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หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
1. วัตถุประสงค์ 
 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) (“ไมเนอร์” หรือ “บริษัท”) มีเจตนำรมณ์ท่ีจะด ำรงไว้
ซึ่งกำรเป็นบริษัทท่ีมีกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุก
รำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั 

กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำ
รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร เป็นส่วนหนึ่งของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท เพรำะจะเป็นกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือ
หุ้นทกุรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั ดงันัน้ เพ่ือให้มีขัน้ตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำท่ีชดัเจนและโปร่งใส 
บริษัทจึงได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือกรรมกำร
ลว่งหน้ำขึน้ ซึง่จะช่วยกลัน่กรองเพ่ือน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีและ
เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

2.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  
2.2 มีสดัส่วนกำรถือหุ้นบริษัทขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2.5 ของหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแล้ว  

โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ 
2.3 ถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นท่ีก ำหนดตำม 2.2 ตอ่เน่ืองมำไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน จนถงึวนัท่ีเสนอเร่ือง 

 
3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3.1 เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชมุ 
3.1.1 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย กฎระเบียบ หลกัเกณฑ์ของหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ี

ก ำกบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น กำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 

3.1.2 เร่ืองที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 
3.1.3 เร่ืองท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร  ทัง้นี ้จะไม่จ ำกัดกำร

น ำเสนอข้อแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์จำกผู้ ถือหุ้น 
3.1.4 เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นอย่ำง

ชดัเจนถงึควำมผิดปกติ 
3.1.5 เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทจะด ำเนินกำรได้ 
3.1.6 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำในรอบ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ และ

ได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงท่ีน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด เว้นแตข้่อเทจ็จริงในเร่ืองดงักลำ่วได้เปลี่ยนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

3.1.7 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง  
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3.1.8 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมข้อ 2 
3.1.9 เร่ืองอ่ืนท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ไม่มีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องบรรจุเป็น

วำระ  
 

3.2 ขัน้ตอนในกำรพิจำรณำ 
3.2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 ต้องจดัส่งแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุ

สำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้นต่อคณะกรรมกำร หรือแจ้งระเบียบวำระอย่ำงไม่เป็นทำงกำร
ทำงโทรสำรหมำยเลข 0-2365-6095, E-mail Address ของเลขำนกุำรบริษัทท่ี 
corp_secretary@minor.com ก่อนส่งต้นฉบบัต่อคณะกรรมกำรภำยหลงัได้ ทัง้นี ้  
ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบบัของแบบฟอร์มพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน  พร้อมหลกัฐำน
กำรถือครองหุ้น อำทิ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอ่ืนจำก
บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ให้ถึงบริษัทภำยในเวลำ 17.00 น. 
ของวนัท่ี 16 มกรำคม 2562 เพ่ือให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ
ระเบียบวำระกำรประชมุได้  
บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่พิจำรณำเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นกรอก
ข้อมลูหรือแนบเอกสำรหลกัฐำนไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือไม่สมบรูณ์หรือไม่สำมำรถ
ติดต่อได้ 

โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถจดัสง่แบบฟอร์มเอกสำรต้นฉบบัมำท่ี 

เลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
ชัน้ 9 อำคำรไวท์กรุ๊ป 2 
เลขท่ี 75 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
(เสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปีผู้ ถือหุ้น) 

3.2.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัเสนอระเบียบวำระกำรประชมุตอ่คณะกรรมกำร  
ผู้ ถือหุ้ นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปีผู้ ถือหุ้นให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และส ำหรับผู้ ถือหุ้นรำยท่ี 
2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพำะในส่วนท่ี 1 ของแบบเสนอระเบียบวำระกำร
ประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ ถือหุ้ นและลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนทุกรำย และรวบรวม
แบบฟอร์มและหลกัฐำนกำรถือครองหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของ
ผู้ ถือหุ้นทุกรำย และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  โดยรวมเป็นชุดเดียวกัน และ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร 

3.2.3 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย เสนอระเบียบวำระกำรประชมุมำกกว่ำ 1 
ระเบียบวำระ ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญัประจ ำปี
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ผู้ ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวำระ พร้อมลงลำยช่ือรับรองส ำเนำถกูต้องให้
ครบถ้วน 

3.2.4 เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมกำรบริษัท 
โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้
3.2.4.1 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขำนกุำรบริษัทจะ

ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบว่ำเร่ืองดงักล่ำวจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
โดยคณะกรรมกำรภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 21 มกรำคม 2562 

3.2.4.2 ในกรณีท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตำมข้อ 2 เลขำนกุำร
บริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้น ภำยในเวลำ 17.00 น. ของวนัท่ี 21 มกรำคม 2562 
อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ทรำบว่ำเร่ืองดงักล่ำวจะไม่ได้รับกำร
พิจำรณำโดยคณะกรรมกำร  

3.2.4.3 เร่ืองท่ีไม่เข้ำข่ำยตำม 3.2.4.1 หรือ 3.2.4.2 เลขำนกุำรบริษัทจะรวบรวม
เสนอต่อคณะกรรมกำร 

3.2.5 คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของระเบียบวำระกำรประชมุท่ีผู้ ถือ
หุ้นเสนอซึง่จะต้องไมมี่ลกัษณะเข้ำข่ำยตำมข้อ 3.1  

3.2.6 คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรอง
เร่ืองที่เก่ียวข้องก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำในขัน้สดุท้ำย 

