


สารบญั 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์

 หน้า 1 

แบบแจง้การประชมุ (ทีม่ ีQR Code)  สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 (โปรดดเูอกสารที่
แนบมาอกีฉบบั) - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (“แบบ 56-1 One 

Report ประจ าปี 2564”) พรอ้มงบการเงนิส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2564 ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) 

- รายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2564 ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) 

 

รายชื่อและประวตัิของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2  หน้า 1 

นิยามกรรมการอสิระ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 3  หน้า 1 

ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์ท างานของผูส้อบบญัช ี สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4  หน้า 1 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) สิง่ทีส่่งมาดว้ย 5  หน้า 1 

ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และ
การมอบฉันทะ 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 หน้า 1 

หนังสอืมอบฉนัทะ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 หน้า 1 

รายชื่อและรายละเอยีดของกรรมการอสิระเพื่อประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 8  หน้า 1 

ขอ้บงัคบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ สิง่ทีส่่งมาดว้ย 9  หน้า 1 

ค าแนะน าการใช้รหสัควิอาร์ (QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report 
ประจ าปี 2564 และรายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2564 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 10   หน้า 1 

แบบฟอร์มค าขอรบัแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 และรายงานความยัง่ยืน
ประจ าปี 2564 ในแบบรปูเล่ม 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 11  หน้า 1 

แบบค าถามส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 สิง่ทีส่่งมาดว้ย 12 หน้า 1 

ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 13 หน้า 1 

 



 

 

 

วนัท ี25 มนีาคม 2565 

เรอืง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ในรปูแบบการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์ 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สงิทส่ีงมาดว้ย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report ประจําปี 
2564”) พร้อมงบการเงินสําหรบัปีบัญชีสนิสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 และรายงานความยงัยืน
ประจําปี 2564 ในรปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) ซงึปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (ทีมี QR 
Code) - โปรดดเูอกสารทีแนบมาอีกฉบบัหนึง (สาํหรบัวาระท ี1, 2 และ 3) 

2. รายชอืและประวตัิของบุคคลทไีด้รบัการเสนอชอืให้เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการ
ทพีน้จากตําแหน่งตามวาระ (สาํหรบัวาระท ี4) 

3. นิยามกรรมการอสิระ (สาํหรบัวาระท ี4) 
4. ขอ้มลูประวตัแิละประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัช ี(สาํหรบัวาระท ี6) 

เอกสารประกอบการเขา้ประชุม 

5. แบบฟอรม์ลงทะเบยีนสาํหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

6. ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉนัทะ 
7.  หนังสอืมอบฉนัทะ 
8.  รายชอืและรายละเอยีดของกรรมการอสิระเพอืประกอบการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 

9. ขอ้บงัคบับรษิทัทเีกยีวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

10. คาํแนะนําการใชร้หสัควิอาร์ (QR Code) สําหรบัดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 

และรายงานความยงัยนืประจาํปี 2564 
11. แบบฟอร์มคําขอรบัแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 และรายงานความยงัยนืประจําปี 2564 

ในแบบรปูเล่ม 

12. แบบคาํถามสาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 
13. คาํบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 



หน้า 2 

บรษิัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชอืไวรสั       
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทยีงัคงแพร่ระบาดในหลายพนืท ีดว้ยห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวน
ร่วมทุกฝ่ายทเีกยีวขอ้งและเพอืเป็นส่วนหนึงในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  คณะกรรมการบรษิทัจงึได้มมีติ
อนุมัติ ให้ เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี  2565 ซึ งจะจัดขึนในวันพุ ธที  27 เมษายน  2565 เวลา  10.00 น .  
ในรปูแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง เพยีงรปูแบบเดยีวเท่านนั โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี 

วาระที 1   พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร ์ประจาํปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไดส้รุปผลการดําเนินงานและการเปลยีนแปลงทสีําคญัของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์และ
บรษิทัย่อย รวมทงัพฒันาการต่อการดําเนินนโยบายเกยีวกบัการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั ที
เกิดขนึในรอบปี 2564 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 และรายงานความยงัยืน
ประจาํปี 2564 รายละเอยีดปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้วย 1  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของ
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ประจาํปี 2564  

การลงมติ วาระนเีป็นวาระเพอืรบัทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ

วาระที 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ) 
และขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 39 กําหนดใหบ้รษิัท ต้องจดัทํางบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) และงบกําไร
ขาดทุนของบรษิัท ณ วนัสินสุดของรอบปีบญัช  ีเพือนําเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ
พจิารณาอนุมตั ิ

 งบการเงนิของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ สําหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ รายงานของ
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตปรากฏอยู่ใน หวัขอ้ “งบการเงนิ”  ของแบบ 56-1 One Report ประจําปี 
2564 รายละเอยีดปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้วย 1  โดยงบการเงนิของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ดงักล่าว
ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตจาก บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส 
จํากัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ สรุปสาระสาํคญัดงันี 

