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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

--------------------------------- 
 เขียนท่ี ………………................…………………. 
 Made at 

 วนัท่ี ………...เดือน …………….......พ.ศ. ……… 
 Date           Month                          Year 

1. ข้าพเจ้า ……………………………………………………………  สญัชาติ ………………………………….… 
   I/We  Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ตําบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 

อําเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย์ ……………………………….. 
District Province Postal Code 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล        จํากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …….............….…… เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 

    หุ้นสามญั ……….………….……......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …….............….…… เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 

    หุ้นบริุมสทิธิ ……….……………......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …….............….…… เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 

 
 2. ขอมอบฉนัทะให้  
      hereby appoint 

                           (1)  …....................................……………......................อาย ุ ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ……………… 
                            Name           Age             Residing at No. 

ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 

จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 

                    (2)  …....................................…………….....................อาย ุ ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………… 
                            Name        Age          Residing at No. 

ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 

จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 
 

   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ                                                                     นางสาวสวุภา เจริญย่ิง                                                              อาย ุ 52   ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,                                             Ms. Suvabha Charoenying                                                      of age 52 years  
อยูบ้่านเลขท่ี    99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย         ถนน    สขุมุวิท 42       ตําบล/แขวง     พระโขนง   
Residing at No.       99, 16th Fl, Berli Jucker Building, Soi Rubia        Road  Sukhumvit 42    Sub District   Phra Khanong 

อําเภอ/เขต       คลองเตย      จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10110   
District    Klongtoey  Province     Bangkok   Postal Code           10110  

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 
Duty Stamp 

20 Baht 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 23/2559 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกแลค็ซ่ีและห้องประชมุมนู โรงแรมอวานี  
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  Shareholders 
No. 23/2016 to be held on April 1, 2016 at 14.00 hrs., at Galaxy and Moon Room, AVANI Riverside Bangkok Hotel or on 
such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 

 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 
  
  
 ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผู้มอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Grantor 

 ลงช่ือ  …………..………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 

 
หมายเหตุ 
Remark 
  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their 
behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  

Proxy Form B 

--------------------------------- 
 เขียนท่ี ………………................…………………. 
 Made at 

 วนัท่ี ………...เดือน …………….......พ.ศ. ……… 
 Date           Month                          Year 

1. ข้าพเจ้า ……………………………………………………………  สญัชาติ ………………………………….… 
   I/We  Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ตําบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 

อําเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย์ ……………………………….. 
District Province Postal Code 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล        จํากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …….............….…… เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 

    หุ้นสามญั ……….………….……......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …….............….…… เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 

    หุ้นบริุมสทิธิ ……….……………......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …….............….…… เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 

 
 2. ขอมอบฉนัทะให้  
      hereby appoint 

                           (1)  …....................................……………......................อาย ุ ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ……………… 
                            Name           Age             Residing at No. 

ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 

จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 

                    (2)  …....................................…………….....................อาย ุ ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………… 
                            Name        Age          Residing at No. 

ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 

จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 

   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ                                                                     นางสาวสวุภา เจริญย่ิง                                                              อาย ุ 52   ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,                                             Ms. Suvabha Charoenying                                                      of age 52 years  
อยูบ้่านเลขท่ี    99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย         ถนน    สขุมุวิท 42       ตําบล/แขวง     พระโขนง  
Residing at No.       99, 16th Fl, Berli Jucker Building, Soi Rubia        Road  Sukhumvit 42    Sub District   Phra Khanong 

อําเภอ/เขต       คลองเตย      จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10110   
District    Klongtoey  Province     Bangkok   Postal Code           10110  

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 

Duty Stamp 
20 Baht 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23/2559 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกแล็คซ่ีและห้องประชุมมนู โรงแรมอวานี  
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  Shareholders 
No. 23/2016 to be held on April 1, 2016 at 14.00 hrs., at Galaxy and Moon Room, AVANI Riverside Bangkok Hotel or on 
such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 
 3. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

     I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  22/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 3 เมษายน 

2558 
Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 22/2015 

held on April 3, 2015 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

        เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve      Not approve               Abstain 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2558 
Agenda 2 To consider and acknowledge the annual report and the Board of Directors report on the 

Company’s performance for the year 2015 
 
- วาระนีเ้ป็นการแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ - 
- This agenda is for acknowledgement and does not require the voting- 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบ

บัญชี 
Agenda 3   To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2015 including 

the auditor’s report 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                  งดออกเสียง 
          Approve       Not approve                Abstain
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 

Agenda 4   To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment 
for the year 2015 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                  งดออกเสียง 
          Approve       Not approve                Abstain 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 

Agenda 5  To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association, Article 9 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                  งดออกเสียง 
          Approve       Not approve                Abstain 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 4,641,789,065 บาท เป็นจํานวน 

