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ข้อปฏิบติัสาํหรบัการเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง 

1.1  โปรดกรอก ลงนาม และแนบเอกสารแสดงตวัตนเพอืยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชุม E-AGM ดงัน ี       

ผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบยีนสาํหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สงิทส่ีงมาดว้ย 5) ที
ผูถ้ือหุ้นได้ลงลายมือชอืแล้ว โดยระบุ “อีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือ” อย่างชดัเจน 
เพอืใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

(2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ทยีงัไม่หมดอายุ ของผูถ้อืหุน้ และลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูถ้อืหุน้ 

ผู้ถือหุ้นทีเป็นนิติบุคคล – กรณีผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลเขา้ประชุม E-AGM ดว้ยตนเอง   

(1) แบบฟอรม์ลงทะเบยีนสาํหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) (สงิทส่ีงมาดว้ย 5) ทผีูม้ ี
อํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลทเีขา้ประชุมด้วยตนเองไดล้งลายมอืชอืแล้ว โดยระบุ “อีเมล ์(e-mail) และ
หมายเลขโทรศพัท์มือถือ” อย่างชดัเจน เพอืใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 

(2) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ทยีงัไม่หมดอายุ ของผู้มอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทเีขา้ประชุมด้วยตนเอง และลง
ลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลดงักล่าว 

(3) สําเนาหนังสอืรบัรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดอืน) รบัรองสําเนาถูกต้อง
โดยผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลทเีขา้ประชุมดว้ยตนเอง และมขีอ้ความแสดงว่าตนมอีํานาจกระทาํการ
แทนนิตบิุคคลซงึเป็นผูถ้อืหุน้ 

ขอใหท้่านส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสาร
แสดงตวัตนดงักล่าวข้างต้นให้แก่ บี.กริม เพาเวอร ์ภายในวนัที 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดงันี   

  อเีมล ์ companysecretary@bgrimmpower.com  หรอื      
  ไปรษณีย ์ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

 ฝ่ายเลขานุการบรษิทั อาคาร การเ์ดน้ วงิ (Garden Wing) ชนั 2  
 เลขท ี5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

1.2  เมอื บี.กรมิ เพาเวอร์ ได้รบัเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บี.กรมิ เพาเวอร์ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพือ
ยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชุม โดยเมอืผ่านการตรวจสอบสทิธแิล้ว บี.กริม เพาเวอร ์จะมอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ 
จาํกดั (“Quidlab”) (ซึงเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของ บี.กรมิ เพาเวอร์ ทีได้รบัการรบัรองจาก
สาํนักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส)์ เป็นผู้จดัส่งชือผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) พร้อม 
WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ใหแ้ก่ท่านตามอเีมล ์(e-mail) ทที่านไดแ้จง้ต่อ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 
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ทงันี ขอใหท้่านเก็บรกัษาชอืผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช้ (Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผู้อนื และ
การเขา้ประชุม E-AGM โดยใชช้อืผู้ใช้ (Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ทจีดัส่งให้แก่ท่านจะถือว่าท่านได้
เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมผีลตามกฎหมาย ในกรณีทชีอืผูใ้ช้ (Username) และรหสัผูใ้ช ้
(Password) สูญหาย หรอืยังไม่ได้รบัภายในเวลา 17.00 น. ของวนัที 25 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อ บี.กริม 
เพาเวอร ์โดยทนัท ี 

1.3  ขอใหท้่านศกึษา คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที Quidlab ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล์ (e-mail) 
โดยละเอียด ทงันี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทกี่อนเรมิการประชุม อย่างไรก็ตาม 

การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริมในเวลา 10.00 น. เท่านัน 

1.4  สาํหรบัวธิกีารลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดยลงคะแนน “เหน็ดว้ย” 

หรอื “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” กรณีทที่านไม่ลงคะแนนสําหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น 
“เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

