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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A 

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

 เขียนที่ ………………................…………………. 
 Made at 

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

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

อยู่บา้นเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ต าบล/แขวง …………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 

อ าเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………….. 
District Province Postal Code 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท   ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล        จ ากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง ดงันี  ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 

    หุน้สามญั ……….………….……......…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 

    หุน้บรุมิสิทธิ ……….……………......…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 
 

 2. ขอมอบฉนัทะให ้ 
      hereby appoint 

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

ถนน  ………………………………..ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ……………………………… 
Road    Sub District District 

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

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

ถนน  ………………………………...ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ……………………………… 
Road    Sub District  District 

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

   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                    นางสาวสวุภา เจรญิยิ่ง                                                           อาย ุ         59       ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,             Ms. Suvabha Charoenying                                                        of age        59      years  
อยู่บา้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12          ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย 
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์               10110  
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110     

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 
Duty Stamp 

20 Baht 
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   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                           นางสาวคามิลล ์มา                                                      อาย ุ         65        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,                  Ms. Camille Ma                                                      of age        65    years  
อยู่บา้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12          ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย 
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์               10110  
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110     

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 30/2566 ในวนัที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
เพียงแบบเดียวเท่านัน้ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  
Shareholders No. 30/2023 on April 21, 2023 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any 
adjournment thereof. 

 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects. 
  
  
 ลงชื่อ  ……..……………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Grantor 
 
 

 ลงชื่อ  …………..………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 
 
 

 ลงชื่อ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 
 
 

 ลงชื่อ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed   (……………..……………………)   Proxy 

 
หมายเหต ุ
Remark 

  

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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 

--------------------------------- 
 เขียนที่ ………………................…………………. 
 Made at 

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

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

อยู่บา้นเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ต าบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 

อ าเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………….. 
District Province Postal Code 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท   ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล        จ ากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง ดงันี  ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 

    หุน้สามญั ……….………….……......…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 

    หุน้บรุมิสิทธิ ……….……………......…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 

 
 2. ขอมอบฉนัทะให ้ 
   hereby appoint 

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

ถนน  ………………………………..ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 

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

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

ถนน  ………………………………..ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 

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

   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                        นางสาวสวุภา เจรญิยิง่                                                         อาย ุ        59       ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,                 Ms. Suvabha Charoenying                                                of age         59     years  
อยู่บา้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12          ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย  
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์               10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 

Duty Stamp 
20 Baht 
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   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                           นางสาวคามิลล ์มา                                                      อาย ุ         65        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,                  Ms. Camille Ma                                                      of age        65    years  
อยู่บา้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12          ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย 
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์               10110  
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110     

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 30/2566 ในวนัที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
เพียงแบบเดียวเท่านัน้ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  
Shareholders No. 30/2023 on April 21, 2023 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any 
adjournment thereof. 

 
 3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการเขา้รว่มประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

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

วาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2565 

Agenda 1  To consider and acknowledge the annual report and the board of directors report on the Company’s 
performance for the year 2022 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมติ - 
 - This agenda is for acknowledgement and does not require the voting- 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 พร้อมทัง้รับทราบรายงานของผู้สอบ
บัญชี 

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2022 including to 
acknowledge the auditor’s report 

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

respects. 

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

    เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
     Approve       Not approve                Abstain 

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565   
Agenda 3  To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for 

the year 2022  

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 

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

    เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
Approve       Not approve                Abstain 

 



 

เอกสารแนบ 7 ข 
Enclosure 7 B 

 
วาระที ่4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีค่รบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ

ในปี 2566 
Agenda 4   To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2023 

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

respects. 

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

  แต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       The election and appointment of the whole set of directors  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Not approve  Abstain  

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

1. นายจรมัพร โชติกเสถียร 
        Mr. Charamporn Jotikasthira 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
              Approve Not approve  Abstain  

2. นางสาวคามิลล ์มา 
   Ms. Camille Ma 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
        Approve Not approve  Abstain  

3. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 
   Mr. John Scott Heinecke 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
      Approve Not approve  Abstain 

4. นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย 
   Mr. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
      Approve Not approve  Abstain 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566  
Agenda 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2023 

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

respects. 

