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การประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2562
บริษทั บี.กริม เพาเวอร ์จาํกดั (มหาชน)
2019 Annual General Meeting of Shareholders: B.Grimm Power Public Company Limited



วิธีปฏิบติั

ในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
Voting and Counting Procedures
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วาระท่ี 1 
พิจารณารบัรองรายงาน
การประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2561 ซ่ึงจดัประชมุ
เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561
To adopt the Minutes of 2018 Annual General Meeting 
of Shareholders held on April 26, 2018

การลงมติ
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน
Majority vote of the shareholders attending the meeting and 
casting their votes
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วาระท่ี 1
ขอให้ท่ีประชมุรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 
ซ่ึงจดัประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
To adopt the Minutes of 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2018

การลงมติ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

Majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes
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วาระท่ี 2
รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั ประจาํปี 2561
To acknowledge the Company’s operational results
for the year 2018

การลงมติ
วาระนี้เป็นวาระเพือ่รบัทราบ จงึไมม่กีารลงมติ
This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes 
shall be cast
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วาระท่ี 2
ขอให้ท่ีประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2561
To acknowledge the Company’s operational results for the year 2018

การลงมติ วาระน้ีเป็นวาระเพือ่รบัทราบ จงึไมม่กีารลงมติ

This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast
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วาระท่ี 3
พิจารณาอนุมติังบการเงิน 
สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี
31 ธนัวาคม 2561 
To consider and approve the financial statements for 
the fiscal year ended December 31, 2018

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

Majority vote of the shareholders attending the meeting and 

casting their votes
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สรปุงบการเงินรวม สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
Summary of the Consolidated Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2018

31 ธ.ค. 2560
Dec 31, 2017

31 ธ.ค. 2561
Dec 31, 2018

+ / (-)

รวมสนิทรพัย์ (ลา้นบาท)
Total assets (THB million)

89,241 100,636 12.8%

รวมหน้ีสนิ (ลา้นบาท)
Total liabilities (THB million)

63,497 72,897 14.8%

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท)
Total shareholders’ equity (THB million)

25,744 27,739 7.7%

รายไดร้วม (ลา้นบาท)
Total revenue (THB million)

31,482 36,585 16.2%

กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท)
Net profit (THB million)

3,594 2,976 (17.2%)

กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (ลา้นบาท)
Net profit of the parent company (THB million)

2,127 1,863 (12.4%) 

กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท)
Basic earnings per share (THB)

0.96 0.71 (6.7%)
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กาํไรสทุธิจากการดาํเนินงาน สาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561
Normalized Net Profit (NNP) for the fiscal year ended December 31, 2018

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561
+ / (-)  

Dec 31, 2017 Dec 31, 2018

กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท)
3,594 2,976 (17.20%)

Net profit (THB million)

ปรบัปรุงรายการทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการดาํเนินงานปกติ
(676) 51 (107.51%)

Adjustments of non-recurring items

(กาํไร) / ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ (ลา้นบาท)
(1,049) 46 (104.35%)

Unrealized FX (gain) / loss (THB million)

(กาํไร) จากการซื้อกจิการ BGYSP
- (276) n/a

Gain from BGYSP acquisition

(รายได)้ / คา่ใชจ้า่ยทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ประจาํ (ลา้นบาท)
373 281 (24.66%)

Other non-recurring (incomes) / expenses (THB million)

กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงาน (ลา้นบาท)
2,918 3,027 7.70%

Normalized net profit / NNP (THB million)

กาํไรสทุธจิากการดาํเนินงาน-สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (ลา้นบาท)
1,727 1,842 6.68%

Normalized net profit / NNP-Owners of the parent (THB million)
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วาระท่ี 3
ขอให้ท่ีประชมุอนุมติังบการเงินสาํหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561   
To approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2018

การลงมติ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

Majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes
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วาระท่ี 4
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงิน
กาํไรสทุธิเพ่ือเป็นทุนสาํรอง
ตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2561
To consider and approve the allocation of net profits  
as legal reserve and approve the annual dividend 
payment for 2018

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

Majority vote of the shareholders attending the meeting and 

casting their votes
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การจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย
Allocation of net profits as legal reserve 

2561 / 2018 บาท / THB

กาํไรสทุธิ (สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่) ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
Net profit (profit attributable to owners of the parent) pursuant to the separate financial statements

1,920,795,366

จดัสรรเงนิกาํไรสทุธไิวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย (รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปี)
Allocation of net profit to be the legal reserve (5% of the annual net profit) 

96,039,768 
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* คาํนวณจากอตัรากาํไรสทุธปิรบัปรุง (Normalized Net Profit)
** หากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี
*** เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั คอื จ่ายเงนิปันผลในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธปิรบัปรุงตามงบการเงนิรวมของบรษิทัหลงัหกัภาษ ีทุนสาํรองตามทีก่ฎหมายกาํหนด และภาระผกูพนัตามเงือ่นไข