สรปุสาระสาํคญังบการเงินรวมสาํหรบัปีบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

รายการ 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 

(บาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 
(บาท) 

เปลยีนแปลง 
รอ้ยละ+ / (-) 

รวมสนิทรพัย์ 130,696 ลา้น 149,198 ลา้น 14.2  

รวมหนสีนิ 91,392 ลา้น 108,382 ลา้น 18.6  

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 39,304 ลา้น 40,816 ลา้น 3.8  

รายไดร้วม 44,087 ลา้น 46,628 ลา้น 5.8  



หน้า 3 

รายการ 
ณ 31 ธนัวาคม 2563 

(บาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2564 
(บาท) 

เปลยีนแปลง 
รอ้ยละ+ / (-) 

กําไรสุทธ ิ 3,755 ลา้น 3,417 ลา้น (9.0)  

กําไรสุทธสิ่วนทเีป็นของบรษิทัใหญ่ 2,175 ลา้น 2,276 ลา้น 4.6  

กําไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 0.68 0.72  5.9  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอให้ทปีระชุมผู้ถือหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงินของ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร์ สําหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2564 ซงึไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ของ บี.กริม เพาเวอร์ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และได้รับความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

การลงมติ วาระนีจะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้งีดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที 3 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิเพือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแก้ไข
เพมิเตมิ) และขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 45 กําหนดว่าบรษิทัต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจาํปีส่วนหนงึไวเ้ป็น
ทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกว่าทุนสาํรองนีจะมจีาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 

 นอกจากนี บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธิ
จากการดําเนินงาน (กําไรสุทธไิม่รวมผลกําไร / ขาดทุนจากอตัราแลกเปลยีนทียงัไม่เกิดขนึ  

และรายได ้/ รายจ่ายทไีม่เกดิขนึประจาํ) ตามงบการเงนิรวมของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ หลงัหกัภาษี 
ทุนสํารองตามทกีฎหมายกําหนด และภาระผูกพันตามเงอืนไขของสญัญาเงินกู้ ทงันี อตัราการ
จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจเปลยีนแปลงไปจากทกีําหนดไว ้โดยขนึอยู่กบัผลการดําเนินงาน กระแส
เงนิสด ความจําเป็นในการลงทุน เงือนไขและขอ้จํากัดตามทกีําหนดไว้ในสญัญาเงนิกู้ และความ
เหมาะสมอนื ๆ ในอนาคตของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

 ในปี 2564 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์มกีําไรสุทธส่ิวนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ ตามงบการเงนิ
เฉพาะกิจการ จํานวน 2,233,043,122 บาท รายละเอียดปรากฏตาม งบการเงนิของ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร์ สําหรบัปีบญัชสีนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 และ รายงานของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
ปรากฏอยู่ใน หวัขอ้ “งบการเงนิ”  ของแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 (สิงทีส่งมาด้วย 1) 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 พจิารณาอนุมตักิาร
จัดสรรเงินกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี 2564 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 

111,652,156 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2564 และกําไรสะสม 
ภายหลงัจากทไีด้จดัสรรเงนิกําไรสุทธเิพอืเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท 

จากจํานวนหุ้นทงัหมด 2,606,900,000 หุ้น รวมเป็นเงินทงัสนิ 1,094,898,000 บาท หรอืคิดเป็น
ร้อยละ 45 ของกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน ซึงสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของ บี.กริม 
เพาเวอร ์ 
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 ทงันี บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมแล้ว ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท 
เมอืวนัท ี10 กนัยายน 2564 คดิเป็นจาํนวนเงนิทงัสนิ 391,035,000 บาท โดยจะจ่ายเงนิปันผลส่วน
ทเีหลอืของปี 2564 อีกในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธส่ิวนทไีม่ได้รบัการส่งเสรมิ
การลงทุน (NON-BOI) จํานวนหุน้ละ 0.2633 บาท และจ่ายจากกําไรสุทธส่ิวนทไีดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุน (BOI) จาํนวนหุน้ละ 0.0067 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิทงัสนิ 703,863,000 บาท  

 อนงึ เงนิปันผลจาํนวน 0.42 บาท ดงักล่าวจ่ายจากกําไรสุทธขิองกิจการทไีด้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้
นิติบุคคล และจากเงนิปันผลหรอืเงนิส่วนแบ่งของกําไรทไีด้รบัยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
เป็นรายไดเ้พอืเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ดงันนั ผูถ้อืหุน้ทเีป็นบุคคลธรรมดาจงึไม่สามารถขอเครดติ
ภาษไีด ้ 

 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลทีผ่านมา  

  ปี 2563 ปี 2564 

อตัรากําไรสุทธจิากการดาํเนินงานต่อหุน้ (บาท) 1.00 0.94  

อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.45 0.42 

จาํนวนหุน้ทจี่าย (หุน้) 2,606,900,000 2,606,900,000 

รวมเป็นเงนิปันผลทจี่าย (บาท) 1,173,105,000 1,094,898,000 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อกําไรสุทธจิากการ
ดาํเนินงาน (รอ้ยละ)  45 45 

