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คาํชีแ้จง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

 

บรษัิทไดจ้ดัเตรยีมหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบตามท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้ไดแ้ก่  

1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบไวช้ดัเจน 

3. แบบ ค. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะท่ีกาํหนดไวส้าํหรบั Custodian  
 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเองจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูล้งคะแนนออกเสยีงโดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะเพียงแบบเดียวกรอกขอ้ความแลว้จัดส่ง

มายงับรษัิทก่อนการประชมุ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บรษัิทจะเริม่เปิดรบัลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบรูณข์องหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงกอ่นการประชมุ  

เอกสารที่ตอ้งใช้ในการลงทะเบียน 

1. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงฉบบัจริงหรือสาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏ

รูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประชาชน ใบขบัขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง 

1.2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะ

ไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ค)  ฉบบัจรงิหรอืสาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

1.3. กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลตา่งประเทศซึง่แตง่ตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูถื้อหุน้ได้

ลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ค)  หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(ง)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 

2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

2.1. กรณีผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

(ก)  ฉบบัจรงิหรอืสาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลท่ีเขา้รว่ม

ประชมุ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึง่ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปีโดยกระทรวงพาณิชย ์

ลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคลพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล 
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(ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชุมมีอาํนาจ

กระทาํการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

2.2. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  นิติบคุคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

 สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึง่ออกใหไ้มเ่กิน 1 ปีโดยกระทรวงพาณิชย ์

ลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคลพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล 

(ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 นิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

 สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีโดยหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจ ลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติ

บุคคล (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

(ค)  สาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหผู้ม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นผูม้อบ

ฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(ง)  ฉบบัจรงิหรอืสาํเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2.3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลตา่งประเทศซึง่แตง่ตัง้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

(ก)  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(ข)  สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีโดยหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจ และรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคลพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิติ

บคุคล (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํ

การแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(ค)  สาํเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหผู้ม้ีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตาม 

1.1 ขา้งตน้ และลงช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

(ง)  หนงัสอืมอบอาํนาจจากนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

(จ)  หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามรบัมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นสถาบนัต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยเป็น Custodian ไม่ตอ้งใช้

เอกสารตาม (ข) และ (ค) 

บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการขอเอกสารเพ่ิมเติมไมว่า่ในกรณีใด ตามท่ีบรษัิทเห็นสมควร 
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คาํบอกกล่าวการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

   

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ 

และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้หท้ราบเพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 

พ.ศ. 2562 

1.  ขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีบรษัิทเก็บรวบรวม: บรษัิทจะรบัและเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลโดยตรงจากผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ 

และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีไดเ้ขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ และจากบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซึ่งไดร้บั

มอบหมายจากบรษัิทใหท้าํหนา้ท่ีนายทะเบียนหุน้ของบรษัิท ซึง่มีหนา้ท่ีจดัทาํทะเบียนผูถื้อหุน้ใหม้คีวามถกูตอ้ง ครบถว้น 

เป็นปัจจบุนั โดยขอ้มลูสว่นบคุคลประกอบดว้ย 

1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ช่ือ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทาง วนัเดือนปีเกิด เพศ 

สญัชาติ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบนัทึกวิดีโอภายในงาน รวมทัง้ขอ้มลู

สขุภาพ ประวตัิการเดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกับสขุภาพ เพ่ือประโยชนด์า้นการสาธารณสขุและการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตน้  

1.2  ขอ้มลูเพ่ือการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู ่เบอรโ์ทรศพัท ์และอีเมล ์เป็นตน้ 

2.  วตัถปุระสงคข์องการเก็บรวบรวม การใชง้าน และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของบริษัท: บริษัทจะเก็บรวบรวม ใชง้าน 

และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

2.1  เรียก จัดใหม้ี และดาํเนินการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท รวมถึงกฎหมาย 

ประกาศ และหลกัเกณฑท่ี์ราชการกาํหนดเก่ียวกบัการจดัประชมุรวมถึงการจดัทาํรายงานการประชมุ 

2.2  เพ่ือใชส้าํหรบัคดักรองผูม้ีความเสีย่งโรคโควดิ-19 เพ่ือประโยชนด์า้นการสาธารณสขุและปอ้งกนัโรคติดตอ่อนัตราย 

ตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิมาตรการป้องกนัและแนวทางปฏิบตัิสาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ภายใต้

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 

2.3 จดัสง่เลม่รายงานประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตามท่ีแจง้ขอมา 

2.4  ขอ้มลูสว่นบคุคลของผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ และ/หรือ บคุคลอ่ืนใดท่ีไดเ้ขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้จะถกูเก็บไวเ้ป็น

ความลบัภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าวจะเป็นไปเพ่ือวตัถุประสงค์

ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบับนี ้โดยบริษัทอาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง ผูใ้หบ้ริการหรือท่ีปรกึษาในการจดัประชุม ผูใ้หบ้ริการดา้นสง่เอกสารและจดัพิมพง์าน ผู้

ใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยี เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรกิารและท่ีจาํเป็นเทา่นัน้ หรอืหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การสาธารณสขุและปอ้งกนัโรคติดตอ่ และหนว่ยงานรฐัและเจา้หนา้ท่ีผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย 

3.  สทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล: เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล มีสทิธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่น

บคุคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการตรวจสอบ การขอเขา้ถึงและรบัขอ้มลูสว่นบคุคล 

สทิธิในการขอแกไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถ้กูตอ้งและเป็นปัจจบุนั สทิธิในการขอใหล้บหรอืทาํลายขอ้มลูสว่นบคุคล สทิธิใน

การขอระงบัการใชข้อ้มลูสว่นบคุคล สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูสว่นบคุคลตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด สิทธิรอ้งเรยีน 

และสทิธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใชง้าน หรอืเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเก่ียวกบัตน 



 

 

   เอกสารแนบ 12 

 อยา่งไรก็ตาม หากเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลไมไ่ดใ้หข้อ้มลูแก่บรษัิทท่ีจาํเป็นตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้

เจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคลดงักลา่วอาจถกูจาํกดัสทิธิในการประชมุผูถื้อหุน้หรอืการขอรบัเอกสาร เป็นตน้ 

4.  ระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูสว่นบคุคล: บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกาํหนด และ/หรอื ตามความจาํเป็น เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี ้

5.  การติดตอ่บรษัิทเพ่ือใชส้ทิธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล: 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 

88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท:์ 662 365 6115-9 