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

               เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
Approve       Not approve                  Abstain 
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วาระที ่6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2566 และก าหนดค่าสอบบัญช ี
Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2023 and the auditing fee 

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

respects. 

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

    เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
Approve       Not approve                Abstain 
 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, 23, 29, 30, 31, 32/1 และ 37 ให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2565 ที่ ได้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด ฉบับที ่4 

Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association, Article 21, 23, 
29, 30, 31, 32/1 and 37 to comply with the amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in 
accordance with the Public Limited Company Act No. 4 

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

respects. 

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

    เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
Approve       Not approve                Abstain 

 
 

4.  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

     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). 

 

5.  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     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. 

 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

 ลงชื่อ  …………..………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 

 ลงชื่อ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 

 ลงชื่อ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 
หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 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. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูร้บัมอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า
ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ  ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล   จ ากดั (มหาชน) 

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

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 30/2566 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชมุผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงแบบเดยีวเท่านัน้ หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย   

At the Annual General Meeting of  Shareholders No. 30/2023 on April 21, 2023 at 1.00 p.m. in the form of 
electronic meeting (E-Meeting), or at any adjournment thereof.  

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

วาระท่ี…………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 

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

in all respects. 

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

                                เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
วาระท่ี …………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 

 Agenda   Subject 

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

in all respects. 

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

                                เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
วาระท่ี…………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 

 Agenda   Subject 

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

in all respects. 

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

                                เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
               Approve             Not approve                      Abstain 
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วาระท่ี…………………….    เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ 
 Agenda   Subject Appointment of Directors 

ชื่อกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
               Approve             Not approve                      Abstain 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

                                เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
               Approve             Not approve                      Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  

Proxy Form C 

--------------------------------------- 
 เขียนที่ ………………................…………………. 
 Made at 

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

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

อยู่บา้นเลขท่ี ……………….. ถนน  ……………………………….. ต าบล/แขวง ……………………………………………… 
Residing at No. Road Sub District 

อ าเภอ/เขต ……………………………… จงัหวดั ……………………………… รหสัไปรษณีย ์……………………………….. 
District Province Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั……………………………………...…………………….. 
As the Custodian of  (Please specify the fund name/shareholder name) ……………………………………...……………… 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท   ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล        จ ากดั (มหาชน) 
as a shareholder of                                     Minor International  Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม…………….……………หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง ดงันี  ้
holding a total amount of                                        shares, and is entitled to cast              votes 

    หุน้สามญั ……….………….……......…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Ordinary share         shares, and is entitled to cast       votes 

    หุน้บรุมิสิทธิ ……….……………......…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …….............….…… เสียง 
    Preferred share          shares, and is entitled to cast       votes 

 
 2. ขอมอบฉนัทะให ้ 
   hereby appoint 

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

ถนน  ………………………………..ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 

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

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

ถนน  ………………………………..ต าบล/แขวง …………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………… 
Road    Sub District District 

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

   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                            นางสาวสวุภา เจรญิยิง่                                                   อาย ุ       59       ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,                     Ms. Suvabha Chareonying                                           of age         59      years 
อยู่บา้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12          ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย   
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์               10110   
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110      

 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

 

Duty Stamp 
20 Baht 
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   มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ                                           นางสาวคามิลล ์มา                                                      อาย ุ         65        ปี 
Assign a proxy to the Independent Director,                  Ms. Camille Ma                                                      of age        65    years  
อยู่บา้นเลขท่ี    88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12          ถนน         ถนนรชัดาภิเษก       ต าบล/แขวง       คลองเตย 
อ าเภอ/เขต          คลองเตย        จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์               10110  
Residing at No.           88 The Parq Building, 12th Fl.      Ratchadaphisek Road               Sub District        Klongtoey         
District               Klongtoey  Province                     Bangkok              Postal Code                10110     

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 30/2566 ในวนัที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
เพียงแบบเดียวเท่านัน้ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  
Shareholders No. 30/2023 on April 21, 2023 at 1.00 p.m. in the form of electronic meeting (E-Meeting), or at any 
adjournment thereof. 

