
 
 

 

          9 เมษายน 2564 

เรื่อง  แจง้เปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ที่ 28/2564 เป็นการประชมุผ่าน

สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

เรยีน  กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ตามที่คณะกรรมการบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ไดมี้

มติอนมุติักาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ที่ 28/2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแกรนด ์

 รเิวอรไ์ซด ์บอลรูม ชัน้ 10 โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ ความตามทราบแลว้นัน้ 

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไดก้ลบัมาแพรร่ะบาดเป็นระลอกใหม่ ซึ่งพบผูติ้ดเชือ้จาํนวนมาก

และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว กรรมการบรหิารซึ่งไดร้บัมอบอาํนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นสมควรใหเ้ปลี่ยน

รูปแบบและยกเลกิสถานที่ในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ที่ 28/2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่านั้น โดยไม่มีการจดัการประชุมที่โรงแรมอวานี พลสั รเิวอรไ์ซด ์กรุงเทพฯ 

ทัง้นี ้ รายละเอียดอื่นๆ เก่ียวกบัการประชมุ เช่น วนั เวลา วาระการประชมุ และวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record 

Date) ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ใหค้งเดิมตามมติที่ประชมุคณะกรรมการฯ เม่ือวนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 

2564 อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหุน้ไม่สะดวกเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) ดงักล่าว สามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระของบรษัิทท่านใดท่านหนึ่งตามที่บรษัิทไดก้าํหนดและแจง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุสามัญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้โดยมีขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 

  

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ  

 

         

                           (นางสาวสมศร ีรชัฎาภรณก์ุล) 

            รองประธานฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ 



 
 

แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

Registration form for attending the E-AGM through Electronics Meeting Platform 
 

เขียนที่.................................................... 

Written at  

 

วนัที่ ..........................เดือน.............................พ.ศ................. 

           Date                          Month                           Year 

 

ขา้พเจา้....................................................................หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง......................... 

I/We,                                                                        Identification Card/Passport number                                                                         

สญัชาติ.......................................อยูบ่า้นเลขที่...................ถนน........................................ตาํบล/แขวง......................... 

Nationality                                  Residing at No.              Road                                            Subdistrict   

อาํเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

District                                                    Province                                       Postal Code  

อีเมล.์......................................................โทรศพัทมื์อถือ............................................................................................ 

E-mail                                                     Mobile Phone 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั้งสิน้รวม..................................หุน้ 

As a shareholder of Minor International Public Company Limited, holding a total number of                     shares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ/Signed.......................................................ผูถื้อหุน้/Shareholder 

              (………………………………………………………) 

ขา้พเจา้ขอยืนยืนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนใน

การประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ที่ 28/2564 ในวนัที่ 

22 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 

(E-AGM) กรุณาสง่ลิง้คเ์ขา้รว่มประชุมเฉพาะบุคคลสาํหรบั

เขา้รว่มประชมุสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง 

I confirm to attend the meeting and vote at Annual 

General Meeting of Shareholders No.28/2021 on 22 

April 2021 at 13.00hrs. Please send individual link to 

attend the E-AGM in accordance with relevant laws. 
 

https://mint.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 

 

ลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิง้ค ์(เริม่ใชง้านวนัท่ี 12 เมษายน 2564) หรือ

สง่แบบฟอรม์มายงับรษิัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายงับรษิัทท่ีอีเมล 

corp_secretary@minor.com ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 

Register via QR Code or Link (Starting date 12 April 2021) or sending 

this form to the Company or scanning or taking photos and send them 

to Email: corp_secretary@minor.com within 16 April 2021 
 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmint.thekoble.com%2Fagm%2Femeeting%2Findex%2F1&data=04%7C01%7Cwilawan_kh%40minor.com%7Cb8a36434ffb24396675f08d8fb396736%7Cce4e609ba0234bd7bc127897eb94ef9b%7C0%7C0%7C637535571269814755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rHXgQ0t1gq9XouKyF%2FbIsjRDTEsArM%2F8fJ1bQbTgX3Q%3D&reserved=0


 
 

