สารบัญ
หนั ง สือ เชิญ ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2565 ในรู ป แบบการประชุ ม ผ่ า นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
แบบแจ้งการประชุม (ทีม่ ี QR Code)

หน้า 1
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1

(โปรดดูเอกสารที่
แนบมาอีกฉบับ)

รายชื่อและประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2

หน้า 1

นิยามกรรมการอิสระ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3

หน้า 1

ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ทางานของผูส้ อบบัญชี

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 4

หน้า 1

แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 5

หน้า 1

ข้อ ปฏิบ ตั ิสาหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุ้น ผ่านสื่ออิเ ล็ก ทรอนิกส์ (E-AGM) และ
การมอบฉันทะ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 6

หน้า 1

หนังสือมอบฉันทะ

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7

หน้า 1

รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8

หน้า 1

ข้อบังคับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9

หน้า 1

คาแนะนาการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report
ประจาปี 2564 และรายงานความยั ่งยืนประจาปี 2564

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 10

หน้า 1

แบบฟอร์มคาขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564 และรายงานความยั ่งยืน
ประจาปี 2564 ในแบบรูปเล่ม

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 11

หน้า 1

แบบคาถามสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 12

หน้า 1

ค าบอกกล่ า วการคุ้ม ครองข้อ มูลส่ ว นบุ คคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 13

หน้า 1

-

แบบแสดงรายการข้อ มู ล ประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (“แบบ 56-1 One
Report ประจาปี 2564”) พร้อมงบการเงินสาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

-

รายงานความยั ่งยืนประจาปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

วันที 25 มีนาคม 2565
เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์

เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565
1.

2.
3.
4.

แบบแสดงรายการข้อมู ลประจํ าปี /รายงานประจํ าปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report ประจําปี
2564”) พร้อมงบการเงินสําหรับปี บ ัญชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และรายงานความยังยืน
ประจําปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึงปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (ทีมี QR
Code) - โปรดดูเอกสารทีแนบมาอีกฉบับหนึ ง (สําหรับวาระที 1, 2 และ 3)
รายชือและประวัติของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการ
ทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ (สําหรับวาระที 4)
นิยามกรรมการอิสระ (สําหรับวาระที 4)
ข้อมูลประวัตแิ ละประสบการณ์ทาํ งานของผูส้ อบบัญชี (สําหรับวาระที 6)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.



แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ
รายชือและรายละเอียดของกรรมการอิสระเพือประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
ข้อบังคับบริษทั ทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
คําแนะนําการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564
และรายงานความยังยืนประจําปี 2564
แบบฟอร์มคําขอรับแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 และรายงานความยังยืนประจําปี 2564
ในแบบรูปเล่ม
แบบคําถามสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565
คําบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



บริษ ัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บี .กริ ม เพาเวอร์”) ตระหนักถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทียังคงแพร่ระบาดในหลายพืนที ด้วยห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วน
ร่วมทุกฝ่ ายทีเกียวข้องและเพือเป็ นส่วนหนึงในการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 คณะกรรมการบริษทั จึงได้มมี ติ
อนุ มั ติ ใ ห้ เรี ย กประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจํ า ปี 2565 ซึ งจะจั ด ขึ นในวั น พุ ธที 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บี.กริม เพาเวอร์ ได้สรุปผลการดําเนินงานและการเปลียนแปลงทีสําคัญของ บี.กริม เพาเวอร์ และ
บริษทั ย่อย รวมทังพัฒนาการต่อการดําเนินนโยบายเกียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ที
เกิดขึนในรอบปี 2564 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 และรายงานความยังยืน
ประจําปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม สิ งทีส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ
บี.กริม เพาเวอร์ ประจําปี 2564
การลงมติ

วาระนีเป็ นวาระเพือรับทราบ จึงไม่มกี ารลงมติ

วาระที 2

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นสําหรับปี บัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กําหนดให้บริษัท ต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไร
ขาดทุน ของบริษัท ณ วัน สินสุด ของรอบปี บ ญ
ั ชี เพือนํ าเสนอต่อ ทีประชุ ม สามัญ ผูถ้ อื หุ น้ เพือ
พิจารณาอนุมตั ิ
ั ชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ รายงานของ
งบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ สําหรับปี บญ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจําปี
2564 รายละเอียดปรากฏตาม สิ งทีส่งมาด้วย 1 โดยงบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์ ดังกล่าว
ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จํากัด และได้ผ่ า นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั แล้ว สรุปสาระสําคัญดังนี
สรุปสาระสําคัญงบการเงินรวมสําหรับปี บัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2564
ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 เปลียนแปลง
(บาท)
(บาท) ร้อยละ+ / (-)
130,696 ล้าน
149,198 ล้าน
14.2