4,621,828,347 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ ยังไม่ได้นําออกจําหน่ายจํานวน 19,960,718 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 6 To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company from 
4,641,789,065 Baht to 4,621,828,347 Baht by reduction of 19,960,718 authorized but unissued 
shares, each at the par value of 1 Baht and the amendment of the Clause 4 of the Memorandum 
of Association to reflect the reduction of the registered capital 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                  งดออกเสียง 
          Approve       Not approve                Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตาํแหน่งตาม

วาระในปี 2559 
Agenda 7 To consider and elect the directors to succeed the directors completing their term for the year 

2016 
 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
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   แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
        The election and appointment of the whole set of directors  

 เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve Disapprove Abstain  

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  ดงันี ้ 
         The election and appointment of individual director(s) as follows: 

1. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 
        Mr. Paul Charles Kenny 

 เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve Disapprove Abstain  

2. นายธีรพงศ์ จนัศิริ 
   Mr. Thiraphong Chansiri 

 เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
     Approve Disapprove Abstain  

3. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง 
   Ms. Suvabha Charoenying 

 เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 
Agenda 8 To consider and fix the directors’ remuneration for the year 2016  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                               เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                  งดออกเสียง 
          Approve       Not approve                Abstain 
 

วาระที่ 9 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 9 To consider and appoint the auditors for the year 2016 and fix the auditing fee 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                               เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                  งดออกเสียง 
          Approve       Not approve                Abstain 
 

 

4.  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

     The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered 
invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s). 

 



 

เอกสารแนบ 7 ข  
Enclosure 7 B  

5.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ี
ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our 
intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as 
the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on 
my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 

 
 
 

 ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผู้มอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Grantor 
 
 

 ลงช่ือ  …………..………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 

 
 
หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their 
behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual 

director. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจํา
ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the 
attached Annex to the Proxy Form B. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ  ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล   จํากดั (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of                              Minor International     Public Company Limited 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23/2559 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกแล็คซ่ีและห้อง
ประชมุมนู โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
 At the Annual General Meeting of Shareholders No. 23/2016 on April 1, 2016 at 14.00 hrs., at Galaxy and Moon 
Room, AVANI Riverside Bangkok Hotel. 

 
หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 
------------------------------------------- 

วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                  งดออกเสียง 
          Approve       Not approve                Abstain 

 
วาระท่ี …………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 

 Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                  งดออกเสียง 
          Approve       Not approve                Abstain 

 
วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 

 Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

                                เหน็ด้วย                ไมเ่หน็ด้วย                  งดออกเสียง 
          Approve       Not approve                Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Proxy Form C 

--------------------------------------- 
 เขียนท่ี ………………................…………………. 
 Made at 

 วนัท่ี ………...เดือน …………….......พ.ศ. ……… 
 Date           Month                          Year 

1. ข้าพเจ้า ……………………………………………………………  สญัชาติ ………………………………….… 
   I/We  Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ตําบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 

อําเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย์ ……………………………….. 
District Province Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั……………………………………...…………………….. 
As the Custodian of  (Please specify the fund name/shareholder name) ……………………………………...……………… 

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล        จํากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …….............….…… เสียง ดงันี ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 

    หุ้นสามญั ……….………….……......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …….............….…… เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 

    หุ้นบริุมสทิธิ ……….……………......…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …….............….…… เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 

 
 2. ขอมอบฉนัทะให้  
      hereby appoint 

                           (1)  …....................................……………......................อาย ุ ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ……………… 
                            Name           Age             Residing at No. 

ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 

จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 

                    (2)  …....................................…………….....................อาย ุ ……………ปี อยูบ้่านเลขท่ี ………………… 
                            Name        Age          Residing at No. 

ถนน  ………………………………..ตําบล/แขวง …………………………………อําเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 

จงัหวดั ………………………………รหสัไปรษณีย์ …………………………..… หรือ 
Province  Postal Code or 

   มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ                                                                     นางสาวสวุภา เจริญย่ิง                                                              อาย ุ 52   ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,                                             Ms. Suvabha Charoenying                                                      of age 52 years  
อยูบ้่านเลขท่ี    99 อาคารเบอร์ล่ียคุเกอร์ ชัน้ 16 ซอยรูเบีย         ถนน    สขุมุวิท 42       ตําบล/แขวง     พระโขนง  
Residing at No.       99, 16th Fl, Berli Jucker Building, Soi Rubia        Road  Sukhumvit 42    Sub District   Phra Khanong 

อําเภอ/เขต       คลองเตย      จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์  10110   
District    Klongtoey  Province     Bangkok   Postal Code           10110  

