หลักเกณฑ์ การให้ ผ้ ูถือหุ้นส่ วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
1. วัตถุประสงค์
บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) (“ไมเนอร์ ” หรื อ “บริ ษัท”) มีเจตนำรมณ์ที่จะดำรงไว้
ซึ่งกำรเป็ นบริ ษัทที่มีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
กำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำ
รับกำรเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร เป็ นส่วนหนึ่งของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท เพรำะจะเป็ นกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือ
หุ้นทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน ดังนัน้ เพื่อให้ มีขนตอนและวิ
ั้
ธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชดั เจนและโปร่ งใส
บริ ษัทจึงได้ กำหนดหลักเกณฑ์กำรให้ ผ้ ูถือหุ้น เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมกำร
ล่วงหน้ ำขึ ้น ซึง่ จะช่วยกลัน่ กรองเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุ มในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
2.1 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท
2.2 มีสดั ส่วนกำรถือหุ้นบริ ษัทขันต
้ ่ำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 2.5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระแล้ ว
โดยอำจเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยรวมกันได้
2.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตำม 2.2 ต่อเนื่องมำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่ อง
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
3.1 เรื่ องที่จะไม่บรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุม
3.1.1 เรื่ องที่ขดั กับกฎหมำย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำร หรื อหน่วยงำนที่
กำกับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
3.1.2 เรื่ องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ
3.1.3 เรื่ อ งที่ เ ป็ น อ ำนำจกำรบริ ห ำรจัด กำรของคณะกรรมกำร ทัง้ นี ้ จะไม่ จ ำกัด กำร
นำเสนอข้ อแนะนำที่เป็ นประโยชน์จำกผู้ถือหุ้น
3.1.4 เรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท เว้ นแต่เป็ นเรื่ องที่แสดงให้ เห็นอย่ำง
ชัดเจนถึงควำมผิดปกติ
3.1.5 เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออำนำจที่บริษัทจะดำเนินกำรได้
3.1.6 เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ และ
ได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมด
้
เว้ นแต่ข้อเท็จจริงในเรื่ องดังกล่ำวได้ เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
3.1.7 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง
1

3.1.8
3.1.9

เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 2
เรื่ องอื่นที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำ ไม่มีควำมจำเป็ นที่จะต้ องบรรจุเป็ น
วำระ

3.2 ขันตอนในกำรพิ
้
จำรณำ
3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 2 ต้ องจัดส่งแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม
สำมัญประจำปี ผ้ ถู ือหุ้นต่อคณะกรรมกำร หรื อแจ้ งระเบียบวำระอย่ำงไม่เป็ นทำงกำร
ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2365-6095, E-mail Address ของเลขำนุกำรบริษัทที่
corp_secretary@minor.com ก่อนส่งต้ นฉบับต่อคณะกรรมกำรภำยหลังได้ ทัง้ นี ้
ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของแบบฟอร์ มพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน พร้ อมหลักฐำน
กำรถื อ ครองหุ้น อำทิ หนังสือรั บรองจำกบริ ษัทหลักทรั พย์ หรื อหลักฐำนอื่นจำก
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ ถึงบริ ษัทภำยในเวลำ 17.00 น.
ของวันที่ 16 มกรำคม 2562 เพื่อให้ คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ
ระเบียบวำระกำรประชุมได้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่พิจำรณำเรื่ องที่ ผ้ ูถือหุ้นเสนอในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นกรอก
ข้ อมูลหรื อแนบเอกสำรหลักฐำนไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรื อไม่สมบูรณ์หรื อไม่สำมำรถ
ติดต่อได้
โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถจัดส่งแบบฟอร์ มเอกสำรต้ นฉบับมำที่