รายการ
รวมสินทรัพย์
รวมหนีสิน

91,392 ล้าน

108,382 ล้าน

18.6

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

39,304 ล้าน

40,816 ล้าน

3.8

รายได้รวม

44,087 ล้าน

46,628 ล้าน

5.8

หน้า 2




ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 เปลียนแปลง
(บาท)
(บาท) ร้อยละ+ / (-)
3,755 ล้าน
3,417 ล้าน
(9.0)

รายการ
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน

2,175 ล้าน

2,276 ล้าน

4.6

0.68

0.72

5.9

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผู้ถื อหุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินของ บี.กริม
เพาเวอร์ สําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของ บี.กริม เพาเวอร์ และผ่ านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว
การลงมติ

วาระนีจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที 3

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกําไรสุทธิ เพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงิ นปันผล
ประจําปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไข
เพิมเติม) และข้อบังคับบริษทั ข้อ 45 กําหนดว่าบริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากนี บี.กริม เพาเวอร์ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงาน (กําไรสุทธิไม่รวมผลกําไร / ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
และรายได้ / รายจ่ายทีไม่เกิดขึนประจํา) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี
ทุนสํารองตามทีกฎหมายกําหนด และภาระผูกพันตามเงือนไขของสัญญาเงินกู้ ทังนี อัตราการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดไว้ โดยขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงาน กระแส
เงินสด ความจําเป็ นในการลงทุน เงือนไขและข้อจํากัดตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ และความ
เหมาะสมอืน ๆ ในอนาคตของ บี.กริม เพาเวอร์
ในปี 2564 บี.กริม เพาเวอร์ มีกําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จํานวน 2,233,043,122 บาท รายละเอียดปรากฏตาม งบการเงินของ บี.กริม
เพาเวอร์ สําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
ปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 (สิ งทีส่งมาด้วย 1)
บี.กริม เพาเวอร์ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 พิจารณาอนุ มตั กิ าร
จัด สรรเงิน กํ าไรสุ ท ธิจากผลการดํ าเนิ น งานปี 2564 ไว้ เป็ นทุ น สํ ารองตามกฎหมาย จํ านวน
111,652,156 บาท และอนุ ม ัติการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานปี 2564 และกํ าไรสะสม
ภายหลังจากทีได้จดั สรรเงินกําไรสุทธิเพือเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท
จากจํานวนหุ้นทังหมด 2,606,900,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิน 1,094,898,000 บาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 45 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ซึงสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปั นผลของ บี.กริม
เพาเวอร์
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ทังนี บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท
เมือวันที 10 กันยายน 2564 คิดเป็ นจํานวนเงินทังสิน 391,035,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปั นผลส่วน
ทีเหลือของปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิส่วนทีไม่ได้รบั การส่งเสริม
การลงทุน (NON-BOI) จํานวนหุน้ ละ 0.2633 บาท และจ่ายจากกําไรสุทธิส่วนทีได้รบั การส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) จํานวนหุน้ ละ 0.0067 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินทังสิน 703,863,000 บาท
อนึง เงินปั นผลจํานวน 0.42 บาท ดังกล่าวจ่ายจากกําไรสุทธิของกิจการทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิต ิบุค คล และจากเงิน ปั น ผลหรือเงินส่วนแบ่งของกําไรทีได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนํ ามารวมคํานวณ
เป็ นรายได้เพือเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ดังนัน ผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถขอเครดิต
ภาษีได้
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงิ นปันผลทีผ่านมา
ปี 2564

ปี 2563
อัตรากําไรสุทธิจากการดําเนินงานต่อหุน้ (บาท)

1.00

0.94

อัตราเงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)

0.45

0.42

จํานวนหุน้ ทีจ่าย (หุน้ )

2,606,900,000

2,606,900,000

รวมเป็ นเงินปั นผลทีจ่าย (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิจากการ
ดําเนินงาน (ร้อยละ)

1,173,105,000

1,094,898,000

45

45

วันกําหนดสิ ทธิ รบั เงิ นปันผลและวันจ่ายเงิ นปันผล
บี.กริม เพาเวอร์ ได้กํ าหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) ในวันที 14
มีนาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 12 พฤษภาคม 2565 โดยสิทธิในการรับเงินปั นผล
ยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 ก่อน
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณา ดังนี

การลงมติ

1.