 วนักาํหนดสิทธิรบัเงินปันผลและวนัจ่ายเงินปันผล 

บี.กริม เพาเวอร์ ได้กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 14 

มนีาคม 2565 และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท ี12 พฤษภาคม 2565 โดยสทิธใินการรบัเงนิปันผล
ยงัมคีวามไม่แน่นอน เนอืงจากตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 ก่อน 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา ดงันี 

1. อนุมตัิการจดัสรรเงนิกําไรสุทธจิากผลการดําเนินงานปี 2564 ไว้เป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย จาํนวน 111,652,156 บาท  

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี  2564 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท ซึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล โดย บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแล้ว ใน
อตัราหุน้ละ 0.15 บาท และจะจ่ายเงนิปันผลส่วนทเีหลอืของปี 2564 อกีในอตัราหุน้ละ 
0.27 บาท  

การลงมติ วาระนีจะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุ มและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้งีดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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วาระที 4 พิจารณาอนุมติัการเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ)  

และขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 17 ได้กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้นประจําปีทุกครงั ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งจาํนวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการ ถา้จาํนวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุีดกบัส่วนหนึงในสาม (1/3) โดย
กรรมการซงึพน้จากตําแหน่งมสีทิธไิดร้บัเลอืกตงัใหม่ได ้ 

 ปัจจุบนั คณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 10 ท่าน ซึงในการประชุมสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 มกีรรมการทจีะตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดงันี 

1. นายฮาราลด ์ลงิค ์  กรรมการ  
 ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 
  กรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนั 

2. คุณหญงิสุชาดา กรีะนันทน์  กรรมการอสิระ 
    ประธานกรรมการอสิระ 
    กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นางอญัชล ีชวนิชย ์   กรรมการอสิระ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  กรรมการกํากบัดแูลกจิการและความยงัยนื 

บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอชอืบุคคลทมีคีุณสมบตัิเหมาะสมเพอืเขา้รบัการ
พิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที 30 

ธนัวาคม 2564 โดยเผยแพร่ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซตข์อง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ ซงึเมอืครบกําหนดระยะเวลาแลว้ ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชอืบุคคล
เพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการแต่อย่างใด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา
กลนักรอง สรรหา และคดัเลอืกบุคคลทสีมควรไดร้บัการเสนอชอืเป็นกรรมการแทนกรรมการทอีอก
ตามวาระ โดยพจิารณาถึงความเหมาะสม ความรู ้ความสามารถ ความชํานาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) และเป็นผู้มปีระสบการณ์ทหีลากหลายในกิจการทเีกยีวขอ้งและเออืประโยชน์
ต่อการดําเนินงานของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ และเหน็สมควรเสนอใหเ้ลอืกตงักรรมการทงั 3 ท่านทอีอก
จากตําแหน่งตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรอืกรรมการอสิระของ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร์ ต่อไปอกีวาระหนงึ  

ทงันี กรรมการทีได้รบัการเสนอชือทงั 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารในกจิการอนืทอีาจทําใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมสีภาพเป็นการแข่งขนั
ทางธุรกจิกบั บ.ีกรมิ เพาเวอร์  

รายละเอียดเกยีวกบัประวตัิ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ทํางานของบุคคลทไีด้รบัการเสนอชอื
ใหเ้ขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทพีน้จากตําแหน่งตามวาระ สิงทีส่งมาด้วย 2 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทั (ไม่รวมกรรมการทมีส่ีวนไดเ้สยี) ไดพ้จิารณากลนักรองอย่างรอบคอบและ
ระมดัระวงัแล้ว เหน็ชอบตามทคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเหน็ว่า 
บุคคลทีได้รบัการเสนอชอืในครงันีทงั 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลนักรองและสรรหาของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษิทัดว้ยความรอบคอบและ
ระมดัระวงัแล้ว ทําใหม้นัใจไดว้่า เป็นผูม้คีุณสมบตัทิเีหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร์  มคีวามรู้ ความสามารถ ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และ
เป็นผู้มปีระสบการณ์และประวตัิการทํางานทดี ีมภีาวะผู้นํา วสิยัทศัน์กว้างไกล สามารถอุทิศ
เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของ  บี.กริม เพาเวอร์  มี
คุณสมบตัทิเีหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการ ตามกลยุทธท์าง
ธุรกจิของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ และเป็นผูม้คีุณสมบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
2535 (รวมทงัทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนทเีกยีวขอ้ง  

นอกจากนี คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วว่า คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ และ นางอญัชล ี
ชวนิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์  และจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็น
อสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของ
คุณหญงิสุชาดา กรีะนันทน์ และ นางอญัชล ีชวนิชย ์เมอืนับรวมระยะเวลาทจีะดํารงตําแหน่งจน
ครบวาระนีแล้ว ยงัไม่เกนิกว่า 9 ปี ต่อเนืองกนัอกีดว้ย ทงันี นิยามกรรมการอสิระ ปรากฏตาม 
สิงทีส่งมาด้วย 3 