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 

Duty Stamp 
20 Baht 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23/2559 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุแกแล็คซ่ีและห้องประชุมมนู โรงแรมอวานี  
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  Shareholders 
No. 23/2016 to be held on April 1, 2016 at 14.00 hrs., at Galaxy and Moon Room, AVANI Riverside Bangkok Hotel or on 
such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

 
3. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
          The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
   To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
   To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares 

   หุ้นสามญั……………………………หุ้น  และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน………………………เสียง 
   Ordinary share shares, and is entitled to cast             votes 

   หุ้นบริุมสทิธิ...………………………หุ้น  และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน………………………เสียง 
   Preferred share shares, and is entitled to cast             votes 

รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด …………………..................................................……… เสียง 
Total                                                                      votes 

 
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้
         I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follow: 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 3 เมษายน 

2558 
Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 22/2015 

held on April 3, 2015 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

        เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง ............... เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานประจาํปีและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2558 
Agenda 2 To consider and acknowledge the annual report and the Board of Directors report on the 

Company’s performance for the year 2015 
 

- วาระนีเ้ป็นการแจ้งเพ่ือทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ - 
- This agenda is for acknowledgement and does not require the voting- 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบ
บัญชี 

Agenda 3   To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2015 including 
the auditor’s report 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

        เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง ............... เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2558 

Agenda 4   To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment 
for the year 2015 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

        เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง ............... เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 

Agenda 5  To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association, Article 9 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

        เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง ............... เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 4,641,789,065 บาท เป็นจํานวน 
4,621,828,347 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ ยังไม่ได้นําออกจําหน่ายจํานวน 19,960,718 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 6 To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company from 
4,641,789,065 Baht to 4,621,828,347 Baht by reduction of 19,960,718 authorized but unissued 
shares, each at the par value of 1 Baht and the amendment of the Clause 4 of the Memorandum 
of Association to reflect the reduction of the registered capital 

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 
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 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

        เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง ............... เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 
 

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการที่ครบกําหนดต้องออกจากตาํแหน่งตาม
วาระในปี 2559 

Agenda 7 To consider and elect the directors to succeed the directors completing their term for the year 
2016 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

  แตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
        The election and appointment of the whole set of directors  

        เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง ............... เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  ดงันี ้ 
         The election and appointment of individual director(s) as follows: 

1. นายพอล ชาลีส์ เคนน่ี 
       Mr. Paul Charles Kenny  

        เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง ............... เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 

2. นายธีรพงศ์ จนัศิริ 
   Mr. Thiraphong Chansiri 

        เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง ............... เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 

3. นางสาวสวุภา เจริญย่ิง 
   Ms. Suvabha Charoenying 

        เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง ............... เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 
 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 
Agenda 8 To consider and fix the directors’ remuneration for the year 2016  

  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง .............. เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 
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วาระที่ 9 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 9 To consider and appoint the auditors for the year 2016 and fix the auditing fee 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เหน็ด้วย ............... เสียง         ไมเ่หน็ด้วย ............... เสียง         งดออกเสียง .............. เสียง 
 Approve ............... Vote         Not approve ............ Vote       Abstain ...............       Vote 

 
 

5.  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

     The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered 
invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s). 

6.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ี
ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our 
intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as 
the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on 
my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 

 

 ลงช่ือ  ……..……………………………….. ผู้มอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Grantor 
 
 
 

 ลงช่ือ  …………..………………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 

  

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 
 
 

 ลงช่ือ  ……………..……………………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 Signed (……………..……………………)   Proxy 
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หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the 
Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
 Letter of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 

shareholder 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
 Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้     

 The shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their 
behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual 

director. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจําตอ่
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the 
attached Annex to the Proxy Form C. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Annex to the Form of Proxy (Form C) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล                                จํากดั (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of                   Minor International                Public Company Limited 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 23/2559 ในวนัท่ี 1 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกแล็คซ่ีและห้อง
ประชมุมนู โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
 At the Annual General Meeting of Shareholders No. 23/2016 on April 1, 2016 at 14.00 hrs., at Galaxy and Moon 
Room, AVANI Riverside Bangkok Hotel. 
 

หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

------------------------------------------- 
วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 

 Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

        เหน็ด้วย....................เสียง     ไมเ่หน็ด้วย....................เสียง     งดออกเสียง……..เสียง 
 Approve ............   Vote        Not approve ............. Vote     Abstain      ..........Vote 

วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

        เหน็ด้วย....................เสียง     ไมเ่หน็ด้วย....................เสียง     งดออกเสียง……..เสียง 
 Approve ............   Vote        Not approve ..............Vote     Abstain      ..........Vote 

วาระท่ี…………………….    เร่ือง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 

 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in 

all respects. 