อนุ มตั ิการจัด สรรเงินกําไรสุท ธิจากผลการดําเนิ นงานปี 2564 ไว้เป็ นทุ นสํารองตาม
กฎหมาย จํานวน 111,652,156 บาท

2.

อนุ ม ัติก ารจ่ า ยเงิน ปั น ผลประจํ า ปี 2564 ในอัต ราหุ้น ละ 0.42 บาท ซึงเป็ น ไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดย บี.กริม เพาเวอร์ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ว ใน
อัตราหุน้ ละ 0.15 บาท และจะจ่ายเงินปั นผลส่วนทีเหลือของปี 2564 อีกในอัตราหุน้ ละ
0.27 บาท

วาระนีจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุ มและออกเสีย ง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที 4

พิ จารณาอนุมตั ิ การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
และข้อ บัง คับ บริษ ัท ข้อ 17 ได้กํา หนดให้ใ นการประชุม สามัญ ผู ้ถ ือ หุ ้น ประจํา ปี ทุก ครัง ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ ถ้าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) โดย
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งมีสทิ ธิได้รบั เลือกตังใหม่ได้
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 ท่าน ซึงในการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 มีกรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ดังนี
1. นายฮาราลด์ ลิงค์

2. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

3. นางอัญชลี ชวนิชย์

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพัน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกํากับดูแลกิจการและความยังยืน

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพือเข้ารับการ
พิจ ารณาเลือ กตังเป็ น กรรมการเป็ น การล่ ว งหน้ า ระหว่ า งวัน ที 1 ตุ ล าคม 2564 ถึง วัน ที 30
ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึงเมือครบกําหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือบุคคล
เพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน (ไม่ รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
กลันกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลทีสมควรได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีออก
ตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) และเป็ นผู้มปี ระสบการณ์ทหลากหลายในกิ
ี
จการทีเกียวข้องและเอือประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตังกรรมการทัง 3 ท่านทีออก
จากตําแหน่ งตามวาระ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระของ บี.กริม
เพาเวอร์ ต่อไปอีกวาระหนึง
ทังนี กรรมการทีได้รบั การเสนอชือทัง 3 ท่ านข้างต้น ไม่ได้ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขัน
ทางธุรกิจกับ บี.กริม เพาเวอร์
รายละเอียดเกียวกับประวัติ วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทํางานของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือ
ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ สิ งทีส่งมาด้วย 2
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสีย) ได้พจิ ารณากลันกรองอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า
บุค คลทีได้รบั การเสนอชือในครังนี ทัง 3 ท่ าน ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองและสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ด้วยความรอบคอบและ
ี
บการประกอบธุรกิจของ บี.กริม
ระมัดระวังแล้ว ทําให้มนใจได้
ั
ว่า เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ เหมาะสมกั
เพาเวอร์ มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และ
เป็ นผู้มปี ระสบการณ์ และประวัติการทํางานทีดี มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ กว้างไกล สามารถอุทิศ
เวลาให้ไ ด้อ ย่ า งเพีย งพอ อัน เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดํ า เนิ น กิจ การของ บี.กริม เพาเวอร์ มี
คุณสมบัตทิ เหมาะสมและสอดคล้
ี
องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ และเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้อง
นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้วว่า คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ และ นางอัญชลี
ชวนิชย์ เป็ น ผู้มีคุ ณสมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการอิสระ ตามนิ ยามกรรมการอิสระของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของ บี.กริม เพาเวอร์ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ น
อิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง นอกจากนี วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระของ
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ และ นางอัญชลี ชวนิชย์ เมือนับรวมระยะเวลาทีจะดํารงตําแหน่ งจน
ครบวาระนีแล้ว ยังไม่เกินกว่า 9 ปี ต่อเนืองกันอีกด้วย ทังนี นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม
สิ งทีส่งมาด้วย 3
ดังนัน คณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 เพือพิจารณาอนุ มตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ดังนี
กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง

1.

นายฮาราลด์ ลิงค์

2.

คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง

3.