ดงันัน คณะกรรมการบรษิทั (ไม่รวมกรรมการทมีส่ีวนไดเ้สยี) จงึเหน็สมควรเสนอต่อทปีระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 เพอืพจิารณาอนุมตัิการเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
ดงันี 

1. นายฮาราลด ์ลงิค ์   กรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ดาํรง 
   ตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนงึ  

2.  คุณหญงิสุชาดา กรีะนันทน์  กรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ดาํรง 
   ตําแหน่งกรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหนึง  

3.  นางอญัชล ีชวนิชย ์ กรรมการทอีอกจากตําแหน่งตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ดาํรง 
   ตําแหน่งกรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหนึง 

การลงมติ วาระนีจะต้องไดร้บัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้งีดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ) 
และขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 22 ไดก้ําหนดว่า กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจาก
บรษิัทในรูปของเงนิรางวลั เบยีประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน 
ตามททีปีระชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม 
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คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มหีน้าทพีจิารณากําหนดรปูแบบและหลกัเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนเพอืเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัท เพอืให้คณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาและเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป ในการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการของ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร์ สําหรบัปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปรยีบเทียบกับ
ขอ้มลูการจ่ายผลตอบแทนของบรษิทัจดทะเบยีนอนื ๆ ในธุรกจิประเภทเดยีวกนั ภารกจิและหน้าที
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิัท ประกอบกบัแนวปฏิบตัิทผี่านมาของ บี.กรมิ เพาเวอร ์ 
จงึเห็นสมควรให้นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพือพิจารณาเสนอต่อทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจาํปี 2565 ดงันี 

ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน 

1. ค่าตอบแทนประจาํรายเดอืนและเบยีประชุม 

 2. โบนัสประจาํปี 

จะพจิารณาจ่ายเป็นรายปี โดยพจิารณาจากผลกําไรสุทธจิากการดําเนินงานของ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร์ (Normalised Net Profit) ความสามารถในการจ่าย รวมถงึแนวปฏิบตัิของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึงคณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรให้พิจารณาอตัราการจ่าย
โบนัสประจาํปีตามผลการดําเนินงานปี 2564 ในอตัราเดยีวกนักบัปีก่อน คอื อตัราไม่เกนิ
รอ้ยละ 0.3 ของกําไรสุทธจิากการดําเนินงานของ บี.กรมิ เพาเวอร์ (Normalised Net 

Profit) คดิเป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ 7,317,000 บาท  

ทงันี  

(1) นางสาวคาโรลีน โมนิคมารีครีสตีน ลิงค์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และนายเฟลิกซ์ ดนัย ลิงค์ กรรมการ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับ
ค่าตอบแทนกรรมการทุกรปูแบบ 

(2) กรรมการทดีํารงตําแหน่งผูบ้รหิารของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการ
ทุกรปูแบบ 

(3) ค่าตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาในการดาํรงตําแหน่ง  

ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํ (รายเดือน) (บาท) เบียประชุม (บาท) 

ปี 2564 
(ปัจจุบนั) 

ปี  2565* 
(เสนอเพอืพจิารณา) 

ปี 2564 
(ปัจจุบนั) 

ปี 2565* 
(เสนอเพอืพจิารณา) 

คณะกรรมการ 
ประธาน 125,250 125,250 29,250 29,250 

กรรมการ 114,000 114,000 28,250 28,250 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ประธาน 45,250 45,250 62,250 62,250 

กรรมการ 39,750 39,750 56,750 56,750 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประธาน 22,750 22,750 31,500 31,500 

กรรมการ 20,000 20,000 28,250 28,250 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดแูลกิจการและ

ความยงัยืน 

ประธาน 22,750 22,750 31,500 31,500 

กรรมการ 20,000 20,000 28,250 28,250 

หมายเหตุ   *อตัราเดมิกบัทเีสนอใหพ้จิารณาและอนุมตัใินปี 2564 
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ค่าตอบแทนทีมิใช่ตวัเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอืน   

ปี 2564 ปี  2565 

-ไม่ม-ี -ไม่มี- 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบตามทคีณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณา
กลนักรองแล้ว จงึเห็นสมควรเสนอให้ทปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2565 และเงนิโบนัสประจําปีตามผลการดําเนินงานปี 2564 ตาม
เหตุผลและรายละเอยีดขา้งตน้ทุกประการ  

การลงมติ วาระนีจะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียง
ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม โดยนับผูท้งีดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน 