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

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

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

   หุน้สามญั……………………………หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน………………………เสียง 
   Ordinary share shares, and is entitled to cast             votes 

   หุน้บรุมิสิทธิ...………………………หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน………………………เสียง 
   Preferred share shares, and is entitled to cast            votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด …………………..................................................……… เสียง 
Total                                                                    votes 
 

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

วาระที ่1   พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2565 

Agenda 1 To consider and acknowledge the annual report and the board of directors report on the 
Company’s performance for the year 2022 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมติ - 
 - This agenda is for acknowledgement and does not require the voting- 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรับทราบรายงานของ
ผู้สอบบัญชี 

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2022 including 
to acknowledge the auditor’s report 

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

respects. 

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

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง……..เสียง 
       Approve                   Vote Not approve                 Vote           Abstain                 Vote 
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วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565   
Agenda 3  To consider and approve the allocation of profit for the statutory reserve and dividend payment for 

the year 2022  

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

respects. 

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

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง……..เสียง 
 Approve                        Vote        Not approve                  Vote   Abstain                    Vote 

 

วาระที ่4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีค่รบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
ในปี 2566 

Agenda 4   To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2023 

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

respects. 

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

  แต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
             The election and appointment of the whole set of directors  

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง……..เสียง 
  Approve                     Vote    Not approve                 Vote    Abstain                Vote 

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

1. นายจรมัพร โชติกเสถียร 
               Mr. Charamporn Jotikasthira 

 เห็นดว้ย....................เสียง  ไม่เห็นดว้ย....................เสียง    งดออกเสียง……..เสียง 
     Approve                     Vote    Not approve                 Vote    Abstain                Vote 

2. นางสาวคามิลล ์มา 
          Ms. Camille Ma 

 เห็นดว้ย....................เสียง  ไม่เห็นดว้ย....................เสียง    งดออกเสียง……..เสียง  
             Approve                     Vote    Not approve                 Vote    Abstain                Vote 

3. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 
   Mr. John Scott Heinecke  

 เห็นดว้ย....................เสียง  ไม่เห็นดว้ย....................เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
    Approve                     Vote Not approve                    Vote   Abstain                 Vote 

4. นายเอม็มานเูอล จู๊ด ดิลิปรจั ราชากาเรีย 
   Mr. Emmanuel Jude Dillipraj Rajakarier  

 เห็นดว้ย....................เสียง  ไม่เห็นดว้ย....................เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
    Approve                     Vote Not approve                    Vote   Abstain                 Vote 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566  
Agenda 5 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2023  

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

respects. 

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

 เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง………….…..เสียง 
 Approve                     Vote         Not approve                 Vote Abstain                          Vote 

 

วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 และก าหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda 6 To consider and approve the appointment the auditors for the year 2023 and the auditing fee 

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

respects. 

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

 เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง………….…..เสียง 
 Approve                     Vote         Not approve                 Vote Abstain                          Vote 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21, 23, 29, 30, 31, 32/1 และ 37 ให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติ
มหาชนจ ากัด ฉบับที ่4 

Agenda 7 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association, Article 21, 23, 
29, 30, 31, 32/1 and 37 to comply with the amendment of Public Limited Company Act B.E. 2565 in 
accordance with the Public Limited Act No.4 

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

respects. 

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

 เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง………….…..เสียง 
 Approve                     Vote         Not approve                 Vote Abstain                          Vote 

 
 

5.  การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

     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.  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

     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. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

 
 
 
 
 

 ลงชื่อ  ……..……………………………….. ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Grantor 
 

 ลงชื่อ  …………..………………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 

 ลงชื่อ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 

 ลงชื่อ  ……………..……………………….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed (……………..……………………)   Proxy 
 
 

หมายเหตุ 
Remarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 

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

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

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 
 Letter of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 

shareholder 

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

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้    

 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. ในกรณีที่มีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูร้บัมอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าตอ่
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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Annex to the Form of Proxy (Form C) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล                                จ ากดั (มหาชน) 

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

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 30/2566 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชมุผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงแบบเดยีวเท่านัน้ หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย   

At the Annual General Meeting of  Shareholders No. 30/2023 on April 21, 2023 at 1.00 p.m. in the form of 
electronic meeting (E-Meeting), or at any adjournment thereof.  
 