นางอัญชลี ชวนิชย์

กรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึง

การลงมติ

วาระนีจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
และข้อบังคับบริษทั ข้อ 22 ได้กําหนดว่า กรรมการบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื น
ตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าทีพิจารณากําหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนเพือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพือให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อไป ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของ บี.กริม
เพาเวอร์ สําหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ได้เปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนอืน ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ภารกิจและหน้าที
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแนวปฏิบตั ิทผ่ี านมาของ บี.กริม เพาเวอร์
จึงเห็นสมควรให้นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือพิจารณาเสนอต่อที ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565 ดังนี
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิ น
1.

ค่าตอบแทนประจํารายเดือนและเบียประชุม
ค่าตอบแทนประจํา (รายเดือน) (บาท)

ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
สรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิ จการและ
ความยังยืน

เบียประชุม (บาท)

ประธาน

ปี 2564
(ปัจจุบนั )
125,250

ปี 2565*
(เสนอเพือพิจารณา)
125,250

ปี 2564
(ปัจจุบนั )
29,250

ปี 2565*
(เสนอเพือพิจารณา)
29,250

กรรมการ

114,000

114,000

28,250

28,250

ประธาน

45,250

45,250

62,250

62,250

กรรมการ

39,750

39,750

56,750

56,750

ประธาน

22,750

22,750

31,500

31,500

กรรมการ

20,000

20,000

28,250

28,250

ประธาน

22,750

22,750

31,500

31,500

กรรมการ

20,000

20,000

28,250

28,250

หมายเหตุ *อัตราเดิมกับทีเสนอให้พจิ ารณาและอนุมตั ใิ นปี 2564

2.

โบนัสประจําปี
จะพิจารณาจ่ายเป็ นรายปี โดยพิจารณาจากผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของ บี.กริม
เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบตั ิของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึงคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้พิจารณาอัตราการจ่าย
โบนัสประจําปี ตามผลการดําเนินงานปี 2564 ในอัตราเดียวกันกับปี ก่อน คือ อัตราไม่เกิน
ร้อยละ 0.3 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ (Normalised Net
Profit) คิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,317,000 บาท

ทังนี
(1)

(2)
(3)


นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ าตอบแทน และนายเฟลิก ซ์ ดนั ย ลิงค์ กรรมการ ได้แสดงความประสงค์ ไม่ ขอรับ
ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ
กรรมการทีดํารงตําแหน่งผูบ้ ริหารของ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการ
ทุกรูปแบบ
ค่าตอบแทนกรรมการจะจัดสรรตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง
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ค่าตอบแทนทีมิ ใช่ตวั เงิ นและผลประโยชน์ ตอบแทนอืน
ปี 2564

ปี 2565

-ไม่ม-ี

-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณา
กลันกรองแล้ว จึงเห็น สมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มสามัญ ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 และเงินโบนัสประจําปี ตามผลการดําเนินงานปี 2564 ตาม
เหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
การลงมติ

วาระนีจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม โดยนับผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน

วาระที 6

พิ จารณาอนุ ม ัติ การแต่ ง ตั งผู้ ส อบบัญ ชี แ ละการกํ า หนดค่ า ตอบแทนผู้ ส อบบัญ ชี
ประจําปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กําหนดให้ทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี พจิ ารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาการเสนอแต่ งตังผู้ส อบบัญ ชี โดยพิจ ารณาจากผลการ
ปฏิบตั งิ านทีผ่านมา ประสบการณ์ และมีมาตรฐานเป็ นทียอมรับในระดับสากล มีความรูค้ วามเข้าใจ
ในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็ นอย่ างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และเห็นสมควรให้แต่งตังบุคคล
ดังต่อไปนีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซึงเป็ นผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ที ได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจากสํ านั ก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เป็ นผูส้ อบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์
1.
2.
3.