วาระที 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ประจาํปี 2565 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทงัทมีกีารแก้ไขเพมิเตมิ) 
และขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 36 กําหนดใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัช ี
และกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทุกปี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏบิตังิานทผี่านมา ประสบการณ์ และมมีาตรฐานเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในธุรกิจของกลุ่มบรษิัทเป็นอย่างด ีจงึเห็นสมควรเสนอให้ บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จํากัด เป็นสํานักงานสอบบญัชีของ บี.กรมิ เพาเวอร์ และเห็นสมควรให้แต่งตงับุคคล
ดงัต่อไปนีจาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จาํกดั ซงึเป็นผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(“สาํนักงาน ก.ล.ต.”)  เป็นผูส้อบบญัชขีอง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์

1. นายบุญเลศิ กมลชนกกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี5339 และ/หรอื  
2. นางสาวอมรรตัน์ เพมิพนูวฒันาสุข  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4599 และ/หรอื 

3. นายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6552 

หมายเหตุ  
นางสาวอมรรตัน์ เพมิพูนวฒันาสุข และนายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย์  ไม่เคยเป็นผูร้บัผดิชอบใน
การตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ บ.ีกรมิ เพาเวอร/์ 

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล เป็นผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงนิปี 2564 ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์
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นางสาวอมรรตัน์ เพิมพูนวฒันาสุข เป็นผู้สอบบญัชีรายใหม่ ซึงพิจารณาเสนอให้อนุมตัิเป็น
ผู้สอบบญัชขีอง บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ในปีนี โดยสาเหตุจากการเปลยีนผู้สอบบญัชจีาก นายชาญชยั  
ชยัประสทิธ ิเป็น นางสาวอมรรตัน์ เพมิพูนวฒันาสุข เนอืงจาก นางสาวอมรรตัน์ เพมิพนูวฒันาสุข 

มคีุณสมบตัเิหมาะสมในการนําเสนอชอืเป็นผูส้อบบญัชขีองบ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 

นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบยงัเหน็สมควรเสนอใหก้ําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี(audit 

fee) ประจําปี 2565 เป็นจํานวน 3,110,000 บาท ต่อปี และค่าใช้จ่ายอืนในงานสอบบญัชีตามที
เกดิขนึจรงิ  

(ทังนี เมือเปรียบเทียบกับปี 2564 ทีผ่านมา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) มีจํานวน 
4,090,000 บาท และค่าบรกิารอนื (non-audit fee) มจีาํนวน 8,170,000 บาท)  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรเสนอให้ทปีระชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2565 พจิารณาอนุมตัิให ้
บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษัท และให้
แต่ งตั ง  (1) นายบุ ญ เลิศ  กมลชนกกุ ล  ผู้ สอบบัญ ชี รับอนุญ าตเลขที  5339 และ /หรือ  
(2) นางสาวอมรรัต น์  เพิมพูนวัฒนาสุข  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที  4599 และ/หรือ  
(3) นายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6552 แห่ง บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บี.กริม เพาเวอร์ ประจําปี 2565 โดยกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจํานวน 3,110,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอืนในงานสอบบัญชีตามที
เกดิขนึจรงิ  

อนึง ผู้สอบบัญชีของ บี.กรมิ เพาเวอร์ และผู้สอบบัญชีของบรษิัทย่อย จํานวน 48 บรษิัท ของ  
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ สงักัดสํานักงานสอบบญัชีเดียวกัน ได้แก่ บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จํากัด (ส่วนบริษัทย่อยอืนทีผู้สอบบัญชีมิได้สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันนัน 
คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิไดท้นัตามกําหนดระยะเวลา)  

ทังนี  บริษัททีเป็นสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นนันไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรอื มส่ีวนไดเ้สยีกบั บ.ีกรมิ เพาเวอร์/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

ประวตัิของผู้สอบบญัช ีและขอ้มูลความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชทีไีด้รบัเสนอชอื ปรากฏตามสิงที
ส่งมาด้วย 4 

การลงมติ วาระนีจะต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซงึมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นับผูท้งีดออกเสยีงเป็นฐานในการนับคะแนน 
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วาระที 7 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร ์

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล บ.ีกรมิ เพาเวอร์ มคีวามประสงค์ทจีะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพอืใชใ้นการประกอบธุรกิจทวัไป 
และ/หรอื ชําระหนีคนื และ/หรอื Refinance เงนิกู้ และ/หรอื หุน้กู้ของบ.ีกรมิ เพาเวอร ์และ/หรอื 
บรษิทัในเครอื และ/หรอื ใชใ้นการลงทุน และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน เพอืรองรบัการขยาย
ธุรกิจของบี .กริม  เพาเวอร์ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพือวัตถุประสงค์อืน ๆ โดยมี
รายละเอยีดดงันี 

ประเภทและชนิดของ
หุ้นกู้ 

หุน้กู้สกุลเงนิบาท และ/หรอื หุน้กู้สกุลเงนิต่างประเทศทุกชนิดและ
ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มี
ประกนั หุ้นกู้ด้อยสทิธแิละหุ้นกู้ไม่ด้อยสทิธิ หุ้นกู้มีวนักําหนดไถ่
ถอนและหุน้กูไ้ม่มวีนักําหนดไถ่ถอน หุน้กูม้ผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูแ้ละหุน้
กูไ้ม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ หุน้กูท้บี.ีกรมิ เพาเวอร ์และ/หรอื ผูถ้อืหุน้กู้
มหีรอืไม่มสีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก้่อนวนัครบกําหนดไถ่ถอน ทงันี ขนึอยู่
กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะทมีกีารเสนอขายหุน้กู ้

