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หลักเกณฑก์ารให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ

ชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

1. วัตถุประสงค ์

 บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“ไมเนอร”์ หรอื “บรษัิท”) มีเจตนารมณท่ี์จะดาํรงไว้

ซึ่งการเป็นบริษัทท่ีมีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุ

รายอยา่งเทา่เทียมกนั 

การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้

รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นสว่นหนึ่งของการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เพราะจะเป็นการปฏิบตัิต่อผูถื้อ

หุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ดงันัน้ เพ่ือใหม้ีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส 

บริษัทจึงไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเสนอช่ือกรรมการ

ลว่งหนา้ขึน้ ซึง่จะช่วยกลั่นกรองเพ่ือนาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปีและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท  

2.2 มีสดัสว่นการถือหุน้บริษัทขัน้ตํ่าไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 2.5 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้  

โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

2.3 ถือหุน้บรษัิทในสดัสว่นท่ีกาํหนดตาม 2.2 ตอ่เน่ืองมาไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน จนถึงวนัท่ีเสนอเรือ่ง 

 

3. การเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

3.1 เรือ่งท่ีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

3.1.1 เรื่องท่ีขดักบักฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑข์องหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี

กาํกบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท 

3.1.2 เรือ่งท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

3.1.3 เรื่องท่ีเป็นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี ้จะไม่จํากัดการ

นาํเสนอขอ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชนจ์ากผูถื้อหุน้ 

3.1.4 เรื่องท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท เวน้แต่เป็นเรื่องท่ีแสดงใหเ้ห็นอยา่ง

ชดัเจนถึงความผิดปกต ิ

3.1.5 เรือ่งท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจท่ีบรษัิทจะดาํเนินการได ้

3.1.6 เรื่องท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา และ

ไดร้บัมติสนับสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด เวน้แตข่อ้เท็จจรงิในเรือ่งดงักลา่วไดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

3.1.7 เรือ่งท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง  
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3.1.8 เรือ่งท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ 2 

3.1.9 เรื่องอ่ืนท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็น

วาระ  

 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

3.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัสง่แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ หรือแจง้ระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการ

ทาง E-mail Address ของเลขานุการบริษัทท่ี corp_secretary@minor.com ก่อน

ส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้ง นี ้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ

แบบฟอรม์พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มหลกัฐานการถือครองหุน้ อาทิ หนงัสอื

รบัรองจากบริษัทหลกัทรพัย ์หรือหลกัฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั ใหถ้ึงบริษัทภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 19 มกราคม 2565 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได ้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาเรื่องท่ีผูถื้อหุน้เสนอในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กรอก

ขอ้มลูหรือแนบเอกสารหลกัฐานไมถ่กูตอ้งครบถว้น หรือไมส่มบรูณห์รือไมส่ามารถ

ติดตอ่ได ้

โดยผูถื้อหุน้สามารถจดัสง่แบบฟอรม์เอกสารตน้ฉบบัมาท่ี 

เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ชัน้ 12 อาคารเดอะปารค์ 

เลขท่ี 88 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

(เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้) 

3.2.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ  

ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ

ประจาํปีผูถื้อหุน้ใหค้รบถว้น พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และสาํหรบัผูถื้อหุน้รายท่ี 

2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกข้อมูลเฉพาะในส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นและลงช่ือไวเ้ป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวม

แบบฟอรม์และหลกัฐานการถือครองหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) ของ

ผูถื้อหุน้ทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา  โดยรวมเป็นชุดเดียวกนั และ

นาํเสนอตอ่คณะกรรมการ 

3.2.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชมุมากกวา่ 1 

ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัประจาํปี

ผูถื้อหุน้ 1 แบบฟอรม์ต่อ 1 ระเบียบวาระ พรอ้มลงลายช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งให้

ครบถว้น 
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3.2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบริษัท 

โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้

3.2.4.1 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไมถ่กูตอ้ง เลขานกุารบริษัทจะ

ส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าเรื่องดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการพิจารณา

โดยคณะกรรมการภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 25 มกราคม 2565 

3.2.4.2 ในกรณีท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานกุาร

บริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 25 มกราคม 2565 

อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหท้ราบว่าเรื่องดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการ  

3.2.4.3 เรื่องท่ีไม่เขา้ข่ายตาม 3.2.4.1 หรือ 3.2.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวม

เสนอตอ่คณะกรรมการ 

3.2.5 คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุท่ีผูถื้อ

หุน้เสนอซึง่จะตอ้งไมม่ีลกัษณะเขา้ขา่ยตามขอ้ 3.1  

3.2.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรอง

เรือ่งท่ีเก่ียวขอ้งก่อนนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขัน้สดุทา้ย 

