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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy Form A 

      
 เขยีนที ่......................................................... 
 Written at 

       วนัที ่.......... เดอืน ................... พ.ศ. .............. 
 Date       Month            Year 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................ สญัชาต.ิ............................................................  

 I / We   Nationality 
 อยู่บา้นเลขที ่......................................... ............................................................................................................. ...............  

 Address                           

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน)  

 Being a shareholder of B.Grimm Power Public Company Limited 

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .................................. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .....................................เสยีง ดงันี้ 
 Holding the total amount of                       shares and having the right to vote equal to votes as follows: 

 หุน้สามญั …...........................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสยีง 

 Ordinary share           shares and having the right to vote equal to             votes 
 หุน้บรุมิสทิธ ิ......................................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสยีง 

 Preferred share                        shares and having the right to vote equal to             votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (เลอืกช่องใดชอ่งหนึ่ง)  

 Hereby appoint  (please choose one option) 

   1. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 

Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 

Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    

จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 
Province  Postal Code               or   

2. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 

Name age  years 
อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 

Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    
จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 

Province  Postal Code               or   

3. ชื่อ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 
Name age  years 

อยู่บา้นเลขที ่................... ถนน ............................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    

จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์.........................  

Province Postal Code     
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Baht 20 Duty 
Stamp 
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  4. กรรมการอสิระของบ.ีกรมิ เพาเวอร์ คนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ (ขอ้มลูของกรรมการอสิระปรากฏตามสิง่ที่ส่งมา
ดว้ย 8) 
Any one of the following Independent Directors of B.Grimm Power to be the proxy (details of the Independent Directors are 
set out in Attachment 8):  
  1. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล หรอื / Mr. Anusorn Sangnimnuan or 
  2. นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข หรอื / Mrs. Sunee Sornchaitanasuk or 
  3. นางเกตุวล ีนภาศพัท ์/ Mrs. Katevalee Napasab 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2565 ของ บริษทั บี.กริม เพำเวอร ์จ ำกดั (มหำชน) ในวนัที่ 27 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ในรูปแบบกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตำมพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง หรอืที่
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022  Annual General Meeting of Shareholders on 27 
April 2022  at 10.00 hrs. through electronic media (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 
(2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้กระท าเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  

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

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  

           (…...................................................) 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  

                      (…...................................................) 

หมายเหตุ/ Remark   

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้้รบัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 

of shares to many proxies for splitting votes. 

 