จาํนวน (วงเงินหุ้นกู้) จาํนวนเงนิต้นของหุน้กู้ (ตามมูลค่าทตีราไว้) ทเีสนอขายแต่ละครงั 
เมอืคาํนวณรวมกบัหุน้กู้ของบ.ีกรมิ เพาเวอร์ (ตามมูลค่าทตีราไว)้ 
ทียงัไม่ได้ไถ่ถอนทงัหมด ณ ขณะใดขณะหนึง และทีเคยมีการ
อนุมตัวิงเงนิทงัหมดไม่ว่าครงัใด ๆ ไวแ้ลว้ มจีาํนวนรวมกนัไม่เกนิ 
100,000 ล้านบาท และ/หรอื เงนิสกุลต่างประเทศอนืใดในจํานวน
เทยีบเท่า ทงันี วงเงนิของหุ้นกู้ทไีถ่ถอนแล้ว และ/หรอื ทบี.ีกรมิ 
เพาเวอร์ ได้ทําการซือคนื และ/หรอืชําระคนืแล้ว จะนํามานับเป็น
วงเงนิของหุน้กูท้บี.ีกรมิ เพาเวอรส์ามารถทาํการออกและเสนอขาย
ไดอ้กี (Revolving Basis) 

ทงันี ในกรณีออกหุน้กู้เพอืการ Refinance หุ้นกู้เดมิ (การออกหุ้น
กู้ใหม่เพอืชําระหนีตาม และ/หรอื ทดแทนหุ้นกู้เดมิ) มูลค่าเงนิต้น
ของหุน้กู้เดมิซงึจะถูกไถ่ถอนในวนัเดยีวกนักบัวนัทอีอกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ใหม่เพือการ Refinance นัน จะถือเสมือนว่าเป็นมูลค่า
เงนิต้นของหุ้นกู้ทไีด้รบัการไถ่ถอนแล้วและให้นับมูลค่าดงักล่าว
รวมกลบัเข้าเป็นส่วนหนึงของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ท ี 
บ.ีกรมิ เพาเวอร ์สามารถทาํการออกและเสนอขายได ้

สกลุเงิน เงนิบาท และ/หรอื เงนิสกลุต่างประเทศอนืใดในจาํนวนเทยีบเท่า 

วตัถปุระสงค ์ เพอืใชใ้นการประกอบธุรกจิทวัไป และ/หรอื ชําระหนคีนื และ/หรอื 
Refinance เงินกู้ และ/หรอื หุ้นกู้ของบี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ 
บรษิัทในเครอื และ/หรอื ใช้ในการลงทุน และ/หรอื ใช้เป็นเงนิทุน
หมุนเวยีน เพอืรองรบัการขยายธุรกิจของบี.กรมิ เพาเวอร์ และ/
หรอื บรษิทัในเครอื หรอืเพอืวตัถุประสงค์อนืตามทคีณะกรรมการ
บรษิทัเหน็สมควร 
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อตัราดอกเบยี อตัราทจีะกําหนดตามความเหมาะสม และสภาวะตลาดในขณะที
ออกและเสนอขายหุน้กู ้ณ ขณะนนั ๆ 

การไถ่ถอนก่อน
กาํหนด 

บี.กริม เพาเวอร์ อาจมีหรอืไม่มีสิทธใินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนั
ครบกําหนดไถ่ถอนหุน้กู ้และผูถ้อืหุน้กูอ้าจมหีรอืไม่มสีทิธเิรยีกรอ้ง
ให้ บี.กริม เพาเวอร์ ทําการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวนัครบกําหนดไถ่
ถอน ทงันีขนึอยู่กบัขอ้กําหนดและเงอืนไขของหุน้กูท้เีกยีวขอ้ง 

ลกัษณะการเสนอขาย เสนอขายต่อประชาชนทวัไป และ/หรอื ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง 
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ 
บุคคล และผูล้งทุนใด ๆ โดยอาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื 
ต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครงัเดยีวเตม็จํานวนในคราวเดยีวกนั 
และ/หรอื เป็นคราว ๆ ไป และ/หรอื เป็นโครงการ และสามารถออก
และเสนอขายหุน้กู้เพอืทดแทนหุน้กู้ทเีคยออกและเสนอขายไปแล้ว
ตามความจําเป็นในการใช้เงนิของบี.กรมิ เพาเวอร์ ทงันี การออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และ/หรอื ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ/หรือ 
หน่วยงานราชการอนืใดทเีกยีวขอ้ง และมผีลบงัคบัใชใ้นขณะทอีอก
และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว (“กฎหมายและประกาศที
เกียวข้อง”) 

