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หลักเกณฑก์ารให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ

ชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

1. วัตถุประสงค ์

 บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“ไมเนอร”์ หรือ “บรษิัท”) มีเจตนารมณท่ี์จะดาํรงไว้

ซึ่งการเป็นบริษัทท่ีมีการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุก

รายอย่างเท่าเทียมกนั 

การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้

รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นส่วนหน่ึงของการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพราะจะเป็นการปฏิบตัิต่อผูถื้อ

หุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดงันัน้ เพ่ือใหม้ีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส 

บริษัทจึงไดก้าํหนดหลักเกณฑก์ารให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นและเสนอชื่อกรรมการ

ล่วงหนา้ขึน้ ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองเพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปีและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

2.1 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท  

2.2 มีสดัส่วนการถือหุน้บริษัทขัน้ตํ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 2.5 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้  

โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได ้

2.3 ถือหุน้บรษิัทในสดัส่วนท่ีกาํหนดตาม 2.2 ต่อเน่ืองมาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง 

 

3. การเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

3.1 เร่ืองท่ีจะไม่บรรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

3.1.1 เร่ืองท่ีขดักับกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑข์องหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี

กาํกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การ

กาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิทั 

3.1.2 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุ่มบคุคลใดโดยเฉพาะ 

3.1.3 เ ร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี ้ จะไม่จํากัดการ

นาํเสนอขอ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชนจ์ากผูถื้อหุน้ 

3.1.4 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัท เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีแสดงใหเ้ห็นอย่าง

ชดัเจนถึงความผิดปกต ิ

3.1.5 เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออาํนาจท่ีบรษิัทจะดาํเนินการได ้

3.1.6 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุน้เพ่ือพิจารณาในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา และ

ไดร้ับมติสนับสนุนดว้ยเสียงท่ีน้อยกว่ารอ้ยละ 10  ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด เวน้แตข่อ้เท็จจรงิในเร่ืองดงักล่าวไดเ้ปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั 

3.1.7 เร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ถกูตอ้ง  
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3.1.8 เร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 

3.1.9 เร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็น

วาระ  

 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

3.2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจดัส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ต่อคณะกรรมการ หรือแจง้ระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการ

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

ส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้ง นี ้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ

แบบฟอรม์พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน พรอ้มหลกัฐานการถือครองหุน้ อาทิ หนงัสือ

รับรองจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือหลักฐานอ่ืนจากบริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกัด ใหถ้ึงบริษัทภายในเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 9 มกราคม 2566 

เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได ้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นกรอก

ขอ้มลูหรือแนบเอกสารหลกัฐานไม่ถูกตอ้งครบถว้น หรือไม่สมบูรณห์รือไม่สามารถ

ติดต่อได ้

โดยผูถื้อหุน้สามารถจดัส่งแบบฟอรม์เอกสารตน้ฉบบัมาท่ี 

เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ชัน้ 12 อาคารเดอะปารค์ 

เลขท่ี 88 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

(เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้) 

3.2.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุต่อคณะกรรมการ  

ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ

ประจาํปีผูถื้อหุน้ใหค้รบถว้น พรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และสาํหรบัผูถื้อหุน้รายท่ี 

2 เป็นตน้ไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวม

แบบฟอรม์และหลกัฐานการถือครองหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) ของ

ผูถื้อหุน้ทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา  โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน และ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการ 

3.2.3 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชมุมากกว่า 1 

ระเบียบวาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัประจาํปี

ผูถื้อหุน้ 1 แบบฟอรม์ต่อ 1 ระเบียบวาระ พรอ้มลงลายชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งให้

ครบถว้น 
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3.2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบริษัท 

โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้

3.2.4.1 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขานุการบริษัทจะ

ส่งหนังสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าเร่ืองดังกล่าวจะไม่ไดร้บัการพิจารณา

โดยคณะกรรมการภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 16 มกราคม 2566 

3.2.4.2 ในกรณีท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานกุาร

บริษัทจะแจง้ผูถื้อหุน้ ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 16 มกราคม 2566

อย่างเป็นลายลักษณอ์ักษร เพ่ือใหท้ราบว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการ  

3.2.4.3 เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตาม 3.2.4.1 หรือ 3.2.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวม

เสนอต่อคณะกรรมการ 

3.2.5 คณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุท่ีผูถื้อ

หุน้เสนอซึ่งจะตอ้งไม่มีลกัษณะเขา้ข่ายตามขอ้ 3.1  

3.2.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการชุดย่อยเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรอง

เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งก่อนนาํเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขัน้สดุทา้ย 

