หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักการและเหตุผล
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2564 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้มีส่วนร่ วมในการ
เสนอเรื่ องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาธนาคาร
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
1.

คุณสมบัติข้นั ต่าของผู้ถือหุ้น
1.1 เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของธนาคาร โดยอาจเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายเดียวหรื อหลายรายรวมกันได้ โดยมีการถือหุ ้นขั้น
ต่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของธนาคาร
1.2 การถือหุ้นธนาคารในสัดส่ วนที่กาหนดตามข้อ 1.1 ต้องต่อเนื่ องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้น
ในวันที่เสนอวาระการประชุม
2.

เงื่อนไขในการเสนอ
2.1 ผูถ้ ือหุ้นรายเดียวหรื อผูถ้ ือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม จะต้องจัดทาหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
โดยมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่ธนาคารกาหนด
2.2 ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จานวนหุ้นที่ถือ ณ
วันที่เสนอ ทั้งนี้ กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีมากกว่า 1 คน ให้ระบุรายละเอียดของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายด้วย
2.3 อย่างไรก็ตาม เพื่ออานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุ้น ธนาคารได้เปิ ดช่องทางเว็ บไซต์เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้น
แจ้งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการ ก่อนที่จะจัดทาเป็ นหนังสื อถึงคณะกรรมการในภายหลังได้
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3.

เรื่ องที่คณะกรรมการธนาคารจะสงวนสิ ทธิไม่ รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดังนี้
คณะกรรมการธนาคารสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่พิจารณาการบรรจุเรื่ องเสนอเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นใน
กรณี ดังต่อไปนี้
3.1 เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3.2 เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่ธนาคารจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้
3.3 เป็ นเรื่ องที่ผูถ้ ือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิ บสองเดือนที่ผ่านมา
และเรื่ องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงน้อยกว่าร้อยละสิ บของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ
ธนาคาร เว้นแต่ขอ้ เท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริ งในขณะที่
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งก่อน
3.4 เป็ นเรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออานาจของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
3.5 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมของผูถ้ ื อหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชดั เจน และ
ไม่เป็ นไปตามข้อเท็จจริ ง
3.6 เป็ นเรื่ องที่ ข ัดต่อกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของหน่ วยงานราชการ และ/หรื อ
หน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร หรื อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
3.7 เป็ นเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่เป็ นผลประโยชน์ต่อธนาคาร หรื อผูถ้ ือหุน้ โดยรวมอย่างแท้จริ ง
4.

แนวปฏิบัติการเสนอวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่ องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมต้อง
จัดเตรี ยมเอกสาร/ข้อมูล โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
1. ชื่อวาระที่เสนอ
2. วัตถุประสงค์ของการเสนอ โดยระบุวา่ เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ หรื อเพื่ออนุมตั ิ
3. รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องที่เสนอ ประกอบด้วย เหตุผล/ข้อเท็จจริ ง และประเด็นพิจารณา เป็ นต้น
4. ข้อมูล/เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ เห็นว่าจาเป็ น หรื อเป็ นประโยชน์
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5.

เอกสารหลักฐานอื่น
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุน้ และเอกสารหลักฐานการแสดงตน ดังต่อไปนี้
5.1 เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุ ้น ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐาน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
5.2 ผูถ้ ือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระ รวมถึงในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นมากกว่า 1 คนรวมกันเพื่อเสนอวาระ ให้ผูถ้ ือ
หุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม “การเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้น ” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม A) พร้อมลง
ชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายนาส่งเป็ นชุดเดียวกัน ประกอบด้วย
5.2.1 กรณีผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานแสดงการถือหุน้ ตามข้อ 5.1
5.2.2 กรณีผถู ้ ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล
สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อานาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูก ต้อง และเอกสาร
หลักฐานการถือหุน้ ตามข้อ 5.1
6.

กาหนดระยะเวลาการรับเรื่ อง
6.1 กาหนดระยะเวลารับเรื่ องตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

6.2 ผูถ้ ือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกาหนด สามารถจัดส่ งเอกสารหลักฐานตามข้อ 4 และ
ข้อ 5 มาที่ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท กลยุท ธ์ อ งค์ก ร ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ชั้น 32 เลขที่ 3000 ถนน
พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900
6.3 ผูถ้ ื อ หุ้ น สามารถเสนอวาระล่ ว งหน้าผ่ านเว็บ ไซต์ข องธนาคาร โดยแจ้งข้อ มู ล ทาง Email มาที่
company secretary@tmbbank.com

6.4 กรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ผูถ้ ือหุ้นจะต้องจัดส่ งเอกสารที่เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรมายังเลขานุการบริ ษทั ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ธนาคารจะปิ ดรับเอกสารในวันที่ 31 ธันวาคม
2563)
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7.

ขั้นตอนการพิจารณาของธนาคาร
7.1 เลขานุการบริ ษทั จะพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอในเบื้องต้น

7.2 วาระการประชุมที่ ผ่านการพิจารณาจากเลขานุ การบริ ษทั ในเบื้องต้น จะนาเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
7.3 คณะกรรมการสรรหาฯ จะนาเรื่ องและเอกสารประกอบต่ าง ๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้นให้ทราบภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564โดยใน
กรณี ที่คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบกับเรื่ องที่ผูถ้ ือหุ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุเป็ นวาระการประชุมใน
หนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 ต่อไป ยกเว้ น คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า
เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุ้นไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของธนาคาร หรื อเป็ นเรื่ องที่ธนาคาร
สงวนสิ ทธิไม่บรรจุเป็ นวาระการประชุมตามรายละเอียดข้อ 3 ข้างต้น
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