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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 

 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) (“ไมเนอร์” หรือ “บริษัท”) มีเจตนารมณ์ท่ีจะดํารงไว้

ซึ่งการเป็นบริษัทท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุก

รายอยา่งเทา่เทียมกนั 

การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้า

รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เป็นสว่นหนึ่งของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท เพราะจะเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือ

หุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดงันัน้ เพ่ือให้มีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส 

บริษัทจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือกรรมการ

ลว่งหน้าขึน้ ซึง่จะช่วยกลัน่กรองเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

2.2 มีสดัสว่นการถือหุ้นบริษัทขัน้ตํ่าไม่น้อยกวา่ร้อยละ 2.5 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายและเรียกชําระแล้ว  

โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ 

2.3 ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีกําหนดตาม 2.2 ตอ่เน่ืองมาไมน้่อยกวา่ 6 เดือน จนถึงวนัท่ีเสนอเร่ือง 

 

3. การเสนอระเบยีบวาระการประชุม 

3.1 เร่ืองท่ีจะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวาระการประชมุ 

3.1.1 เร่ืองท่ีขดักับกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ี

กํากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น การ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

3.1.2 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

3.1.3 เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทัง้นี ้จะไม่จํากัดการ

นําเสนอข้อแนะนําท่ีเป็นประโยชน์จากผู้ ถือหุ้น 

3.1.4 เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นอย่าง

ชดัเจนถึงความผิดปกต ิ

3.1.5 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 

3.1.6 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา และ

ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมด เว้นแตข้่อเท็จจริงในเร่ืองดงักลา่วได้เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

3.1.7 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง  
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3.1.8 เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 

3.1.9 เร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้องบรรจุเป็น

วาระ  

 

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 

3.2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจดัสง่แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ หรือแจ้งระเบียบวาระอย่างไม่เป็นทางการ

ทางโทรสารหมายเลข 0-2365-6092, E-mail Address ของเลขานกุารบริษัทท่ี 

corp_secretary@minor.com ก่อนส่งต้นฉบบัต่อคณะกรรมการภายหลงัได้ ทัง้นี ้  

ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบฟอร์มพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมหลกัฐาน

การถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจาก

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ให้ถึงบริษัทภายในเวลา 17.00 น. 

ของวนัท่ี 16 มกราคม 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ระเบียบวาระการประชมุได้  

บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอก

ข้อมลูหรือแนบเอกสารหลกัฐานไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือไม่สมบรูณ์หรือไม่สามารถ

ติดตอ่ได้ 

โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสง่แบบฟอร์มเอกสารต้นฉบบัมาท่ี 

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

ชัน้ 7 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 

เลขท่ี 75 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 

พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

(เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น) 

3.2.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ  

ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ

ประจําปีผู้ ถือหุ้นให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และสาํหรับผู้ ถือหุ้นรายท่ี 

2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามัญประจําปีผู้ ถือหุ้ นและลงช่ือไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวม

แบบฟอร์มและหลกัฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ของ

ผู้ ถือหุ้นทุกราย และเอกสารประกอบการพิจารณา  โดยรวมเป็นชุดเดียวกนั และ

นําเสนอตอ่คณะกรรมการ 

3.2.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 

ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัประจําปี
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ผู้ ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายช่ือรับรองสําเนาถูกต้องให้

ครบถ้วน 

3.2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริษัท 

โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

3.2.4.1 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขานกุารบริษัทจะ

สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา

โดยคณะกรรมการภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 23 มกราคม 2560  

3.2.4.2 ในกรณีท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตามข้อ 2 เลขานกุาร

บริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวนัท่ี 23 มกราคม 2560 

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ทราบว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ได้รับการ

พิจารณาโดยคณะกรรมการ  

3.2.4.3 เร่ืองท่ีไม่เข้าข่ายตาม 3.2.4.1 หรือ 3.2.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวม

เสนอตอ่คณะกรรมการ 

3.2.5 คณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชมุท่ีผู้ ถือ

หุ้นเสนอซึง่จะต้องไมม่ีลกัษณะเข้าขา่ยตามข้อ 3.1  

3.2.6 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรอง

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขัน้สดุท้าย 

3.2.7 เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจเุป็นระเบียบวาระการ

ประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับ

เร่ืองท่ีไมผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบอยา่ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

4. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ 

4.1  เป็นผู้บรรลนิุติภาวะ อายไุมเ่กิน 73 ปี 

4.2  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย ซึง่ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

4.3  ไมเ่คยถกูจําคกุจากการตดัสนิซึง่เป็นท่ีสดุของศาล ท่ีเป็นคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเจตนาทจุริต 

4. 4  ไมเ่คยถกูไลอ่อกหรือถกูโยกย้ายจากตําแหนง่จากหนว่ยงานราชการในคดีทจุริตตอ่หน้าท่ี 

4. 5  เป็นผู้มีจริยธรรมทางวิชาชีพและชีวิตสว่นตวั  

4.6  มีคุณสมบัติท่ีไม่ขดักับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535   กฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน

ราชการ หรือหน่วยงานท่ีกํากับดแูลบริษัท หรือไม่ขดักบัวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้น การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

4.7 มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสําหรับการปฏิบตัิภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึง

สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการได้อยา่งสมํ่าเสมอ 
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5. ขัน้ตอนในการพิจารณา 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทํา 1) แบบเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการ และ 2) แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  ในสว่นท้ายของ

หลกัเกณฑ์นีแ้ละยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 0-2365-

6092 ห รือ  E-mail Address ของเลขานุการบ ริษั ท ท่ี  corp_secretary@minor.com ก่อนส่ง ต้ นฉบับ ต่อ

คณะกรรมการภายหลงัได้ ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มดังกล่าว พร้อมลงลายมือช่ือไว้เป็น

หลักฐาน และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีกําหนดในแบบฟอร์ม โดยส่งถึงบริษัท ภายในวันท่ี 16 

มกราคม 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา 

บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะไมพิ่จารณาบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูหรือแนบเอกสารหลกัฐาน ไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือไมส่มบรูณ์หรือไมส่ามารถติดต่อ

ได้ 

โดยผู้ ถือหุ้นสามารถจดัสง่แบบฟอร์มและเอกสารต้นฉบบัมาท่ี  

เลขานกุารบริษัท 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) 

ชัน้ 7 อาคารไวท์กรุ๊ป 2 

เลขท่ี 75 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 

พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

(เสนอบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ) 

  ในกรณี ท่ีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันเพ่ือเสนอบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อ

คณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการให้

ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และสําหรับผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมลูเฉพาะ

ในสว่นท่ี 1 ของแบบเสนอบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐานทกุราย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลกัฐานการถือครองหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ

เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุราย และเอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีกําหนดในแบบฟอร์ม 

เป็นชดุเดียวกนั 

• ผู้ ถือหุ้นต้องจดัให้บคุคลท่ีจะเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ กรอกแบบข้อมลู

ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้ และจดัให้มี

เอกสารประกอบการพิจารณาตามท่ีกําหนดในแบบฟอร์ม 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบคุคลเพ่ือรับการ

พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และแบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ 1 ชุด 

ตอ่การเสนอบคุคลท่ีรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 1 คน 
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เลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 

1) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบว่าเร่ืองดงักล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทภายในวนัท่ี 23 มกราคม 

2560 

2) ในกรณีท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ ถือหุ้น

ภายในวนัท่ี 23 มกราคม 2560 อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือทราบว่าเร่ืองดงักลา่วจะไม่ได้รับ

การพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท 

3) เร่ืองท่ีไม่เข้าข่ายตาม 1) หรือ 2) เลขานุการบริษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ

กํากบัดแูลกิจการ 

4)   คณะกรรมการสรรหาและกํากบัดแูลกิจการพิจารณากลัน่กรองเบือ้งต้นก่อนนําเสนอรายช่ือบคุคล

ท่ีผา่นการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นขัน้สดุท้าย  

5) คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการ 

6) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สําหรับบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมทัง้ชีแ้จง

เหตผุลอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 

6. ติดต่อบริษัท 

หากมีข้อสงสยัประการใด ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ี 

เลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์ 0-2365-6115-19 

อีเมล์  corp_secretary@minor.com  
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