  (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

        เหน็ด้วย....................เสียง     ไมเ่หน็ด้วย....................เสียง     งดออกเสียง........เสียง 
 Approve ............... Vote        Not approve ..............Vote     Abstain .    ........Vote 



 

  
 เอกสารแนบ 7  

Enclosure 7  

 

  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 
Details of Independent Director who can be a proxy  

 

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง  อายุ 52 ปี (เกิดเม่ือปี 2406) 
Ms. Suvabha Charoenying Age 52 years (Born in 1963) 
 
ตาํแหน่ง    กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559) 
Positions   Independent Director (Elected in 22 January 2016) 

กรรมการตรวจสอบ  
    Member of the Audit Committee  

กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  
    Member of the Compensation Committee  
    ประธานกรรมกรรมการการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการ 

Chairman of the Nominating and Corporate Governance Committee  
 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้ 
Interest in the agenda considered              
วาระท่ี 7         พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการท่ีครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2559 
Agenda 7     To consider and elect the directors to succeed the directors completing their term for the year 2016 
วาระท่ี 8        การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

Agenda 8     To consider and fix the directors’ remuneration for the year 2016 
  
คุณวุฒกิารศกึษา/ประวัตกิารอบรม 
Educational Credential 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
Master of Business Administration in Finance and Marketing, Assumption University  

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
Bachelor of Business Administration in Finance and Banking, Assumption University  

 หลกัสตูร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
Families in Business from Generation to Generation Program, Harvard Business School, USA 

 หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne, Switzerland 

 หลกัสตูร Certified Financial Planner (CFP) รุ่นท่ี 1/2552 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย (TFPA) / Financial Planning 

Standards Board (FPSB)  
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Certified Financial Planner (CFP) Class 1/2009, Thai Financial Planner Association (TFPA) / Financial Planning 

Standards Board (FPSB) 

 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) รุ่นท่ี 1 

Capital Market Academy Leadership Program (Batch 1), Capital Market Academy (CMA)  

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 1/ 2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Director Certification Program (DCP) Class 1/2000, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP)  ปี 2554 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Audit Committee Program (ACP) Class 2011, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

 หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN)  รุ่นท่ี 1/2546 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Finance for Non-Finance Director (FN) Class 1/2003, Thai Institute of Directors Association (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งอ่ืนๆ 
Other Current Positions 

 กรรมการ กรรมการบริหาร และท่ีปรึกษาอาวโุส บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
Director, Executive Director and Senior Executive Advisor of Thanachart Securities Pcl. 

 อปุนายก สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย 
Vice Chairman of Thai Financial Planner Association (TFPA) 

 กรรมการอิสระ บริษัท ที เค เอส เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
Independent Director of T.K.S. Technologies Pcl. 

 กรรมการอิสระ บริษัท บิ๊กซี ซเูปอร์เซนเตอร์ จํากดั (มหาชน) 
Independent Director of Big C Supercenter Pcl. 

 กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากดั 
Independent Director of Humanica Co., Ltd. 

 กรรมการ บริษัท แฟมิล่ี ออฟฟิศ จํากดั 
Director of Family Office Co.,Ltd. 

ประสบการณ์ทาํงาน 
Experiences 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
Managing Director of Thanachart Securities Pcl. 

 กรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ชโรเดอร์ จํากดั 
Chief Executive Officer of Schroder Asset Management Ltd. 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัทหลกัทรัพย์ เอกธํารง จํากดั (มหาชน) 
Executive Director of Securities One Pcl. 
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 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ไทย จํากดั 
Vice President of Morgan Grenfell Thai Company Limited 
 

ในกรณีท่ีต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ ใช้สิทธิแทน กรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมสําเนาบตัรประชาชน หรือสําเนา
หนงัสือรับรองบริษัท ท่ีลงนามรับรองความถกูต้องแล้ว กลบัมายงับริษัทภายในวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ตามท่ีอยูด่งันี ้

In case of the shareholder appoint the independent director to be a proxy; please return the completed Proxy Form  

with a certified copy of ID card or the affidavit to the Company within March 25, 2016 at the following address: 

 

หนงัสือมอบฉนัทะ   
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

สว่นงานเลขานกุารบริษัท 
ชัน้ 7 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 
เลขท่ี 75 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 
กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท์: 662 365 6115-9 
โทรสาร:  662 365 6092 

Proxy Form of Minor International Public Company Limited 

  

Corporate Secretary Department 

7th Floor, White Group II, 

75 Soi Rubia, Sukhumvit 42 road, 

Bangkok 10110 
 

Tel:  662 365 6115-9 

Fax: 662 365 6092 

 