3.2.2

3.2.3

เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 9 อำคำรไวท์กรุ๊ป 2
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
(เสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี ผ้ ถู ือหุ้น)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอระเบียบวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร
ผู้ถื อ หุ้น รำยแรกต้ อ งกรอกข้ อ มูล ในแบบเสนอระเบี ย บวำระกำรประชุม สำมัญ
ประจำปี ผ้ ถู ือหุ้นให้ ครบถ้ วน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน และสำหรับผู้ถือหุ้นรำยที่
2 เป็ นต้ นไป ให้ กรอกข้ อมูลเฉพำะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบี ยบวำระกำร
ประชุม สำมัญ ประจ ำปี ผ้ ูถื อ หุ้น และลงชื่ อ ไว้ เ ป็ น หลัก ฐำนทุก รำย และรวบรวม
แบบฟอร์ มและหลักฐำนกำรถือครองหุ้นพร้ อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรำย และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ โดยรวมเป็ นชุดเดียวกัน และ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำย เสนอระเบียบวำระกำรประชุมมำกกว่ำ 1
ระเบียบวำระ ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญประจำปี
2

3.2.4

3.2.5
3.2.6
3.2.7

ผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์ มต่อ 1 ระเบียบวำระ พร้ อมลงลำยชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องให้
ครบถ้ วน
เลขำนุกำรบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรองในเบื ้องต้ นให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
3.2.4.1 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขำนุกำรบริ ษัทจะ
ส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบว่ำเรื่ องดังกล่ำวจะไม่ได้ รับกำรพิจำรณำ
โดยคณะกรรมกำรภำยในเวลำ 17.00 น. ของวันที่ 21 มกรำคม 2562
3.2.4.2 ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 2 เลขำนุกำร
บริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้น ภำยในเวลำ 17.00 น. ของวันที่ 21 มกรำคม 2562
อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้ ทรำบว่ำเรื่ องดังกล่ำวจะไม่ได้ รับกำร
พิจำรณำโดยคณะกรรมกำร
3.2.4.3 เรื่ องที่ไม่เข้ ำข่ำยตำม 3.2.4.1 หรื อ 3.2.4.2 เลขำนุกำรบริ ษัทจะรวบรวม
เสนอต่อคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรจะเป็ นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชุมที่ผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอซึง่ จะต้ องไม่มีลกั ษณะเข้ ำข่ำยตำมข้ อ 3.1
คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรชุดย่อยเป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรอง
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องก่อนนำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำในขันสุ
้ ดท้ ำย
เรื่ องที่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้ รับกำรบรรจุเป็ นระเบียบวำระกำร
ประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร สำหรับ
เรื่ องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบอย่ำง
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

