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หลักเกณฑก์ารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 
1. วัตถุประสงค ์
 บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) (“ไมเนอร”์ หรือ “บรษิัท”) มีเจตนำรมณท์ี่จะด ำรงไว้
ซึ่งกำรเป็นบริษัทที่มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยกำรปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุก
รำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

กำรเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้และเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขำ้
รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร เป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท เพรำะจะเป็นกำรปฏิบตัิต่อผูถื้อ
หุน้ทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ดงันัน้ เพื่อใหม้ีขัน้ตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชดัเจนและโปร่งใส 
บริษัทจึงไดก้ ำหนดหลักเกณฑก์ำรให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นและเสนอชื่อกรรมกำร
ล่วงหนำ้ขึน้ ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองเพื่อน ำเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  
2.2 มีสดัส่วนกำรถือหุน้บริษัทขัน้ต ่ำไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 2.5 ของหุน้ที่ออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแลว้  

โดยอำจเป็นผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได ้
2.3 ถือหุน้บรษิัทในสดัส่วนที่ก ำหนดตำม 2.2 ต่อเนื่องมำไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน จนถึงวนัท่ีเสนอเรื่อง 

 
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 
3.1.1 เรื่องที่ขดักับกฎหมำย กฎระเบียบ หลกัเกณฑข์องหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่

ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ กำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบรษิัท 

3.1.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพำะ 
3.1.3 เรื่องที่ เป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร  ทั้งนี ้ จะไม่จ ำกัดกำร

น ำเสนอขอ้แนะน ำที่เป็นประโยชนจ์ำกผูถื้อหุน้ 
3.1.4 เรื่องที่เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เวน้แต่เป็นเรื่องที่แสดงใหเ้ห็นอย่ำง

ชดัเจนถึงควำมผิดปกติ 
3.1.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บรษิัทจะด ำเนินกำรได ้
3.1.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจำรณำในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ และ

ไดร้ับมติสนับสนุนดว้ยเสียงที่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด เวน้แต่ขอ้เท็จจรงิในเรื่องดงักล่ำวไดเ้ปล่ียนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั 

3.1.7 เรื่องที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง  
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3.1.8 เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตำมขอ้ 2 
3.1.9 เรื่องอื่นที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งบรรจุเป็น

วำระ  
 

3.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 
3.2.1 ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตำมขอ้ 2 ตอ้งจดัส่งแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุม

สำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมกำร หรือแจง้ระเบียบวำระอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2365-6095, E-mail Address ของเลขำนกุำรบรษิัทที่ 
corp_secretary@minor.com ก่อนส่งตน้ฉบับต่อคณะกรรมกำรภำยหลังได ้ทั้งนี ้  
ผูถื้อหุน้ตอ้งส่งตน้ฉบบัของแบบฟอรม์พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน พรอ้มหลกัฐำน
กำรถือครองหุ้น อำทิ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย ์หรือหลักฐำนอื่นจำก
บรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ใหถ้ึงบรษิัทภำยในเวลำ 17.00 น. 
ของวนัที่ 16 มกรำคม 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ
ระเบียบวำระกำรประชมุได ้ 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจำรณำเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอก
ขอ้มลูหรือแนบเอกสำรหลกัฐำนไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรือไม่สมบูรณห์รือไม่สำมำรถ
ติดต่อได ้

โดยผูถื้อหุน้สำมำรถจดัส่งแบบฟอรม์เอกสำรตน้ฉบบัมำที่ 

เลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
ชัน้ 9 อำคำรไวทก์รุ๊ป 2 
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
(เสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้) 

3.2.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชมุต่อคณะกรรมกำร  
ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปีผูถื้อหุน้ใหค้รบถว้น พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน และส ำหรบัผูถื้อหุน้รำยที่ 
2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพำะในส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นและลงชื่อไว้เป็นหลักฐำนทุกรำย และรวบรวม
แบบฟอรม์และหลกัฐำนกำรถือครองหุน้พรอ้มเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถำ้มี) ของ
ผูถื้อหุน้ทุกรำย และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน และ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

3.2.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำย เสนอระเบียบวำระกำรประชมุมำกกว่ำ 1 
ระเบียบวำระ ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปี
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ผูถื้อหุน้ 1 แบบฟอรม์ต่อ 1 ระเบียบวำระ พรอ้มลงลำยชื่อรบัรองส ำเนำถูกตอ้งให้
ครบถว้น 

3.2.4 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำรบริษัท 
โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้
3.2.4.1 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขำนุกำรบริษัทจะ

ส่งหนังสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบว่ำเรื่องดังกล่ำวจะไม่ไดร้บักำรพิจำรณำ
โดยคณะกรรมกำรภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 21 มกรำคม 2563 

3.2.4.2 ในกรณีที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตำมขอ้ 2 เลขำนกุำร
บริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ ภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัที่ 21 มกรำคม 2563 
อย่ำงเป็นลำยลักษณอ์ักษร เพื่อใหท้รำบว่ำเรื่องดงักล่ำวจะไม่ไดร้บักำร
พิจำรณำโดยคณะกรรมกำร  

3.2.4.3 เรื่องที่ไม่เขำ้ข่ำยตำม 3.2.4.1 หรือ 3.2.4.2 เลขำนุกำรบริษัทจะรวบรวม
เสนอต่อคณะกรรมกำร 

3.2.5 คณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชมุที่ผูถื้อ
หุน้เสนอซึ่งจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขำ้ข่ำยตำมขอ้ 3.1  

3.2.6 คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรอง
เรื่องที่เก่ียวขอ้งก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำในขัน้สดุทำ้ย 