การขึนทะเบียนหุ้นกู้ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ อาจนําหุ้นกู้ไปขนึทะเบยีนกบัสมาคมตลาดตรา
สารหนีไทย  หรือหน่วยงานอืน  ๆ  ตามทีเหมาะสมและตาม
หลกัเกณฑท์กีําหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศทเีกยีวขอ้ง 

ระยะเวลากาํหนดออก
และเสนอขาย 

กําหนดออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในระยะเวลาไม่เกิน  5 ปี 
(2565-2569) 

อืน ๆ ให้กรรมการผูม้อีํานาจลงนาม หรอืประธานเจา้หน้าทบีรหิาร หรอื
บุคคลทีได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  หรือ
ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ 
อนัจําเป็นและเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักล่าว
เพอืใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์กีําหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศ
ทเีกยีวขอ้ง ดงัต่อไปน ี 

1. การกําหนดหรือแก้ไขข้อตกลง เงือนไข และรายละเอียด
เกยีวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ประเภทของหุ้นกู ้
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อายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย วิธีการ
จดัสรร รายละเอยีดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถงึการลงนาม
ในขอ้กําหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทขีองผูอ้อกหุน้กู้และผู้ถือ
หุน้กู ้

2. การเจรจา ทําความตกลง ลงนาม แก้ไขสญัญา เอกสาร หรอื
หลกัฐานต่าง ๆ ทจีําเป็นและเกียวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้รวมถงึตดิต่อ ใหข้อ้มลู และยนืเอกสารหลกัฐานกบั
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนีไทย  ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรอืหน่วยงานหรอืบุคคลใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการขออนุญาต การยนื
ข้อมูลเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และการติดต่อหน่วยงานที
เกยีวขอ้ง รวมถึงการขนึทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตรา
สารหนีไทย หรือตลาดรองอืน ๆ หรือหน่วยงานอืน ๆ ที
เหมาะสม และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ทเีกียวข้อง
หรือจําเป็นสําหรบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครงั
ทุกประการตามทเีหน็สมควร 

3. การแต่งตงัทปีรกึษาทางการเงนิ ทปีรกึษาด้านกฎหมาย ผู้
จดัจําหน่ายหลกัทรพัย์ นายทะเบยีนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชอืถอื ผูด้แูลผลประโยชน์ของ
ผูถ้ือหุ้นกู้ หรอืบุคคลอนืใดทเีกยีวขอ้งกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ซึงจะต้องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง 
หรอืในกรณีอนืใดตามทเีหน็สมควร 

4. การดําเนินการใด ๆ ทจีําเป็นและเกยีวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุ้ นกู้ เพื อ ให้สํ า เร็จ ลุ ล่วงทุ กประการตามที
เหน็สมควร 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาความเหมาะสมของเงอืนไขและรายละเอียดเกยีวกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของ บี.กริม เพาเวอร์ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2565 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ  บี.กริม เพาเวอร์ และมอบอํานาจให้
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรอืประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร หรอืบุคคลทไีด้รบัมอบหมายจาก
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรอืประธานเจ้าหน้าทบีรหิาร มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด
ต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้ตลอดจนดําเนินการต่าง ๆ เพอืให้ สําเรจ็ลุล่วง
ทุกประการ ตามเหตุผลและรายละเอยีดขา้งตน้ทุกประการ 

การลงมติ มตใินวาระนจีะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในส ี(3/4) ของจาํนวนเสยีง
ทงัหมดของผู้ถอืหุน้ซึงมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยนับผูท้งีดออกเสยีงเป็นฐาน
ในการนับคะแนน 
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วาระที 8 เรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

ข้อมูลสาํหรบัผู้ถือหุ้น 

(1) บี.กริม เพาเวอร์ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 (Record Date) ในวนัท ี      
14 มนีาคม 2565 

(2) บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรอืงเพอืบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชอืบุคคลเพอืพจิารณาเขา้
รบัการเลอืกตงัเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สําหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2565 ระหว่างวนัท ี1 ตุลาคม 
2564 ถงึวนัท ี30 ธนัวาคม 2564 โดยเผยแพร่ใหผู้้ถอืหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ซงึเมอืครบกําหนดดงักล่าว ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอเรอืงเพอืบรรจุ
เป็นวาระการประชมุหรอืเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ แต่อย่างใด 

(3) บ.ีกรมิ เพาเวอร์ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม     
ซงึสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ดงันี  

ฉบบัภาษาไทย     https://www.bgrimmpower.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings    

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

(4) สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะใชก้ารลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม การออกเสยีง 
และการนับคะแนนเสยีงผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) เพยีงรปูแบบเดยีวเท่านัน  โดยไม่มกีารจดัเตรยีมสถานท/ี
หอ้งประชุมสาํหรบัการประชุมแต่อย่างใด  