3.2.7 เรือ่งท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจเุป็นระเบียบวาระการ

ประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ สาํหรบั

เรือ่งท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษัิทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่าง

เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

4. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

4.1  ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย ซึง่ไรค้วามสามารถหรอืเสมือนไรค้วามสามารถ 

4.2  ไมเ่คยถกูจาํคกุจากการตดัสนิซึง่เป็นท่ีสดุของศาล ท่ีเป็นคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเจตนาทจุรติ 

4.3  ไมเ่คยถกูไลอ่อกหรอืถกูโยกยา้ยจากตาํแหนง่จากหนว่ยงานราชการในคดีทจุรติตอ่หนา้ท่ี 

4.4  เป็นผูม้ีจรยิธรรมทางวิชาชีพและชีวิตสว่นตวั  

4.5  มีคุณสมบตัิท่ีไม่ขดักับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดแูลบริษัท หรือไม่ขดักบัวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิท  

4.6 มีความรบัผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสาํหรบัการปฏิบตัิภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึง

สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 

5. ขั้นตอนในการพิจารณา 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจัดทาํ 1) แบบเสนอบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการ และ 2) แบบขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  ในสว่นทา้ยของ

หลกัเกณฑนี์แ้ละยื่นเสนอตอ่คณะกรรมการ หรือ อาจแจง้อย่างไม่เป็นทางการ E-mail Address ของเลขานกุาร
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บริษัทท่ี corp_secretary@minor.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นต้องส่ง

ตน้ฉบบัของแบบฟอรม์ดงักล่าว พรอ้มลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ี

กาํหนดในแบบฟอรม์ โดยสง่ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 19 มกราคม 2565 เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอใน

การพิจารณา 

บรษัิทขอสงวนสทิธิท่ีจะไมพิ่จารณาบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการท่ีผูถื้อหุน้เสนอ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูหรอืแนบเอกสารหลกัฐาน ไมถ่กูตอ้งครบถว้น หรอืไมส่มบรูณห์รอืไมส่ามารถติดต่อ

ได ้

โดยผูถื้อหุน้สามารถจดัสง่แบบฟอรม์และเอกสารตน้ฉบบัมาท่ี  

เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ชัน้ 12 อาคารเดอะปารค์ 

เลขท่ี 88 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

(เสนอบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ) 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพ่ือเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ดังกล่าวตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้ 2 และตอ้งจัดเตรียมแบบฟอรม์เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการดงันี ้

• ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการให้

ครบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และสาํหรบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มลูเฉพาะ

ในสว่นท่ี 1 ของแบบเสนอบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหค้รบถว้นและลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐานทกุราย และรวบรวมแบบฟอรม์และหลกัฐานการถือครองหุน้พรอ้มเอกสารประกอบ

เพ่ิมเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีกาํหนดในแบบฟอรม์ 

เป็นชดุเดียวกนั 

• ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัใหบ้คุคลท่ีจะเสนอช่ือเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ กรอกแบบขอ้มลู

ของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหค้รบถว้นและลงช่ือไว ้และจดัใหม้ี

เอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีกาํหนดในแบบฟอรม์ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอบุคคลเพ่ือรบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกวา่ 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอบคุคลเพ่ือรบัการ

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และแบบขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ 1 ชดุ 

ตอ่การเสนอบคุคลท่ีรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 1 คน 

เลขานกุารบรษัิท จะเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้ 

1) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้ง เลขานกุารบรษัิทจะสง่หนงัสอืแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบว่าเรื่องดงักลา่วจะไมไ่ดร้บัการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทภายในวนัท่ี 25 มกราคม 

2565 
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2) ในกรณีท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานุการบริษัท จะแจง้ผูถื้อหุน้

ภายในวนัท่ี 25 มกราคม 2565 อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือทราบว่าเรื่องดงักลา่วจะไม่ไดร้บั

การพิจารณาโดยคณะกรรมการบรษัิท 

3) เรื่องท่ีไม่เขา้ข่ายตาม 1) หรือ 2) เลขานกุารบริษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกบัดแูลกิจการ 

4)   คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการพิจารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ก่อนนาํเสนอรายช่ือบคุคล

ท่ีผา่นการพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาเป็นขัน้สดุทา้ย  

5) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

6) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ สาํหรับบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จง

เหตผุลอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

 

6. ติดต่อบริษัท 

หากมขีอ้สงสยัประการใด ผูถื้อหุน้สามารถติดตอ่สอบถามไดท่ี้ 

เลขานกุารบรษัิท 

โทรศพัท ์0-2365-6115-17 และ 6119 

อีเมล ์ corp_secretary@minor.com  
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