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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy Form B
เขียนที่ .........................................................
Written at
วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. ..............
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า ................................................................................................ สัญชาติ.............................................................
I / We
Nationality
อยู่บา้ นเลขที่ .....................................................................................................................................................................
Address
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
Being a shareholder of B.Grimm Power Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม .................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of
shares and having the right to vote equal to votes as follows:
หุน้ สามัญ …...........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................................เสียง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ ......................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ...........................................เสียง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกช่องใดช่องหนึ่ง)
Hereby appoint (please choose one option)
 1. ชือ่ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี
Name
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................... ถนน ............................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ............................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ..................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... หรือ
Province
Postal Code
or
2. ชือ่ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี
Name
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................... ถนน ............................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ............................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ..................................................................... รหัสไปรษณีย์ ......................... หรือ
Province
Postal Code
or
3. ชือ่ .................................................................................................................อายุ ............................. ปี
Name
age
years
อยู่บา้ นเลขที่ ................... ถนน ............................... ตาบล / แขวง .......................... อาเภอ / เขต ............................
Residing at
Road
Tambol / Khwaeng
Amphur / Khet
จังหวัด ..................................................................... รหัสไปรษณีย์ .........................
Province
Postal Code
 กรรมการอิสระของบริษทั คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8)
Any one of the following Independent Directors of the Company to be the proxy (details of the Independent Directors are
set out in Attachment 8):
 1. นางอัญชลี ชวนิชย์ หรือ / Mrs. Anchalee Chavanich or
 2. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล หรือ / Mr. Anusorn Sangnimnuan or
 3. นางสุนีย์ ศรไชยธนะสุข/ Mrs. Sunee Sornchaitanasuk
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ของ บริ ษทั บี.กริ ม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฉัตรา บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมสยาม
เคมปิ นสกี้ กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ่ ่นื ด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on
April 25, 2019 at 10.00 hrs at Chadra Ballroom, 2nd Floor, Siam Kempinski Hotel Bangkok, No. 991/9 Rama 1 Road, Pathumwan
Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ จัดประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2561
Agenda 1
To adopt the Minutes of 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2018
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
วาระที่ 2
Agenda 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
To acknowledge the Company’s operational results for the year 2018
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินสาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรสุทธิเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561
To consider and approve the allocation of net profits as legal reserve and approve the annual dividend payment
for 2018
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve
 ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
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วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
To consider and approve the election of directors to replace the directors retiring by rotation
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด / To elect all nominated directors
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล / To elect individual nominated directors
นายฮาราลด์ ลิงค์ / Mr. Harald Link
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
นางอัญชลี ชวนิชย์ หรือ / Mrs. Anchalee Chavanich
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
นายสุรชัย สายบัว / Mr. Surachai Saibua
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
To consider and approve the fixing of directors’ remuneration for the year 2019
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562
To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor’s fee for 2019
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve  ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  งดออกเสียง/ Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
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.
(6) ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
ลงชือ่ / Signed .................................................... ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(..................................................)
ลงชือ่ / Signed ....................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชือ่ / Signed ....................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
ลงชือ่ / Signed ....................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(..................................................)
หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ การแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number
of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated
directors, can be elected.
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ 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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