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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy Form B 

                     เขยีนท ี......................................................... 
 Written at 

       วนัท ี.......... เดอืน ................... พ.ศ. .............. 
 Date       Month            Year 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................ สญัชาต.ิ............................................................  
 I / We   Nationality 

 อยู่บา้นเลขท ี..................................................................................................................................................................... 
 Address                           

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน)         
 Being a shareholder of B.Grimm Power Public Company Limited 

 โดยถอืหุน้จํานวนทงัสนิรวม .................................. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................... เสยีง ดงันี 
 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 

 หุน้บุรมิสทิธ ิ......................................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสยีง 
 Preferred share                        shares and having the right to vote equal to             votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(เลอืกชอ่งใดช่องหนงึ)  
 Hereby appoint (please choose one option) 

   1. ชอื .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 

Name age  years 

อยู่บา้นเลขท ี................... ถนน ............................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    

จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 

Province  Postal Code               or   

  2. ชอื .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 

Name age  years 

อยู่บา้นเลขท ี................... ถนน ............................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    

จงัหวดั ..................................................................... รหสัไปรษณีย ์......................... หรอื 

Province  Postal Code               or   

  3. ชอื .................................................................................................................อายุ ............................. ปี 

Name age   years 

อยู่บา้นเลขท ี................... ถนน ............................... ตําบล / แขวง .......................... อําเภอ / เขต ............................ 
Residing at Road                      Tambol / Khwaeng   Amphur / Khet    

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

Province Postal Code     

   กรรมการอสิระของบ.ีกรมิ เพาเวอร ์คนใดคนหนงึดงัต่อไปนเีป็นผูร้บัมอบฉนัทะ (ขอ้มลูของกรรมการอสิระปรากฏตามสงิทสี่งมาดว้ย 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 แสงนิมนวล หรอื / Mr. Anusorn Sangnimnuan or 
    2. นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข หรอื / Mrs. Sunee Sornchaitanasuk or 

    3. นางเกตุวล ีนภาศพัท ์/ Mrs. Katevalee Napasab 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Baht 20 Duty 
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คนหนึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพอืเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 
2565 ของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) ในวนัที 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกาํหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง หรอื
ทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

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. 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงันี ดงันี 
       In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 

 วาระท ี1 พจิารณารบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ประจําปี 2564 

 Agenda 1  To acknowledge the 2021 Annual Report and B.Grimm Power Performance Result 

วาระนเีป็นวาระเพอืรบัทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ

   This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast 

วาระท ี2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 

Agenda 2  To approve the Audited Financial Statements for the fiscal year ended 31 December 2021 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

วาระท ี3  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกําไรสุทธเิพอืเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2564 

Agenda 3  To approve the allocation of net profit as legal reserve and annual dividend payment for 2021 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 วาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
Agenda 4 To approve the appointment of directors to replace the directors retiring by rotation  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

         แต่งตงักรรมการทงัชุด / To elect all nominated directors 

     เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 

 



Attachment 7 

Attachment 7 / Page 5 

   แต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors 

1. นายฮาราลด ์ลงิค ์/ Mr. Harald Link 

     เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

2. คุณหญงิสุชาดา กรีะนันทน์ / Khunying Suchada Kiranandana 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

3. นางอญัชล ีชวนิชย ์/ Mrs. Anchalee Chavanich 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain 

 วาระท ี5 พจิารณาอนุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 

 Agenda 5 To approve the remuneration of directors for 2022 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve    ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 วาระท ี6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตงัผูส้อบบญัชแีละการกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจําปี 2565 

 Agenda 6 To approve the appointment of the auditors and the auditor’s fee for 2022 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 วาระท ี7 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูข้อง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
 Agenda 7 To approve the issuance and offering of debentures of B.Grimm Power 

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

  เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain 

 วาระท ี8 เรอืงอนื ๆ (ถา้ม)ี 
 Agenda 8 Other matters (if any) 

       (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
      (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems   

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

               เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove    งดออกเสยีง/ Abstain   

(5)   การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนันไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be 

invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder. 
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(6)  ในกรณีทขีา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีททีีประชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting 

considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or addition 

of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects. 

 

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทผีูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทขีา้พเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 
For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except 

for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form. 

 

 

    ลงชอื / Signed .................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

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

    ลงชอื/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

    ลงชอื/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

    ลงชอื/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

หมายเหตุ / Remarks 

1. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืการแยกการลงคะแนนเสยีงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of 

shares to several proxies for splitting votes. 

2. วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชุดหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, 

can be elected. 

3. ในกรณีทีมวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพมิเตมิได้ใน ใบประจําต่อแบบหนงัสอื
มอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 

 In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to 

 Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s). 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จํากดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ในวนัท ี27 เมษายน 
2565 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 และหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of B.Grimm Power Public Company Limited for the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held 

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. 

 

วาระท ี/ Agenda   เรอืง / Subject    

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
  (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 

วาระท ี/ Agenda   เรอืง / Subject    

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
 (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 

วาระท ี/ Agenda   เรอืง / Subject    

   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 
  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 
       (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 

วาระท ี/ Agenda     เรอืง เลอืกตงักรรมการ (ต่อ) / Subject : Election of Directors (continued) 

 ชอืกรรมการ /  Name of Director    

   เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 ชอืกรรมการ /  Name of Director    

   เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    

 ชอืกรรมการ /  Name of Director    

   เหน็ดว้ย/ Approve   ไม่เหน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain    