------------------------------------------- 
 
วาระท่ี…………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 

 Agenda   Subject 

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

in all respects. 

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

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง……..เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

วาระท่ี…………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 

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

in all respects. 

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

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง……..เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

วาระท่ี…………………….    เรื่อง…………………………………………………………………………… 
 Agenda   Subject 

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

in all respects. 

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

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 
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วาระท่ี…………………….    เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ 
 Agenda   Subject Appointment of Directors 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 

 
ชื่อกรรมการ 
Name of director 

        เห็นดว้ย....................เสียง     ไม่เห็นดว้ย....................เสียง     งดออกเสียง........เสียง 
  Approve                    Vote    Not approve                 Vote   Abstain                 Vote 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
Details of Independent Director who can be a proxy 

 
1. นางสาวสุวภา เจริญย่ิง  อาย ุ59 ปี (เกิดเมื่อปี 2506) 
Ms. Suvabha Charoenying  Age 59 years (Born in 1963) 
ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ (แต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2559) 
Positions    Independent Director (Elected in 22 January 2016) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    Chariman of the Audit Committee  

กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
    Member of the Compensation Committee  
    ประธานกรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 

Chariman of the Nominating and Corporate Governance Committee  

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี้  
Interest in the agenda considered              
วาระที่ 5        การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

Agenda 5     To consider and fix the directors’ remuneration for the year 2023 
 
คุณวุฒิการศึกษา / Educational  

• 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  

หลักสูตรการอบรม สัมมนาจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
Training / Seminar course by Thai Institute of Directors Association (IOD) 

• หลกัสตูร Strategic Board Master Class (SBM) รุน่ท่ี 7/2562 และ รุน่ท่ี 2/2560  
Strategic Board Master Class (SBM) Class 7/2019 and  Class 2/2017 

• หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP)  ปี 2554  
Audit Committee Program (ACP) Class 2011 

• หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director (FN)  รุน่ท่ี 1/2546  
Finance for Non-Finance Director (FN) Class 1/2003 

• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุน่ท่ี 1/2543  
Director Certification Program (DCP) Class 1/2000 

หลักสูตรการอบรม สัมมนาอื่นๆ  
Other Training / Seminar course 

• หลกัสตูร Families in Business from Generation to Generation, Harvard Business School สหรฐัอเมริกา 
Families in Business from Generation to Generation Program, Harvard Business School, USA 
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• หลกัสตูร TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
TLCA Leadership Development Program, IMD Lausanne, Switzerland 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ท่ี 1 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
Capital Market Academy Leadership Program (Batch 1), Capital Market Academy (CMA) 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน  รุน่ท่ี 13/2562 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
The Executive Program of Energy Literacy for a Sustainable Future Class 13/2019, Thailand Energy Academy (TEA)  

• หลกัสตูร Certified Financial Planner (CFP) รุน่ท่ี 1/2552 สมาคมนกัวางแผนการเงินไทย(TFPA)/ Financial Planning 
Standards Board (FPSB) 
Certified Financial Planner (CFP) Class 1/2009, Thai Financial Planner Association (TFPA)/ Financial Planning 
Standards Board (FPSB) 

การด ารงต าแหน่งอื่นๆ / Other Current Positions 

• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนบริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 
(มหาชน) 
Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Nomination and Remuneration 
Committee of The One Enterprise Pcl. 

• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและบรรษัทภิบาล บริษัท ทีคิวเอ็ม คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
Independent Director and Chairman of Corporate Governance Committee of TQM Corporation Pcl. 