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

สบืเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 บรษัิท ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) 

มีความห่วงใยในสถานการณด์งักลา่ว จงึขอแจง้ใหท้ราบถงึแนวปฏิบติัตนในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ที่ 

28/2564 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ดงันี ้

1.  ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง  

1.1 บรษัิทสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง โดยสง่หนงัสอืมอบ

ฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบทา้ยหนงัสอืนดัประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ที่ 28/2564 ลาํดบัที่ 10 และ 12 

ตามลาํดบั) ใหแ้ก่บรษัิทลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมาตามที่อยู่

ดา้นลา่งนี ้หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรูปมายังบรษัิทที่อีเมล corp_secretary@minor.com ภายในวนัที่ 16 เมษายน 2564 

 

หนงัสอืมอบฉนัทะ   

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

สว่นงานเลขานกุารบรษัิท 

88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้ 12 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110   โทรศพัท:์ 662 365 6115-9 

 

1.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบรษัิทเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

กรุณาสง่หนังสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบมายังบรษัิทตามที่อยู ่ ที่ระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรูปสง่

มายงับรษัิทที่ อีเมล corp_secretary@minor.com ภายในวนัที่ 16 เมษายน 2564 

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองหรอืโดยผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่อ 

อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

2.1 การยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ  

  ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงทะเบียนโดย QR Code หรือลิง้ค ์ (เริ่มใชง้านวนัที่ 12 เมษายน 2564) หรอืส่ง

แบบลงทะเบียน และสาํเนาบตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดินทางของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการมอบ

ฉนัทะ) เพื่อยืนยนัตวัตน มายงับรษัิทตามที่อยู่ที่ระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรอืโดยสแกนหรอืถ่ายรูปสง่มายังบรษัิทที่อีเมล 

corp_secretary@minor.com ภายในวนัที่ 16 เมษายน 2564 

2.2 การเขา้ร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 

  ภายหลงัจากที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดยื้นยนัตวัตนตามขอ้ 2.1 และบรษัิทไดต้รวจสอบรายช่ือผูถื้อหุน้ตาม

ขอ้มลูสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 และผูถื้อหุน้หรอื

ผูร้บัมอบฉนัทะไดยื้นยนัตวัตนแจง้กลบัมายังบรษัิทภายในวนัที่กาํหนดแลว้ ลิง้คเ์ข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถงึคู่มือ

การเขา้ใชง้านในระบบ จะถกูจัดสง่ไปยงัอีเมลที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งทะเบียนไวก้บับรษัิทเพื่อใชใ้นการเขา้รว่ม



 
 

ประชมุสามัญผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านทางระบบของบรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (ลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย 1 วนัก่อนวนัประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ครัง้ที่ 28/2564 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM)) โดยผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบ

ฉนัทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านัน้ 

  ทัง้นี ้ การใชโ้ปรแกรมลงทะเบียน และนบัคะแนนของบรษัิทสามารถใชไ้ดก้บั คอมพิวเตอร ์ โนต้บุ๊ค แท็ปเลต็ หรอื

โทรศพัทมื์อถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G หรอื อินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน โดย

ระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชมุทัง้แบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทัง้แบบมาดว้ยตนเอง และการมอบฉนัทะ 

  กรณีมีขอ้สอบถามเก่ียวกบัการแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ติดต่อบรษัิท โอเจ อินเตอร์

เนชั่นแนล จาํกดั โทรศพัท ์097 087 2591 หรอื 089 527 5588 หรือโดยอีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com  

3. การสง่คาํถามลว่งหนา้ เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชุมและเป็นการรกัษาสทิธิประโยชนอ์ย่างเต็มที่ หากมี

คาํถามที่ประสงคจ์ะใหบ้รษัิทชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชมุครัง้นี ้ หรอืขอ้มูลอื่น ๆ ของบรษัิท สามารถสง่

คาํถามลว่งหนา้ถงึเลขานกุารบรษัิทตามที่อยู่ที่ระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ หรอืโดยอีเมล corp_secretary@minor.com 

  

 

mailto:corp_secretary@minor.com

