จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย…์………… 

Sub-District                                             District                                                   Province                                         Zip Code 

2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม..............................................หุน้           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 

ตาํบล/แขวง.................................... อาํเภอ/เขต......................................... จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 

Sub-District                                     District                                               Province                                               Zip Code                           : or, 

(2)......................................................................................อาย.ุ.............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................... ถนน.......................................... 

                                                                                           Age                   Address              Road 

ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................. รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 

Sub-District                                     District                                                Province                                            Zip Code                             : or, 

(3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ69 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Virat Jansirivatana. Age 69 years old. 

อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8 ถนนนครชยัศรี ตาํบลถนนนครชยัศรี อาํเภอดุสิต  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 

Address at 698/8 Nakhon Chai Si Road, Thanon Nakhon Chai Si Subdistrict, Dusit District, Bangkok Code 10300 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)  ห้องประชุมชั้น 3  

เลขท่ี 405 ถนนบอนดส์ตรีท ซ.13 ต. บางพดู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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    ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

หนา้ 3 จาก 16 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง 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 

ตาํบล/แขวง............................................ อาํเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย.์.................. 

Sub-District                                             District                                                  Province                                            Zip Code 

2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Green Resources Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม..................................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 

ตาํบล/แขวง........................................ อาํเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั........................................ รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 

Sub-District                                            District                                                  Province                                         Zip Code                         ; or, 

(2)...................................................................................อาย.ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี....................................ถนน............................................ 

                                                                                       Age                   Address                                       Road 

ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์..................หรือ 

Sub-District                                          District                                                  Province                                    Zip Code              ; or, 

 

(3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ69 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Virat Jansirivatana. Age 69 years old. 

อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8 ถนนนครชยัศรี ตาํบลถนนนครชยัศรี อาํเภอดุสิต  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 

Address at 698/8 Nakhon Chai Si Road, Thanon Nakhon Chai Si Subdistrict, Dusit District, Bangkok Code 10300 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21  เมษายน 2565  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)  ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี 405 

ถนนบอนดส์ตรีท ซ.13 ต. บางพดู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 

 

: 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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       วาระที่   1  เร่ือง  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื่อวนัองัคารที่  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) 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 พจิารณารับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษทัประจําปี 2564 

       Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2021. 

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

       วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทัประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 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) 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 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 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) 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 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ  

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. 
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                                    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. นายอภชิาติ  ศิวโมกษ์  

  Name of the nominated directors  1.  Mr. Apichart  Sivamoke 

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

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

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  2. นายพรีะพงศ์  พติรพบูิลพาทิศ  

  Name of the nominated directors  2.  Mr. Peerapong  Pitrpibulpatit 

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

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

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  3. นายสมควร  มูสิกอนิทร์ 

  Name of the nominated directors  3. Mr. Somkuan Musig-in 

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

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

วาระที่  6   พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2022. 

(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 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 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) 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  

 

 



                                                                                                                                                                     ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

หนา้ 6 จาก 16 

วาระที่   8    พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเปลีย่นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 3.  

                    (วตัถุประสงค์) 

Agenda 8 – To Consider and approve the amendment of the Company's objectives and amend the memorandum Clause 3 of the  

                    Company (Objectives)  

(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 พจิารณาเร่ืองอืน่ 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

นั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม ให้เสมือนถือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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 

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

Remarks 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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 ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited  

 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั 

(มหาชน)  ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี 405 ถนนบอนด์สตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 

 

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          

 

                   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 

 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 

ตาํบล/แขวง............................... อาํเภอ/เขต....................................... จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์........................... 

Sub-District                                 District                                         Province                                                 Zip Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั............................................................................................................. 

In the capacity of custodian with 

2. เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 

Being a shareholder of Green Resoursces Public Company Limited 

โดยถือ หุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม..................................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 

ตาํบล/แขวง............................ อาํเภอ/เขต......................................... จงัหวดั.................................... รหสัไปรษณีย.์........................หรือ 

Sub-District                             District                                              Province                                     Zip Code                              : or, 

(2)..............................................................อาย.ุ..............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................... ถนน.................................. 

                                                                     Age                  Address                                       Road 

ตาํบล/แขวง............................ อาํเภอ/เขต........................................ จงัหวดั..................................... รหสัไปรษณีย.์......................หรือ 

Sub-District                             District                                             Province                                      Zip Code                              : or, 

(3)  มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ นายวิรัต จนัทร์ศิริวฒันา อาย ุ69 ปี 

Assign a proxy to the Independent Director and Audit Committee, Mr.Virat Jansirivatana. Age 69 years old. 

อยูบ่า้นเลขท่ี 698/8 ถนนนครชยัศรี ตาํบลถนนนครชยัศรี อาํเภอดุสิต  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์10300 

Address at 698/8 Nakhon Chai Si Road, Thanon Nakhon Chai Si Subdistrict, Dusit District, Bangkok Code 10300 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21  เมษายน 2565  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน)  ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี 405 

ถนนบอนดส์ตรีท ซ.13 ต. บางพดู อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 

 

20 บาท 

Duty Stamp 

20 บาท 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 เมื่อวนัองัคารที่  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) 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 พจิารณารับทราบผลการดาํเนนิงานของบริษทัประจําปี 2564 

       Agenda 2 – To acknowledge the operational results of the Company for the year 2021. 

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

       วาระที่   3   เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษทัประจําปี ส้ินสุด ณ วนัที่ 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) 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 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 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) 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. 
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      เห็นดว้ย.......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย.........................เสียง     งดออกเสียง.......................เสียง   

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

 วาระที่ 5 เร่ือง พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ  

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. นายอภชิาติ ศิวโมกษ์  

  Name of the nominated directors  1.  Mr. Apichaet  Sivamoke 

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

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

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  2. นายพรีะพงศ์  พติรพบูิลพาทิศ  

  Name of the nominated directors  2.  Mr. Peerapong  Pitrpibulpatit 

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

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

  บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  3. นายสมควร มูสิกอนิทร์ 

  Name of the nominated directors  3. Mr. Somkuan  Musig-in  

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

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

 

     วาระที่  6   พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 

Agenda 6 - To consider and approve the fixing of the directors’ remuneration for the year 2022. 

(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 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 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) 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    พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษทั และแก้ไขเปลีย่นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ  ข้อ 3.  

                    (วตัถุประสงค์) 

Agenda 8 – To Consider and approve the amendment of the Company's objectives and amend the memorandum Clause 3 of the  

                    Company (Objectives)  

(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 พจิารณาเร่ืองอืน่ 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 ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง

นั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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 หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม ให้เสมือนถือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

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) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) Letter of certification to certify 

that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

(3) ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวน

หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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) ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั กรีน รีซอร์สเซส จํากดั (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Green Resources Public Company Limited  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 21  เมษายน 2565  เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. ณ อาคาร กรีน รีซอร์สเซส 

จาํกดั (มหาชน)  ห้องประชุมชั้น 3  เลขท่ี 405 ถนนบอนดส์ตรีท ซ.13 ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120   หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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. 

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  

 

                 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และความเป็นจริงทุกประการ 

 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 

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

 

 

 

 