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 5339 และ/หรือ
นางสาวอมรรัตน์ เพิมพูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4599 และ/หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 6552
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

หมายเหตุ
นางสาวอมรรัตน์ เพิมพูนวัฒนาสุข และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ไม่เคยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
การตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บี.กริม เพาเวอร์/
นายบุ ญ เลิศ กมลชนกกุ ล เป็ น ผู้รบั ผิด ชอบในการตรวจสอบบัญ ชีและแสดงความเห็น ต่ อ งบ
การเงินปี 2564 ของ บี.กริม เพาเวอร์

หน้า 8




นางสาวอมรรัตน์ เพิมพูนวัฒ นาสุข เป็ น ผู้สอบบัญ ชีรายใหม่ ซึงพิจารณาเสนอให้อนุ มตั ิเป็ น
ผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ ในปี นี โดยสาเหตุจากการเปลียนผู้สอบบัญชีจาก นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ เป็ น นางสาวอมรรัตน์ เพิมพูนวัฒนาสุข เนืองจาก นางสาวอมรรัตน์ เพิมพูนวัฒนาสุข
มีคุณสมบัตเิ หมาะสมในการนําเสนอชือเป็ นผูส้ อบบัญชีของบี.กริม เพาเวอร์
นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี (audit
fee) ประจําปี 2565 เป็ นจํานวน 3,110,000 บาท ต่อปี และค่าใช้จ่ายอืนในงานสอบบัญ ชีต ามที
เกิดขึนจริง
(ทังนี เมื อเปรีย บเที ย บกั บ ปี 2564 ที ผ่ านมา ค่ า ตอบแทนผู้ สอบบัญ ชี (audit fee) มี จํ านวน
4,090,000 บาท และค่าบริการอืน (non-audit fee) มีจาํ นวน 8,170,000 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุ มตั ิให้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และให้
แต่ งตั ง (1) นายบุ ญ เลิ ศ กมลชนกกุ ล ผู้ ส อบ บั ญ ชี ร ั บ อนุ ญ าตเลขที 5339 และ/ห รื อ
(2) นางสาวอมรรั ต น์ เพิ มพู น วั ฒ นาสุ ข ผู้ ส อบบั ญ ชี ร ั บ อนุ ญาตเลขที 4599 และ/หรื อ
(3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6552 แห่ง บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คู เปอร์ส เอบีเอเอส จํ ากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชีข อง บี.กริม เพาเวอร์ ประจํ าปี 2565 โดยกํ าหนด
ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีจํานวน 3,110,000 บาทต่ อปี และค่ าใช้จ่ ายอืนในงานสอบบัญชีตามที
เกิดขึนจริง
อนึง ผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จํานวน 48 บริษัท ของ
บี.กริม เพาเวอร์ สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จํากัด (ส่ วนบริษัทย่ อยอืนทีผู้สอบบัญ ชีมิได้สังกัดสํานั กงานสอบบัญชีเดียวกันนั น
คณะกรรมการบริษทั จะดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลา)
ทั งนี บริษั ท ที เป็ นสํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี แ ละผู้ สอบบั ญ ชี ต ามรายชื อที เสนอข้ างต้ น นั นไม่ มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บี.กริม เพาเวอร์/ บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีทได้
ี รบั เสนอชือ ปรากฏตามสิ งที
ส่งมาด้วย 4
การลงมติ

วาระนีจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
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วาระที 7

พิ จารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริ ม เพาเวอร์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บี.กริม เพาเวอร์ มีความประสงค์ทจะออกและเสนอขายหุ
ี
้นกู้ เพือใช้ในการประกอบธุรกิจทัวไป
และ/หรือ ชําระหนีคืน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ หุน้ กู้ของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ
บริษทั ในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เพือรองรับการขยาย
ธุ ร กิ จ ของบี .กริม เพาเวอร์ และ/หรือ บริษั ท ในเครือ หรือ เพื อวัต ถุ ป ระสงค์ อื น ๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี
ประเภทและชนิ ดของ หุน้ กู้สกุลเงินบาท และ/หรือ หุน้ กู้สกุลเงินต่างประเทศทุกชนิดและ
ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มี
หุ้นกู้
ประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีวนั กําหนดไถ่
ถอนและหุน้ กูไ้ ม่มวี นั กําหนดไถ่ถอน หุน้ กูม้ ผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กูแ้ ละหุน้
กูไ้ ม่มผี แู้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้ หุน้ กูท้ บีี .กริม เพาเวอร์ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ กู้
มีหรือไม่มสี ทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน ทังนี ขึนอยู่
กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะทีมีการเสนอขายหุน้ กู้
จํานวน (วงเงิ นหุ้นกู้)