(5) ผูถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้นืเขา้ร่วมประชุม สาํหรบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2565 ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์โปรดดําเนินการจดัส่ง แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) สิงทีส่งมาด้วย 5 ทกีรอกขอ้มูลครบถ้วนและลงนามเรียบรอ้ยแล้ว พรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานยนืยนัตวัตน (กรณีเป็นผูถ้อืหุน้) หรอืหนังสอืมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ (กรณี
มอบฉันทะ) ตามทกีําหนดไว้ใน ข้อปฏิบติัสาํหรบัการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
และการมอบฉันทะ สิงทีส่งมาด้วย 6 เพอืใช้ในการตรวจสอบสทิธิในการเขา้ร่วมประชุม E-AGM ให้แก่ บ.ีกรมิ 
เพาเวอร ์ภายในวนัที 20 เมษายน 2565  ผ่านช่องทางต่อไปนี  

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 

เมอื บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดร้บัเอกสารตามทกีําหนดครบถว้นแลว้ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพอื
ยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชุม และเมอืผ่านการตรวจสอบสทิธแิล้ว บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จะมอบหมายให ้บริษทั ควิดแลบ 
จํากัด (Quidlab) (ซึงเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของ บี.กริม เพาเวอร์ ทีได้รบัการรบัรองจาก
สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) เป็นผู้จดัส่งชอืผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม 
WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ใหแ้ก่ท่านตามอเีมล ์(e-mail) ทที่านไดแ้จง้ต่อ บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 
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(6) หากผูถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ไดด้ว้ยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้
ผู้อืนเขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตน โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึงเท่านัน  
ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิซงึแต่งตงัใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉันทะ
แบบ ค. รายละเอียดหนังสอืมอบฉันทะปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้วย 7 นอกจากนี ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของ บี.กริม เพาเวอร์ ท่านใดท่านหนึง ดงัมรีายชอืและรายละเอียดปรากฏตาม สิงทีส่งมาด้วย 8  
เขา้ประชุมและออกเสยีงแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ข. กรรมการอสิระท่านดงักล่าวจะลงมตใินแต่ละวาระ
ตามทผีูถ้อืหุน้กําหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ  

(7) เพอืให้การลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี 2565 เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็และเรยีบรอ้ย 
ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริมการประชุม  อย่างไรก็ตาม การ
ถ่ายทอดสดการประชุมจะเริมในเวลา 10.00 น. เท่านัน  และขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศกึษา คู่มือวิธีการใช้งาน
ระบบการประชุม E-AGM ท ีQuidlab จะไดส่้งใหท้่านทางอเีมล ์(e-mail) โดยละเอยีด   

หากท่านมีข้อสงสยัหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม
หรอืระหว่างการประชุม กรณุาติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั (Quidlab) ผ่านช่องทางดงัน ี 
 โทรศพัท ์ 02-013-4322 หรอื  080-008-7616 หรอื  
 อเีมล ์ info@quidlab.com    
  หรอืช่องทางการตดิต่ออนืท ีQuidlab จะระบุไวใ้นอเีมลท์ไีดส่้งใหแ้ก่ท่าน 

(8) บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิัททเีกยีวขอ้งกบัการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏ
ตาม สิงทีส่งมาด้วย 9  

(9) ผูถ้อืหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหน้าเพอืสอบถามขอ้มลูเกยีวกบัวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2565 โดยส่ง
แบบคําถามสําหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย 12  ภายในวนัที 24 
เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดงันี 

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 

(10) บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ไดจ้ดัทาํแบบ 56-1 One Report ประจาํปี 2564 และรายงานความยงัยนืประจาํปี 2564 ในรปูแบบ
รหสัควิอาร์ (QR Code) ซงึผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากแบบแจง้การประชุม (ทมี ีQR Code) (สงิทส่ีงมาดว้ย 1) 
โดยสามารถศึกษาคําแนะนําการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรบัดาวน์โหลดเอกสารได้จาก สิงทีส่งมาด้วย 10  
อย่างไรก็ด ีหากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรบัแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564 และรายงานความยงัยืน
ประจาํปี 2564 ในแบบรปูเล่ม สามารถส่งแบบแสดงความจาํนงตาม สิงทีส่งมาด้วย 11 
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จงึขอเรยีนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์    
(E-AGM) ตามวนั เวลา และวธิกีารตามทไีดร้ะบุไวข้า้งต้น โดยจะเป็นการประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส์เท่านัน และจะไม่มกีาร
จดัเตรยีมสถานท/ีหอ้งประชุมสาํหรบัการประชุม แต่อย่างใด

จงึเรยีนมาเพอืโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถอื
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)

                                                  

(นายปกรณ์ ทวสีนิ
ประธานกรรมการ

สอบถามเพมิเตมิตดิต่อ:
ฝ่ายนักลงทุนสมัพนัธ์ โทร. 02-710-3528 

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั โทร. 02-710-3171

บรษิทั ควดิแลบ จํากดั (Quidlab) (ดา้นเทคนิคเกยีวกบัระบบการประชุม E-AGM) 
โทร. 02-013-4322 หรอื 080-008-7616

    