 1.5  หากท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรอืระหว่างการ
ประชุม กรณุาติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั (Quidlab) ผ่านช่องทางดงัน ี 

 โทรศพัท ์ 02-013-4322 หรอื  080-008-7616  
 อเีมล ์ info@quidlab.com   
  หรอืช่องทางการตดิต่ออนืท ีQuidlab จะระบุไวใ้นอเีมลท์ไีดส่้งใหแ้ก่ท่าน  

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผู้อืนเข้าร่วมประชุม E-AGM  

ผูถ้อืหุน้ทไีม่สามารถเขา้ประชุม E-AGM ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอนืเขา้ประชุมและออกเสยีงแทน
ตนได ้โดย บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดจ้ดัใหม้หีนังสอืมอบฉันทะ 3 แบบ ตามทกีรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
กําหนด (สงิทส่ีงมาดว้ย 7) ไดแ้ก่  
แบบ ก.  เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบทวัไป ซงึเป็นแบบทงีา่ยไม่ซบัซอ้น  
แบบ ข.  เป็นแบบหนังสอืมอบฉนัทะทกีําหนดรายการต่าง ๆ ทจีะมอบฉนัทะทลีะเอยีดชดัเจนตายตวั  
แบบ ค.   เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทใีชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัใหค้สัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
ฉบบัภาษาไทย        https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings  

ฉบบัภาษาองักฤษ    https://www.bgrimmpower.com/en/investor-relations/downloads/shareholders-meetings  

2.1 วิธีการมอบฉันทะ สามารถดาํเนินการได ้ดงันี 

(1) ผูถ้อืหุน้ทวัไป ใหเ้ลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนงึเพยีงแบบเดยีวเท่านัน 
โดย บ.ีกรมิ เพาเวอร ์แนะนําใหใ้ชห้นังสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบุการออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ  

(2) ผูถ้ือหุ้นทเีป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตงัคสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและ
ดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

(3) ผู้ถือหุ้นทมีอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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(4) ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร ์ปรากฏขอ้มลูตามสงิทส่ีงมาดว้ย 8 
โดยแนะนําให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซงึในกรณี
มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ ผูถ้อืหุน้ไม่ตอ้งนําส่งแบบฟอรม์ลงทะเบยีนสาํหรบัการประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) (สงิทส่ีงมาดว้ย 5) แต่อย่างใด 

(5) กรุณากรอกขอ้ความในหนังสอืมอบฉันทะใหถู้กต้องและชดัเจน และให้ผูม้อบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะ
ลงลายมือชอืในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทงัขดีฆ่าลงวนัททีีทํา
หนังสอืมอบฉันทะดงักล่าว และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสาํเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
(ตามทรีะบุดา้นล่างน)ี ใหแ้ก่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ภายในวนัที 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดงันี 

อเีมล ์  companysecretary@bgrimmpower.com  หรอื      
ไปรษณีย ์ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั อาคาร การเ์ดน้ วงิ (Garden Wing) ชนั 2 

เลขท ี5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ            

ผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา มอบฉันทะ 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบยีนสาํหรบัการประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สงิทส่ีงมาด้วย 5) ที
ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดล้งลายมอืชอืแลว้ 

(2) หนังสอืมอบฉันทะทีกรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชอืของผู้มอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะ 
และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ทยีงัไม่หมดอายุ ของผูม้อบฉนัทะ ซงึผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรือหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ทยีงัไม่หมดอายุ ของผู้รบัมอบฉันทะ ซงึผู้รบัมอบฉันทะได้ลงลายมอืชอืรบัรองสําเนา
ถูกตอ้ง  

ผู้ถือหุ้นทีเป็นนิติบุคคล มอบฉันทะ 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบยีนสําหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิงทส่ีงมาด้วย 5) ทีผู้รบั
มอบฉนัทะ ไดล้งลายมอืชอืแลว้  

(2) หนังสอืมอบฉันทะซงึไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถว้น และลงลายมอืชอืของผูม้อบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะ 
และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

(3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ทยีงัไม่หมดอายุ ของผู้มอีํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ทเีป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมอืชอื
รบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ทยีงัไม่หมดอายุ ของผู้รบัมอบฉันทะ ซงึได้ลงลายมอืชอืรบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูร้บั
มอบฉนัทะ 
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(5) สาํเนาหนังสอืรบัรองของนิตบิุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกใหไ้ม่เกนิ 6 เดอืน) ทรีบัรองสาํเนาถูกต้อง
โดยผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิุคคลทเีป็นผูม้อบฉนัทะ และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทนนิตบิุคคลซงึลงนาม
มอีํานาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลซงึเป็นผูถ้อืหุน้ 

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น  

เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดยีน (Custodian) 

(1) หนังสอืมอบฉันทะซงึได้กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชอืของผู้มอีํานาจกระทาํการแทน
ของคสัโตเดยีน (Custodian) ซงึเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

(2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 

(3) สําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของคสัโตเดยีน (Custodian) (ออกให้ไม่เกนิ 6 เดอืน) ซงึ
รบัรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอีํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมขีอ้ความแสดงให้
เห็นว่าผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซงึลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอํานาจ
กระทาํการแทนคสัโตเดยีน (Custodian) 

(4) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ทยีงัไม่หมดอายุ ของผู้มอีํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชอื
รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

เอกสารหลกัฐานจากผูถ้อืหุน้ทเีป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 

(1) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 

(2) สําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคลของผูถ้ือหุ้น (ออกให้ไม่เกนิ 6 เดอืน) ซงึรบัรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้แทนนิติบุคคล และมขีอ้ความแสดงให้เหน็ว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซงึลงนามในหนังสอืมอบอํานาจมอีํานาจ
กระทาํการแทนนิตบิุคคลซงึเป็นผูถ้อืหุน้ 

(3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ทยีงัไม่หมดอายุ ของผูแ้ทนนิตบิุคคล และลงลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

เอกสารหลกัฐานจากผูร้บัมอบฉนัทะ 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบยีนสําหรบัการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สงิทส่ีงมาด้วย 5) ที

ผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชอืแลว้  

(2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัข ีหรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ทยีงัไม่หมดอายุ ของผูร้บัมอบฉันทะ ซงึไดล้งลายมอืชอืรบัรองสาํเนาถูกต้องโดยผูร้บัมอบ
ฉนัทะ 

3. กรณีมกีารแก้ไขคํานําหน้าชอื ชอื ชอืสกุล โปรดแนบสําเนาหลกัฐานรบัรองการเปลยีนแปลงดงักล่าวและลงลายมอืชอื
รบัรองสาํเนาถูกตอ้งดว้ย 

สําหรบัเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีทีเอกสารหรอืหลกัฐานขา้งต้น มไิดม้ตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้อง
จดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูม้อีํานาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลนนัรบัรองความ
ถูกตอ้งของคาํแปลดว้ย 
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4.  ช่องทางสาํหรบัการส่งคาํถามเพือสอบถามข้อมูลเกียวกบั บี.กริม เพาเวอร์ หรือวาระการประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565      

4.1  ระหว่างการประชมุ E-AGM ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชุม สามารถส่งคาํแนะนําหรอืคาํถาม ผ่านระบบการประชุม E-AGM 

4.2  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยส่งแบบคําถามสําหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 
2565 (สงิทส่ีงมาดว้ย 12) ทกีรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้ ใหแ้ก่ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ภายในวนัที 24 เมษายน 2565 ผ่าน
ช่องทางต่อไปน ี

 อเีมล ์  ir@bgrimmpower.com หรอื 

 ไปรษณีย ์ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  
ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ ์อาคาร ดร.เกฮารด์ ลงิค ์ชนั 18 

เลขท ี5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

 