จํานวนเงินต้นของหุน้ กู้ (ตามมูลค่าทีตราไว้) ทีเสนอขายแต่ละครัง
เมือคํานวณรวมกับหุน้ กู้ของบี.กริม เพาเวอร์ (ตามมูลค่าทีตราไว้)
ทียังไม่ ได้ไถ่ถ อนทังหมด ณ ขณะใดขณะหนึ ง และทีเคยมีการ
อนุมตั วิ งเงินทังหมดไม่ว่าครังใด ๆ ไว้แล้ว มีจาํ นวนรวมกันไม่เกิน
100,000 ล้านบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอืนใดในจํานวน
ี ถอนแล้ว และ/หรือ ทีบี.กริม
เทียบเท่า ทังนี วงเงินของหุ้นกู้ทไถ่
เพาเวอร์ ได้ทําการซือคืน และ/หรือชําระคืนแล้ว จะนํ ามานับเป็ น
วงเงินของหุน้ กูท้ บีี .กริม เพาเวอร์สามารถทําการออกและเสนอขาย
ได้อกี (Revolving Basis)
ทังนี ในกรณีออกหุน้ กู้เพือการ Refinance หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้น
กู้ใหม่เพือชําระหนีตาม และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้น
ของหุน้ กู้เดิมซึงจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันทีออกและเสนอ
ขายหุ้น กู้ใหม่ เพือการ Refinance นั น จะถือเสมือนว่าเป็ น มูลค่า
เงินต้นของหุ้นกู้ทได้
ี รบั การไถ่ถอนแล้วและให้นับมูลค่าดังกล่าว
รวมกลับ เข้าเป็ น ส่ ว นหนึ งของมูลค่ ารวมของเงิ น ต้น ของหุ้น กู้ ที
บี.กริม เพาเวอร์ สามารถทําการออกและเสนอขายได้

สกุลเงิ น

เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอืนใดในจํานวนเทียบเท่า

วัตถุประสงค์

เพือใช้ในการประกอบธุรกิจทัวไป และ/หรือ ชําระหนีคืน และ/หรือ
Refinance เงิน กู้ และ/หรือ หุ้น กู้ของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ
บริษัทในเครือ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน เพือรองรับการขยายธุรกิจของบี.กริม เพาเวอร์ และ/
หรือ บริษทั ในเครือ หรือเพือวัตถุประสงค์อนตามที
ื
คณะกรรมการ
บริษทั เห็นสมควร
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อัตราดอกเบีย

อัตราทีจะกําหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที
ออกและเสนอขายหุน้ กู้ ณ ขณะนัน ๆ

การไถ่ถอนก่อน
กําหนด

บี.กริม เพาเวอร์ อาจมีห รือไม่ มีสิท ธิในการไถ่ ถอนหุ้นกู้ก่อนวัน
ครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ และผูถ้ อื หุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มสี ทิ ธิเรียกร้อง
ให้ บี.กริม เพาเวอร์ ทําการไถ่ ถอนหุ้น กู้ก่อ นวัน ครบกําหนดไถ่
ถอน ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดและเงือนไขของหุน้ กูท้ เกี
ี ยวข้อง

ลักษณะการเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชนทัวไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
และ/หรือ ผู้ลงทุ นรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุ น สถาบัน และ/หรือ
บุคคล และผูล้ งทุนใด ๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครังเดียวเต็มจํานวนในคราวเดียวกัน
และ/หรือ เป็ นคราว ๆ ไป และ/หรือ เป็ นโครงการ และสามารถออก
และเสนอขายหุน้ กู้เพือทดแทนหุน้ กู้ทเคยออกและเสนอขายไปแล้
ี
ว
ตามความจําเป็ นในการใช้เงินของบี.กริม เพาเวอร์ ทังนี การออก
และเสนอขายหุ้ น กู้ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดไว้ ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
ประกาศคณะกรรมการกํ ากั บ ตลาดทุ น ประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ/หรือ
หน่ วยงานราชการอืนใดทีเกียวข้อง และมีผลบังคับใช้ในขณะทีออก
และเสนอขายหุ้ น กู้ ในแต่ ล ะคราว (“กฎหมายและประกาศที
เกียวข้อง”)
การขึนทะเบียนหุ้นกู้

บี.กริม เพาเวอร์ อาจนํ าหุ้นกู้ไปขึนทะเบียนกับสมาคมตลาดตรา
สารหนี ไทย หรือ หน่ ว ยงานอื น ๆ ตามที เหมาะสมและตาม
หลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศทีเกียวข้อง