3.2.7 เรื่องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะไดร้บักำรบรรจเุป็นระเบียบวำระกำร
ประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำร  ส ำหรบั
เรื่องที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบอย่ำง
เป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

 
4. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

4.1  ไม่เป็นบคุคลลม้ละลำย ซึ่งไรค้วำมสำมำรถหรือเสมือนไรค้วำมสำมำรถ 
4.2  ไม่เคยถกูจ ำคกุจำกกำรตดัสินซึ่งเป็นท่ีสดุของศำล ท่ีเป็นคดีที่เก่ียวเนื่องกบักำรเจตนำทจุรติ 
4.3  ไม่เคยถกูไล่ออกหรือถกูโยกยำ้ยจำกต ำแหน่งจำกหน่วยงำนรำชกำรในคดีทจุรติต่อหนำ้ที่ 
4.4  เป็นผูม้ีจรยิธรรมทำงวิชำชีพและชีวิตส่วนตวั  
4.5  มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติหลักทรพัย์และ

ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535   กฎหมำย ประกำศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำน
รำชกำร หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่ขดักับวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบรษิัท  

4.6 มีควำมรบัผิดชอบและมีเวลำอย่ำงเพียงพอส ำหรบักำรปฏิบตัิภำรกิจของกรรมกำรบริษัท รวมถึง
สำมำรถเขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 
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5. ขั้นตอนในการพิจารณา 
 ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ 2 ตอ้งจัดท ำ 1) แบบเสนอบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้
เป็นกรรมกำร และ 2) แบบขอ้มลูของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ในส่วนทำ้ยของ
หลักเกณฑน์ีแ้ละยื่นเสนอต่อคณะกรรมกำร หรืออำจแจง้อย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรหมำยเลข  0-2365-
6095 หรื อ  E-mail Address ของ เลขำนุกำรบริษัทที่  corp_secretary@minor.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อ
คณะกรรมกำรภำยหลังได ้ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นตอ้งส่งตน้ฉบับของแบบฟอรม์ดังกล่ำว พรอ้มลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำน และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ก ำหนดในแบบฟอรม์ โดยส่งถึงบริษัท ภำยในวันที่  16 
มกรำคม 2563 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ 

บรษิัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจำรณำบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรที่ผูถื้อหุน้เสนอ 
ในกรณีที่ผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูหรือแนบเอกสำรหลกัฐำน ไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรือไม่สมบรูณห์รือไม่สำมำรถติดต่อ
ได ้

โดยผูถื้อหุน้สำมำรถจดัส่งแบบฟอรม์และเอกสำรตน้ฉบบัมำที่  

เลขำนกุำรบรษิัท 
บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
ชัน้ 9 อำคำรไวทก์รุ๊ป 2 
เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
(เสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร) 

  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรต่อ
คณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 และตอ้งจัดเตรียมแบบฟอรม์เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรดงันี ้

• ผูถื้อหุน้รำยแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรให้
ครบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน และส ำหรบัผูถื้อหุน้รำยที่ 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มลูเฉพำะ
ในส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอบคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรใหค้รบถว้นและลงชื่อไว้
เป็นหลกัฐำนทุกรำย และรวบรวมแบบฟอรม์และหลกัฐำนกำรถือครองหุน้พรอ้มเอกสำรประกอบ
เพิ่มเติม (ถำ้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุรำย และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ก ำหนดในแบบฟอรม์ 
เป็นชดุเดียวกนั 

• ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดใหบุ้คคลที่จะเสนอชื่อเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร กรอกแบบขอ้มลู
ของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหค้รบถว้นและลงชื่อไว ้และจดัใหม้ี
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ก ำหนดในแบบฟอรม์ 

 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รำยเดียวหรือหลำยรำย และมีคุณสมบัติครบถว้นตำมขอ้ 2 เสนอบุคคลเพื่อรบักำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ต่อคณะกรรมกำร ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรบักำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และแบบขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1 ชดุ 
ต่อกำรเสนอบคุคลที่รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 1 คน 
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เลขำนกุำรบรษิัท จะเป็นผูพ้ิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้ 
1) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขำนุกำรบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทรำบว่ำเรื่องดงักล่ำวจะไม่ไดร้บักำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัทภำยในวนัที่ 21 มกรำคม 
2563 

2) ในกรณีที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตำมขอ้ 2 เลขำนุกำรบริษัท จะแจง้ผูถื้อหุน้
ภำยในวนัที่ 21 มกรำคม 2563 อย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อทรำบว่ำเรื่องดงักล่ำวจะไม่ไดร้บั
กำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบรษิัท 

3) เรื่องที่ไม่เขำ้ข่ำยตำม 1) หรือ 2) เลขำนุกำรบริษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำกบัดแูลกิจกำร 

4)   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดแูลกิจกำรพิจำรณำกลั่นกรองเบือ้งตน้ก่อนน ำเสนอรำยชื่อบคุคล
ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำเป็นขัน้สดุทำ้ย  

5) คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร 

6) บุคคลที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะไดร้บักำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 
พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ส ำหรับบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบพรอ้มทัง้ชีแ้จง
เหตผุลอย่ำงเป็นลำยลกัษณอ์กัษร  

 
6. ติดต่อบริษัท 
หำกมีขอ้สงสยัประกำรใด ผูถื้อหุน้สำมำรถติดต่อสอบถำมไดท้ี่ 
เลขำนกุำรบรษิัท 
โทรศพัท ์0-2365-6115-19 
อีเมล ์ corp_secretary@minor.com  
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