3.2.7 เร่ืองที่ผำ่นควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้รับกำรบรรจเุป็นระเบียบวำระกำร
ประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร  ส ำหรับ
เร่ืองท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบอย่ำง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 
4. คุณสมบัตขิองบุคคลเพื่อพจิารณาเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

4.1  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลำย ซึง่ไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
4.2  ไมเ่คยถกูจ ำคกุจำกกำรตดัสินซึง่เป็นท่ีสดุของศำล ท่ีเป็นคดีท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรเจตนำทจุริต 
4.3  ไมเ่คยถกูไลอ่อกหรือถกูโยกย้ำยจำกต ำแหน่งจำกหน่วยงำนรำชกำรในคดีทจุริตต่อหน้ำท่ี 
4.4  เป็นผู้ มีจริยธรรมทำงวิชำชีพและชีวิตสว่นตวั  
4.5  มีคุณสมบัติท่ีไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535   กฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำน
รำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูลบริษัท หรือไม่ขดักบัวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้น กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท  

4.6 มีควำมรับผิดชอบและมีเวลำอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรปฏิบตัิภำรกิจของกรรมกำรบริษัท รวมถึง
สำมำรถเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรได้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
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5. ขัน้ตอนในการพจิารณา 
 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 ต้องจดัท ำ 1) แบบเสนอบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้
เป็นกรรมกำร และ 2) แบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ในส่วนท้ำยของ
หลกัเกณฑ์นีแ้ละย่ืนเสนอต่อคณะกรรมกำร หรืออำจแจ้งอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรหมำยเลข  0-2365-
6095 ห รือ  E-mail Address ของ เลขำนุกำรบ ริ ษัท ท่ี  corp_secretary@minor.com ก่อนส่ ง ต้นฉบับต่อ
คณะกรรมกำรภำยหลังได้ ทัง้นี ้  ผู้ ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มดังกล่ำว พร้อมลงลำยมือช่ือไว้เป็น
หลักฐำน และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมท่ีก ำหนดในแบบฟอร์ม โดยส่งถึงบริษัท ภำยในวันท่ี 16 
มกรำคม 2562 เพ่ือให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำ 

บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะไมพ่ิจำรณำบคุคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ 
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นกรอกข้อมลูหรือแนบเอกสำรหลกัฐำน ไม่ถกูต้องครบถ้วน หรือไม่สมบรูณ์หรือไม่สำมำรถติดต่อ
ได้ 

โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถจดัสง่แบบฟอร์มและเอกสำรต้นฉบบัมำท่ี  

เลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน) 
ชัน้ 9 อำคำรไวท์กรุ๊ป 2 
เลขท่ี 75 ซอยรูเบีย ถนนสขุมุวิท 42 
พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110  
(เสนอบคุคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร) 

  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นหลำยรำยรวมกันเพ่ือเสนอบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรต่อ
คณะกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นดังกล่ำวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 2 และต้องจัดเตรียมแบบฟอร์มเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมกำรดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบเสนอบคุคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรให้
ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำน และส ำหรับผู้ ถือหุ้นรำยท่ี 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมลูเฉพำะ
ในสว่นท่ี 1 ของแบบเสนอบคุคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐำนทกุรำย และรวบรวมแบบฟอร์มและหลกัฐำนกำรถือครองหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบ
เพิ่มเติม (ถ้ำมี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรำย และเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมท่ีก ำหนดในแบบฟอร์ม 
เป็นชดุเดียวกนั 

• ผู้ ถือหุ้นต้องจดัให้บคุคลท่ีจะเสนอช่ือเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร กรอกแบบข้อมลู
ของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้ และจดัให้มี
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ก ำหนดในแบบฟอร์ม 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำย และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 2 เสนอบุคคลเพ่ือรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรมำกกว่ำ 1 คน ต่อคณะกรรมกำร ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพ่ือรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร และแบบข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 1 ชดุ 
ตอ่กำรเสนอบคุคลท่ีรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 1 คน 
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เลขำนกุำรบริษัท จะเป็นผู้พิจำรณำกลัน่กรองในเบือ้งต้นให้คณะกรรมกำรบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
1) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

ทรำบว่ำเร่ืองดงักล่ำวจะไม่ได้รับกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัทภำยในวนัท่ี 21 มกรำคม 
2562 

2) ในกรณีท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตำมข้อ 2 เลขำนุกำรบริษัท จะแจ้งผู้ ถือหุ้น
ภำยในวนัท่ี 21 มกรำคม 2562 อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือทรำบว่ำเร่ืองดงักล่ำวจะไม่ได้รับ
กำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรบริษัท 

3) เร่ืองท่ีไม่เข้ำข่ำยตำม 1) หรือ 2) เลขำนกุำรบริษัท จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำกบัดแูลกิจกำร 

4)   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำกบัดแูลกิจกำรพิจำรณำกลัน่กรองเบือ้งต้นก่อนน ำเสนอรำยช่ือบุคคล
ท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเป็นขัน้สดุท้ำย  

5) คณะกรรมกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร 

6) บุคคลท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจะได้รับกำรบรรจุเป็นระเบียบวำระกำรประชุม 
พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำร ส ำหรับบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบพร้อมทัง้ชีแ้จง
เหตผุลอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

 
6. ตดิต่อบริษัท 
หำกมีข้อสงสยัประกำรใด ผู้ ถือหุ้นสำมำรถติดตอ่สอบถำมได้ท่ี 
เลขำนกุำรบริษัท 
โทรศพัท์ 0-2365-6115-19 
อีเมล์  corp_secretary@minor.com  
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