ของสญัญาเงนิกู้

การจ่ายเงินปันผล Dividend payments 2560 / 2017 2561 / 2018

อตัรากําไรสุทธติ่อหุน้* (บาท)
Net profit margin per share (THB)

0.66 0.71

อตัราเงนิปันผลต่อหุน้ (บาท)
Total dividend per share (THB) 

0.30 0.32

เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท / หุน้)
Interim dividend payment (THB / share)

- 0.15

เงินปันผลส่วนท่ีเหลือ (บาท / หุ้น)
Remaining dividend payment (THB / share)

- 0.17**

จาํนวนหุน้ทีจ่า่ย (หุน้)
Number of shares (share)

2,606,900,000 2,606,900,000

รวมเป็นเงนิปันผลทีจ่า่ย (บาท)
Total dividend payment amount (THB)

782,070,000 834,208,000

กําไรสุทธปิรบัปรุง-สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (บาท)
Normalized net profit (THB)

1,726,841,989 1,842,211,817

อตัราการจา่ยเงนิปันผลต่อกําไรสุทธ ิ(รอ้ยละ)
Dividend payout ratio (%)  

45 45***
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* หากไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี

กาํหนดการจ่ายเงินปันผล
Dividend payment schedule

วนักาํหนดสทิธริบัเงนิปันผลและวนัจา่ยเงนิปันผล
Record date

14 มนีาคม 2562
14 March 2019

วนัจา่ยเงนิปันผล*
Dividend payment date 

10 พฤษภาคม 2562
10 May 2019
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วาระท่ี 4
ขอให้ท่ีประชมุอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสทุธิเพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561
To approve the allocation of net profits as legal reserve and approve the annual dividend payment for 2018

การลงมติ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

Majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes
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วาระท่ี 5
พิจารณาอนุมติัการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระ
To consider and approve the election of directors 
to replace the directors retiring by rotation 

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

Majority vote of the shareholders attending the meeting and 

casting their votes
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กรรมการท่ีจะต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี
3 directors retiring by rotation are as follows:

1. นายฮาราลด ์ลิงค์
ประธานกรรมการ

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนั

Mr. Harald Link
Chairman 

Member of the Nomination and Compensation Committee

Authorized Director

2. นางอญัชลี ชวนิชย์
กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการกาํกบัดแูลกจิการ 

Mrs. Anchalee Chavanich
Independent Director 

Chairperson of the Audit Committee 

Member of the Corporate Governance Committee

3. นายสรุชยั สายบวั
กรรมการ 

กรรมการจดัการ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง

กรรมการผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนั

Mr. Surachai Saibua
Director 

Member of the Management Committee 

Member of the Risk Management Committee 

Authorized Director



กรรมการ 

Director 

นายฮาราลด ์ลิงค์
Mr. Harald Link

18

บคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
Person nominated to re-elect as the director



กรรมการอิสระ 

Independent Director 

นางอญัชลี ชวนิชย์
Mrs. Anchalee Chavanich

19

บคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ
Person nominated to re-elect as the independent director



กรรมการ

Director 

นายสรุชยั สายบวั
Mr. Surachai Saibua

20

บคุคลท่ีได้รบัการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
Person nominated to re-elect as the director
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วาระท่ี 5
ขอให้ท่ีประชมุอนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
ปรากฏตามรายช่ือข้างต้นทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง 
To re-elect the 3 directors who retire by rotation to resume their positions for another term of office.

การลงมติ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

Majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes
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วาระท่ี 6
พิจารณาอนุมติัการกาํหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562
To consider and approve directors’ remuneration for 
the year 2019

การลงมติ

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

Votes of not less than two-third (2/3) of the total votes of the 

shareholders attending the meeting
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ค่าตอบแทนประจาํรายเดือนและเบีย้ประชมุ
Monthly fixed fee and meeting allowance 

BoD = Board of Directors, AC = Audit Committee, NCC = Nomination and Compensation Committee, CGC = Corporate Governance Committee

ตําแหน่ง
Position

ค่าตอบแทนประจาํรายเดือน
Monthly fixed fee

เบีย้ประชุม
Meeting Allowance

2561 / 2018 2562 / 2019 เพิม่ / Incr % 2561 / 2018 2562 / 2019 เพิม่ / Incr %

คณะกรรมการ
BoD

ประธาน
Chairman

110,000 115,500 5 26,000 27,300 5

กรรมการ
Director

100,000 105,000 5 25,000 26,250 5

คณะกรรมการตรวจสอบ
AC

ประธาน
Chairman

40,000 42,000 5 50,000 57,750 15.5

กรรมการ
Member

35,000 36,750 5 50,000 52,500 5

คณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน

NCC

ประธาน
Chairman

20,000 21,000 5 25,000 28,875 15.5

กรรมการ
Member

17,500 18,375 5 25,000 26,250 5

คณะกรรมการ
กํากบัดแูลกจิการ

CGC

ประธาน
Chairman

20,000 21,000 5 25,000 28,875 15.5

กรรมการ
Member

17,500 18,375 5 25,000 26,250 5



หมายเหต ุ
Remark
(1) นายฮาราลด์ ลงิค์ ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค์ กรรมการและกรรมการสรรหา