3.2.7 เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจเุป็นระเบียบวาระการ

ประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการ สาํหรบั

เร่ืองท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บรษิัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่าง

เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

 

4. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

4.1  ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย ซึ่งไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

4.2  ไม่เคยถกูจาํคกุจากการตดัสินซึ่งเป็นท่ีสดุของศาล ท่ีเป็นคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเจตนาทจุรติ 

4.3  ไม่เคยถกูไล่ออกหรือถกูโยกยา้ยจากตาํแหน่งจากหน่วยงานราชการในคดีทจุรติต่อหนา้ท่ี 

4.4  เป็นผูม้ีจรยิธรรมทางวิชาชีพและชีวิตส่วนตวั  

4.5  มีคุณสมบัติท่ีไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ

ตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกับดูแลบริษัท หรือไม่ขดักับวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท  

4.6 มีความรบัผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสาํหรบัการปฏิบตัิภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึง

สามารถเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ 

 

5. ขั้นตอนในการพิจารณา 

 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 ตอ้งจัดทาํ 1) แบบเสนอบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการ และ 2) แบบขอ้มลูของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ในส่วนทา้ยของ

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

ตน้ฉบับของแบบฟอรม์ดังกล่าว พรอ้มลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ี

กาํหนดในแบบฟอรม์ โดยส่งถึงบรษิัท ภายในวนัท่ี 9 มกราคม 2566 เพ่ือใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการ

พิจารณา 

บรษิัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการท่ีผูถื้อหุน้เสนอ ใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูหรือแนบเอกสารหลกัฐาน ไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรือไม่สมบรูณห์รือไม่สามารถติดต่อได ้

โดยผูถื้อหุน้สามารถจดัส่งแบบฟอรม์และเอกสารตน้ฉบบัมาท่ี  

เลขานกุารบรษิัท 

บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

ชัน้ 12 อาคารเดอะปารค์ 

เลขท่ี 88 ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

(เสนอบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ) 

  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพ่ือเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และตอ้งจัดเตรียมแบบฟอรม์เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการดงันี ้

• ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบเสนอบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการให้

ครบถว้นพรอ้มลงชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน และสาํหรบัผูถื้อหุน้รายท่ี 2 เป็นตน้ไป ใหก้รอกขอ้มลูเฉพาะ

ในส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการใหค้รบถว้นและลงชื่อไว้

เป็นหลกัฐานทุกราย และรวบรวมแบบฟอรม์และหลกัฐานการถือครองหุน้พรอ้มเอกสารประกอบ

เพ่ิมเติม (ถา้มี) ของผูถื้อหุน้ทกุราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีกาํหนดในแบบฟอรม์ 

เป็นชดุเดียวกนั 

• ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัใหบุ้คคลท่ีจะเสนอชื่อเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ กรอกแบบขอ้มลู

ของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหค้รบถว้นและลงชื่อไว ้และจดัใหม้ี

เอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีกาํหนดในแบบฟอรม์ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอบุคคลเพ่ือรบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกแบบเสนอบุคคลเพ่ือรบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ และแบบขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 1 ชดุ 

ต่อการเสนอบคุคลท่ีรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 1 คน 

เลขานกุารบรษิัท จะเป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองในเบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการบรษิัท โดยมีหลกัเกณฑด์งันี ้ 

1) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้ง เลขานุการบรษิัทจะส่งหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทภายในวนัท่ี 16 มกราคม 

2566 
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2) ในกรณีท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบถว้นตามขอ้ 2 เลขานุการบริษัท จะแจง้ผูถื้อหุน้

ภายในวนัท่ี 16 มกราคม 2566 อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือทราบว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ไดร้บั

การพิจารณาโดยคณะกรรมการบรษิัท 

3) เร่ืองท่ีไม่เขา้ข่ายตาม 1) หรือ 2) เลขานุการบริษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ

กาํกบัดแูลกิจการ 

4)   คณะกรรมการสรรหาและกาํกบัดแูลกิจการพิจารณากลั่นกรองเบือ้งตน้ก่อนนาํเสนอรายชื่อบคุคล

ท่ีผ่านการพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาเป็นขัน้สดุทา้ย  

5) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ 

6) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะไดร้บัการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มทัง้ชีแ้จง

เหตผุลอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

 

6. ติดต่อบริษัท 

หากมีขอ้สงสยัประการใด ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อสอบถามไดท่ี้ 

เลขานกุารบรษิัท 

โทรศพัท ์0-2365-6115-17 และ 6119 

อีเมล ์ corp_secretary@minor.com  
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