ระยะเวลากําหนดออก กํ า หนดออกและเสนอขายหุ้ น กู้ ภ ายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 5 ปี
(2565-2569)
และเสนอขาย
อืน ๆ

ให้กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หรือ
บุ ค คลทีได้ร ับ มอบหมายจากกรรมการผู้มีอํ า นาจลงนาม หรือ
ประธานเจ้าหน้ าทีบริห าร เป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ
อันจําเป็ นและเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว
เพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศ
ทีเกียวข้อง ดังต่อไปนี
1. การกํ าหนดหรือ แก้ ไขข้อ ตกลง เงือนไข และรายละเอีย ด
เกียวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู้
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อายุ หุ้น กู้ ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย อัตราดอกเบีย วิธีการ
จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็ นต้น รวมถึงการลงนาม
ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีของผูอ้ อกหุน้ กู้และผู้ถือ
หุน้ กู้
2. การเจรจา ทําความตกลง ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสาร หรือ
หลักฐานต่าง ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุน้ กู้ รวมถึงติดต่อ ให้ขอ้ มูล และยืนเอกสารหลักฐานกับ
สํ า นั ก งานคณ ะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย หรือหน่ วยงานหรือบุคคลใด ๆ ทีเกียวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุ ญ าต การยืน
ข้อมู ลเอกสารหลัก ฐานต่ าง ๆ และการติด ต่ อ หน่ ว ยงานที
เกียวข้อง รวมถึงการขึนทะเบียนหุ้น กู้กบั สมาคมตลาดตรา
สารหนี ไทย หรือ ตลาดรองอืน ๆ หรือ หน่ ว ยงานอืน ๆ ที
เหมาะสม และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ทีเกียวข้อง
หรือจําเป็ นสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ ละครัง
ทุกประการตามทีเห็นสมควร
3. การแต่งตังทีปรึกษาทางการเงิน ทีปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้
จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สถาบันการจัดอันดับความน่าเชือถือ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหุ้นกู้ หรือบุคคลอืนใดทีเกียวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้น กู้ซึงจะต้อ งมีการแต่ งตังตามกฎเกณฑ์ ทีเกียวข้อ ง
หรือในกรณีอนใดตามที
ื
เห็นสมควร
4. การดําเนินการใด ๆ ทีจําเป็ นและเกียวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ้ น กู้ เ พื อให้ สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งทุ กป ระการตาม ที
เห็นสมควร
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงือนไขและรายละเอียดเกียวกับการออก
และเสนอขายหุ้น กู้ ข อง บี.กริม เพาเวอร์ แล้ว เห็น สมควรเสนอให้ทีประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจํา ปี 2565 อนุ ม ัติก ารออกและเสนอขายหุ้น กู้ข อง บี.กริม เพาเวอร์ และมอบอํ า นาจให้
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้ าทีบริห าร หรือบุ คคลทีได้รบั มอบหมายจาก
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด
ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กู้ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพือให้ สําเร็จลุล่วง
ทุกประการ ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ
การลงมติ

มติในวาระนีจะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู้ถอื หุน้ ซึงมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐาน
ในการนับคะแนน
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วาระที 8

เรืองอืน ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น
(1)

บี.กริม เพาเวอร์ กํ าหนดรายชือผู้ถือหุ้น ทีมีสิทธิเข้าประชุ ม สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (Record Date) ในวันที
14 มีนาคม 2565

(2)

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชือบุคคลเพือพิจารณาเข้า
รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 ระหว่างวันที 1 ตุลาคม
2564 ถึงวันที 30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถอื หุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึงเมือครบกําหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุ
เป็ นวาระการประชุมหรือเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ แต่อย่างใด

(3)

บี.กริม เพาเวอร์ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
ซึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ดังนี
ฉบับภาษาไทย https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings
ฉบับภาษาอังกฤษ https://www.bgrimmpower.com/en/investor-relations/downloads/shareholders-meetings

(4)

สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 บี.กริม เพาเวอร์ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียง
และการนับคะแนนเสียงผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน โดยไม่มกี ารจัดเตรียมสถานที/
ห้องประชุมสําหรับการประชุมแต่อย่างใด

(5)