และพจิารณาคา่ตอบแทน ไดแ้สดงเจตนาไมข่อรบัคา่ตอบแทนประจาํรายเดอืนและเบีย้ประชุม แต่อยา่งใด
Mr. Harald Link as Chairman and Member of the Nomination and Compensation Committee and Ms. Caroline Monique Marie Christine Link as 
Director and Member of the Nomination and Compensation Committee have expressed their intention to receive neither a monthly fixed fee nor 
meeting allowance.

(2) กรรมการทีด่าํรงตาํแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทั (คณุปรยีนาถ สนุทรวาทะ และคณุสรุชยั สายบวั) ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการทุกรปูแบบ
Executive directors (i.e. Mrs. Preeyanart Soontornwata and Mr. Surachai Saibua) are not entitled to receive the directors’ remuneration in any form.

(3) คา่ตอบแทนกรรมการจะจดัสรรตามระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง
All forms of directors’ remuneration shall be paid on the basis of the director’s tenure. 

โบนัสประจาํปี
Annual bonus 

จะพจิารณาจา่ยเป็นรายปี โดยพจิารณาจากผลกาํไรสทุธปิรบัปรงุของบรษิทั (Normalized Net Profit) 
โดยเหน็สมควรใหพ้จิารณาอตัราการจา่ยโบนสัประจาํปีตามผลการดาํเนินงานปี 2561 ในอตัราเดยีวกนักบั
ปีก่อน คอื อตัราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกาํไรสทุธิปรบัปรงุของบริษทั (Normalized Net Profit) 
คิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท
To be paid on an annual basis based on the normalized net profit of the Company, and deems it appropriate to propose the Meeting to consider and 
approve the annual bonus payment based on the operational results of 2018 at the same rate as the previous year, i.e. at the rate of not exceeding 
0.3% of the Company’s normalized net profit, in the amount not exceeding THB 5,400,000.

24
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วาระท่ี 6
ขอให้ท่ีประชมุอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
To approve the directors’ remuneration for the year 2019

การลงมติ คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม

Votes of not less than two-third (2/3) of the total votes of the shareholders attending the meeting
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วาระท่ี 7
พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีและการกาํหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจาํปี 2562
To consider and approve the appointment of auditor 
and the auditor’s fee for 2019

การลงมติ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

Majority vote of the shareholders attending the meeting and 

casting their votes



ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชทีัง้ 3 ทา่น ไมส่ามารถปฏบิตังิานได้ ขอใหม้อบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบ
หาก PwC จะตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่แทนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้
Should the above auditors become unable to perform their duties, the Board of Director is authorized to consider and approve 
PwC to provide other certified public accountants in replacement of such auditors. 27

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี - บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั
Appointment of Auditor - PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (“PwC”) 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่
Certified Public Accountant No. 

1. นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกุล
Mr. Kajornkiet Aroonpirodkul

3445

2. นายไพบลู ตนักลู 
Mr. Paiboon Tunkoon

4298

3. นายบญุเรอืง เลศิวเิศษวทิย ์
Mr. Boonrueng Lerdwiseswit

6552
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562
Auditor’s fee for 2019 - PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

2561 / 2018 2562 / 2019 + / (-)

คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี
Audit fee

4,040,000 4,090,000 1.24%

และคา่ใชจ้า่ยอืน่ในงานสอบบญัชตีามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

and other actual costs incurred in relation to audit matters.
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วาระท่ี 7
ขอให้ท่ีประชมุอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจาํปี 
2562 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบติังานได้  ให้มอบอาํนาจให้
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาให้ความเหน็ชอบ ในการท่ี บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส์
คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั จะต้องจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนแทนผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
ดงักล่าวข้างต้น
To approve the appointment of auditor and the auditor’s fee for 2019 Should the above auditors become unable to perform 
their duties, the Board of Director is authorized to consider and approve PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. to provide other 
certified public accountants in replacement of such auditors.

การลงมติ คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

Majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes
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วาระท่ี 8
เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)

คาํถาม และ ความคิดเหน็
Questions & Opinions
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บี.กริม เพาเวอร ์
ขอขอบพระคณุทกุท่าน 
Thank you
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