• กรรมการ บริษัท เอสเอฟ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
Director of SF Corporation Pcl. 

• กรรมการ Air Asia Aviation Group Limited 
Director of Air Asia Aviation Group Limited 

• กรรมการ บริษัท เลิรน์ คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
Director of Learn Corporation Co., Ltd. 

• กรรมการ บริษัท แฟมิลี่ ออฟฟิศ จ ากดั 
Director of Family Office Co., Ltd. 

• กรรมการ บริษัท กรูเ์มต ์เอเชีย จ ากัด 
Director of Gourmet Asia Co., Ltd. 

• กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
Director of Thai Institute of Directors Association 

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

ประสบการณท์ างาน / Experiences 

• กรรมการ บริษัท อินเตอรม์ารท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
Director of Intermart (Thailand) Co., Ltd. 

• กรรมการ บริษัท กรูเ์มต ์เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 
Director of Gourmet Enterprise Co., Ltd. 
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• กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
Director and Managing Director of Thanachart Securities Pcl. 

• กรรมการอิสระ บริษัท บิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) 
Independent Director of Big C Supercenter Pcl. 

• กรรมการอิสระ บริษัท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั 
Independent Director of Humanica Co., Ltd. 

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

• กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ชโรเดอร ์จ ากดั 
Chief Executive Officer of Schroder Asset Management Ltd. 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษัทหลกัทรพัย ์เอกธ ารง จ ากดั (มหาชน) 
Executive Director of Securities One Pcl. 

• ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท มอรแ์กน เกรนเฟลลไ์ทย จ ากดั 
Vice President of Morgan Grenfell Thai Company Limited 
 

2. นางสาวคามิลล ์มา  อาย ุ65 ปี (เกิดเมื่อปี 2500) 
Ms. Camille Ma   Age 65 years (Born in 1957) 
 
สามารถพิจารณา คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการอบรม การด าารงต าแหน่งอ่ืน ๆ และประสบการณท์ างานของนางสาวคามิลล ์มา ไดใ้นเอกสารแนบ 3 
Please see Educational Credential, Other Current Positions and Experiences of Ms. Camille Ma in Enclosure 3 

 
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระทีเ่สนอในการประชุม AGM คร้ังนี้  
Interest in the agenda considered    
วาระที่ 4*   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2566 
Agenda 4*  To consider and approve the election of the directors completing their term for the year 2023 
วาระที่ 5         การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
Agenda 5      To consider and fix the directors’ remuneration for the year 2023 
 
หมายเหต:ุ  
Note: 

* การมีส่วนไดเ้สียพิเศษตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยขอ้มูล เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระคนที่จะรบัมอบ
ฉันทะจากผูถ้ือหุน้เท่านัน้ ว่ามีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผูถ้ือหุน้ในครัง้นัน้หรือไม่ เช่น มีส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระเลือกตัง้
กรรมการเพราะเป็นผูท้ี่จะตอ้งถกูเลือกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกครัง้หนึ่ง  
* The disclosure of special interest specified in the AGM Checklist Form is the disclosure of information specifically on any 
special interest that an independent director who will be acting as proxy for the shareholders has in any matters on the agenda 
such as special interest in the election of directors due to being a nominee for the re-election. 
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ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัท สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายงับริษัททางไปรษณีย ์
ตามที่อยู่ขา้งล่างนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00น. ตามที่อยู่ดงันี ้

For Shareholders who authorize one of the Company’s Independent Directors to attend and vote on his or her behalf, please 
submit the proxy form together with required documents to the Company by mail to the following address. Such proxy form 
and required documents shall be delivered to the Company by 20 April 2023 at 5.00 p.m at the following address: 
 
หนงัสือมอบฉนัทะ   Proxy Form  

บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

Minor International Public Company Limited  
Corporate Secretary Department 
88 The Parq Building, 12th Fl. Ratchadaphisek Road,  
Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District, Bangkok 10110 

โทรศพัท:์ 662 365 6116, 6117, 6119, 6102 Tel:  662 365 6116, 6117, 6119, 6102 

 