ผูถ้ อื หุน้ ทีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผอู้ นเข้
ื าร่วมประชุม สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2565 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดําเนินการจัดส่ง แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสืออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) สิ งที ส่งมาด้วย 5 ทีกรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ) หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณี
มอบฉันทะ) ตามทีกําหนดไว้ใน ข้อปฏิ บตั ิ สาํ หรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ สิ งที ส่งมาด้วย 6 เพือใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่ บี.กริม
เพาเวอร์ ภายในวันที 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี
อีเมล์
ไปรษณีย์

companysecretary@bgrimmpower.com หรือ
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั อาคาร การ์เด้น วิง (Garden Wing) ชัน 2
เลขที 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เมือ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รบั เอกสารตามทีกําหนดครบถ้วนแล้ว บี.กริม เพาเวอร์ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพือ
ยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมือผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บี.กริม เพาเวอร์ จะมอบหมายให้ บริ ษทั ควิ ดแลบ
จํากัด (Quidlab) (ซึงเป็ น ผู้ให้บ ริก ารระบบการประชุ ม E-AGM ของ บี.กริม เพาเวอร์ ทีได้รบั การรับ รองจาก
สํานักงานพัฒ นาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ ) เป็ นผู้จดั ส่งชือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม
WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ท่านตามอีเมล์ (e-mail) ทีท่านได้แจ้งต่อ บี.กริม เพาเวอร์
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(6)

หากผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ดว้ ยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้
ผู้อืนเข้าประชุม และออกเสียงแทนตน โดยใช้ห นัง สือ มอบฉัน ทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน
ส่วนผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ซึงแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม สิ งที ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิ สระของ บี.กริ ม เพาเวอร์ ท่านใดท่านหนึง ดังมีรายชือและรายละเอียดปรากฏตาม สิ งที ส่งมาด้วย 8
เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระ
ตามทีผูถ้ อื หุน้ กําหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

(7)

เพือให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2565 เป็ นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย
ระบบจะเปิ ดให้ ท่ านลงทะเบี ยนเข้ าร่วมประชุ ม ล่วงหน้ า 60 นาที ก่ อนเริ มการประชุม อย่างไรก็ตาม การ
ถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ มในเวลา 10.00 น. เท่ านัน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษา คู่มือวิ ธีการใช้งาน
ระบบการประชุม E-AGM ที Quidlab จะได้ส่งให้ท่านทางอีเมล์ (e-mail) โดยละเอียด
หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปั ญหาทางด้านเทคนิ คในการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม
หรือระหว่างการประชุม กรุณาติ ดต่อ บริษทั ควิ ดแลบ จํากัด (Quidlab) ผ่านช่องทางดังนี
โทรศัพท์
02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรือ
อีเมล์
info@quidlab.com
หรือช่องทางการติดต่ออืนที Quidlab จะระบุไว้ในอีเมล์ทได้
ี ส่งให้แก่ท่าน

(8)

บี.กริม เพาเวอร์ จะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ทีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏ
ตาม สิ งที ส่งมาด้วย 9

(9)

ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคําถามล่วงหน้าเพือสอบถามข้อมูลเกียวกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2565 โดยส่ง
แบบคําถามสํา หรับ การประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจําปี 2565 ปรากฏตามสิ งที ส่ งมาด้ ว ย 12 ภายในวัน ที 24
เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี
อีเมล์
ir@bgrimmpower.com หรือ
ไปรษณีย์
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ อาคาร ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ ชัน 18
เลขที 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(10)

บี.กริม เพาเวอร์ ได้จดั ทําแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 และรายงานความยังยืนประจําปี 2564 ในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึงผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ทีมี QR Code) (สิงทีส่งมาด้วย 1)
โดยสามารถศึก ษาคําแนะนํ าการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์ โหลดเอกสารได้จาก สิ งที ส่ งมาด้ วย 10
อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 และรายงานความยังยืน
ประจําปี 2564 ในแบบรูปเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจํานงตาม สิ งทีส่งมาด้วย 11
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธกี ารตามทีได้ระบุไว้ขา้ งต้น โดยจะเป็ นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน และจะไม่มกี าร
จัดเตรียมสถานที/ห้องประชุมสําหรับการประชุม แต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน)

(นายปกรณ์ ทวีสนิ
ประธานกรรมการ

สอบถามเพิมเติมติดต่อ:
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-710-3528
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั โทร. 02-710-3171
บริษทั ควิดแลบ จํากัด (Quidlab) (ด้านเทคนิคเกียวกับระบบการประชุม E-AGM)
โทร. 02-013-4322 หรือ 080-008-7616
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