4. คุณสมบัตขิ องบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
4.1 ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลำย ซึง่ ไร้ ควำมสำมำรถหรื อเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ
4.2 ไม่เคยถูกจำคุกจำกกำรตัดสินซึง่ เป็ นที่สดุ ของศำล ที่เป็ นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับกำรเจตนำทุจริต
4.3 ไม่เคยถูกไล่ออกหรื อถูกโยกย้ ำยจำกตำแหน่งจำกหน่วยงำนรำชกำรในคดีทจุ ริตต่อหน้ ำที่
4.4 เป็ นผู้มีจริยธรรมทำงวิชำชีพและชีวิตส่วนตัว
4.5 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมำย ประกำศ ข้ อบังคับ กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำน
รำชกำร หรื อหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษัท หรื อไม่ขดั กับวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท
4.6 มีควำมรับผิดชอบและมีเวลำอย่ำงเพียงพอสำหรับกำรปฏิบตั ิภำรกิจของกรรมกำรบริ ษัท รวมถึง
สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรได้ อย่ำงสม่ำเสมอ
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5. ขัน้ ตอนในการพิจารณา
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 2 ต้ องจัดทำ 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้
เป็ นกรรมกำร และ 2) แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร ในส่วนท้ ำยของ
หลักเกณฑ์นีแ้ ละยื่นเสนอต่อคณะกรรมกำร หรื ออำจแจ้ งอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรหมำยเลข 0-23656095 หรื อ E-mail Address ของเลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ที่ corp_secretary@minor.com ก่ อ นส่ ง ต้ นฉบั บ ต่ อ
คณะกรรมกำรภำยหลังได้ ทัง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของแบบฟอร์ มดังกล่ำว พร้ อมลงลำยมือชื่ อไว้ เป็ น
หลัก ฐำน และเอกสำรประกอบกำรพิ จ ำรณำตำมที่ กำหนดในแบบฟอร์ ม โดยส่ง ถึง บริ ษั ท ภำยในวัน ที่ 16
มกรำคม 2562 เพื่อให้ คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจำรณำบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกรอกข้ อมูลหรื อแนบเอกสำรหลักฐำน ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน หรื อไม่สมบูรณ์หรื อไม่สำมำรถติดต่อ
ได้
โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถจัดส่งแบบฟอร์ มและเอกสำรต้ นฉบับมำที่
เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 9 อำคำรไวท์กรุ๊ป 2
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110
(เสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร)
ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้นหลำยรำยรวมกันเพื่ อเสนอบุคคลเพื่ อรั บกำรพิ จำรณำเลื อกตัง้ เป็ นกรรมกำรต่ อ
คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวต้ องมีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 2 และต้ องจัดเตรี ยมแบบฟอร์ มเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรดังนี ้
• ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรให้
ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำน และสำหรับผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็ นต้ นไป ให้ กรอกข้ อมูลเฉพำะ
ในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐำนทุกรำย และรวบรวมแบบฟอร์ มและหลักฐำนกำรถือครองหุ้นพร้ อมเอกสำรประกอบ
เพิ่มเติม (ถ้ ำมี) ของผู้ถือหุ้นทุกรำย และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่กำหนดในแบบฟอร์ ม
เป็ นชุดเดียวกัน
• ผู้ถือหุ้นต้ องจัดให้ บคุ คลที่จะเสนอชื่อเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร กรอกแบบข้ อมูล
ของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ และจัดให้ มี
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่กำหนดในแบบฟอร์ ม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำย และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 2 เสนอบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ต่อคณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นต้ องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร และแบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร 1 ชุด
ต่อกำรเสนอบุคคลที่รับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร 1 คน
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เลขำนุกำรบริษัท จะเป็ นผู้พิจำรณำกลัน่ กรองในเบื ้องต้ นให้ คณะกรรมกำรบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขำนุกำรบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทรำบว่ำเรื่ องดังกล่ำวจะไม่ได้ รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท ภำยในวันที่ 21 มกรำคม
2562
2) ในกรณี ที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 2 เลขำนุกำรบริ ษัท จะแจ้ งผู้ถือหุ้น
ภำยในวันที่ 21 มกรำคม 2562 อย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร เพื่อทรำบว่ำเรื่ องดังกล่ำวจะไม่ได้ รับ
กำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัท
3) เรื่ องที่ไม่เข้ ำข่ำยตำม 1) หรื อ 2) เลขำนุกำรบริ ษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและ
กำกับดูแลกิจกำร
4) คณะกรรมกำรสรรหำและกำกับดูแลกิจกำรพิจำรณำกลัน่ กรองเบื ้องต้ นก่อนนำเสนอรำยชื่อบุคคล
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำให้ คณะกรรมกำรพิจำรณำเป็ นขันสุ
้ ดท้ ำย
5) คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำควำมเหมำะสมของบุค คลที่ ไ ด้ รั บ กำรเสนอชื่ อ ให้ เ ข้ ำ ด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำร
6) บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้ รับกำรบรรจุเป็ นระเบียบวำระกำรประชุม
พร้ อมควำมเห็ น ของคณะกรรมกำร ส ำหรั บ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ กำรเสนอชื่ อ ให้ เ ข้ ำ ด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบพร้ อมทังชี
้ ้แจง
เหตุผลอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
6. ติดต่ อบริษัท
หำกมีข้อสงสัยประกำรใด ผู้ถือหุ้นสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ ที่
เลขำนุกำรบริษัท
โทรศัพท์ 0-2365-6115-19
อีเมล์ corp_secretary@minor.com

5

