หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
การเสนอคาถามล่วงหน้ าเกีย่ วกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักการและเหตุผล
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
กากับดู แลกิ จการที่ ดี ธนาคารจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิ บตั ิในการให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอคาถามล่วงหน้า
เกี่ ยวกับวาระการประชุ มก่ อนการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2563 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีส่วน
ร่ วมในการเสนอเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธนาคาร
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
1.

เงื่อนไขในการเสนอ
1.1 ผู ้ถื อ หุ ้ น รายเดี ย วหรื อผู ้ถื อ หุ ้ น หลายรายรวมกั น ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเสนอค าถามเพื่ อ ให้
คณะกรรมการพิ จ ารณาในวาระการประชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น จะต้อ งจัด ท าหนั ง สื อ เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรเสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคาร โดยมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่ธนาคารกาหนด
1.2 ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละรายจะต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จานวนหุ ้นที่ ถือ ณ
วันที่เสนอ ทั้งนี้ กรณี ผถู ้ ือหุ น้ มีมากกว่า 1 คน ให้ระบุรายละเอียดของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายด้วย
1.3 อย่างไรก็ตาม เพื่ออานวยความสะดวกให้ผูถ้ ื อหุ ้น ธนาคารได้เปิ ดช่ องทางเว็บไซต์เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้น
แจ้งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการ ก่อนที่จะจัดทาเป็ นหนังสื อถึงคณะกรรมการในภายหลังได้
2.
ผูถ้ ือหุ น้ ที่ส่งคาถามล่วงหน้าต้องเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยและธนาคารสงวนสิ ทธิ ที่จะพิจารณา
ดาเนินการหรื องดดาเนินการใดๆตามที่ธนาคารเห็นสมควร
3.

แนวปฏิบัติการเสนอวาระการประชุ ม
ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเสนอค าถามเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการพิ จารณาในวาระการประชุ ม ต้อ ง
จัดเตรี ยมเอกสาร/ข้อมูล โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
1. คาถามที่เสนอ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับคาถามที่เสนอ ประกอบด้วย เหตุผล/ข้อเท็จจริ ง และประเด็นพิจารณา เป็ นต้น
3. ข้อมูล/เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหุ น้ เห็นว่าจาเป็ น หรื อเป็ นประโยชน์
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4.

เอกสารหลักฐานอื่น
ผูถ้ ือหุ น้ จะต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ น้ และเอกสารหลักฐานการแสดงตน ดังต่อไปนี้
4.1 เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ ้น ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐาน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
4.2 ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายที่เสนอวาระ รวมถึงในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมากกว่า 1 คนรวมกันเพื่อเสนอวาระ ให้ผถู ้ ือหุ ้น
ทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ ม D)
พร้ อ มลงชื่ อ ไว้เป็ นหลัก ฐาน และรวบรวมเอกสารหลั ก ฐานของผู ้ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายน าส่ งเป็ นชุ ด เดี ย วกั น
ประกอบด้วย
4.2.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานแสดงการถือหุน้ ตามข้อ 5.1
4.2.2 กรณี ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นนิติบุคคล
สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อานาจลงนาม พร้ อมลงนามรับรองส าเนาถู ก ต้อง และเอกสาร
หลักฐานการถือหุน้ ตามข้อ 4.1
5.

กาหนดระยะเวลาการรับเรื่ อง
5.1 กาหนดระยะเวลารับเรื่ องตั้งแต่ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

5.2 ผูถ้ ือหุ ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกาหนด สามารถจัดส่ งเอกสารหลักฐานตามข้อ 3 และ
ข้อ 4 มาที่ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท กลยุท ธ์ อ งค์ก ร ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ชั้น 28 เลขที่ 3000 ถนน
พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
5.3 ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร โดย
แจ้งข้อมูลทาง Email มาที่ company secretary@tmbbank.com
5.4 กรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอคาถามเกี่ ยวกับวาระล่ วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ผูถ้ ื อหุ ้นจะต้องจัดส่ ง
เอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 (ธนาคารจะปิ ดรับเอกสาร
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
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6.

ขั้นตอนการพิจารณาของธนาคาร
6.1 เลขานุการบริ ษทั จะพิจารณากลัน่ กรองคาถามที่ผถู ้ ือหุ น้ เสนอในเบื้องต้น

6.2 คาถามเกี่ ยวกับวาระการประชุ มที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุ การบริ ษทั ในเบื้องต้น จะนาเสนอต่อ
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิ บ าล (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่ อพิ จารณาเอกสาร
หลักฐานต่างๆ
6.3 คณะกรรมการสรรหาฯ จะนาคาถามและเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
6.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ ้นให้
ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี
2563 โดยในกรณี ที่คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็ นชอบกับคาถามที่ผูถ้ ือหุ ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุเป็ นคาถาม
คาตอบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2563 ต่อไป ยกเว้ น คณะกรรมการธนาคารมีความเห็ นว่าเอกสาร
หลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุ น้ ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของธนาคาร หรื อเป็ นเรื่ องที่ธนาคารสงวนสิ ทธิ
ไม่บรรจุเป็ นคาถามในวาระการประชุมตามรายละเอียดข้อ 2 ข้างต้น
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