หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
การเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ

หลักการและเหตุผล
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญของสิ ทธิและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาให้ดารงตาแหน่ งกรรมการ เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาคัดเลือกมาดารงตาแหน่ งกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อธนาคารและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
1.

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

เงื่อนไขในการเสนอ
2.1 ผูถ้ ือหุ้นรายเดียวหรื อผูถ้ ือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้า
ดารงต าแหน่ ง กรรมการ จะต้อ งจัด ท าหนังสื อ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรเสนอต่ อคณะกรรมการธนาคาร โดยมี
รายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามที่ธนาคารกาหนด
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 ดช่องทางเว็บไซต์เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้น
แจ้งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการ ก่อนที่จะจัดทาเป็ นหนังสื อถึงคณะกรรมการในภายหลังได้
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3.

แนวปฏิบัติการเสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ จะต้องจัดเตรี ยม
ข้อมูล/เอกสาร ดังต่อไปนี้
1. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็ นกรรมการ ประกอบด้วย
- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
- วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา
- ประสบการณ์การทางาน
- ตาแหน่งปัจจุบนั
- การถือหุน้ ในธนาคารทหารไทย และการเป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น
2. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เป็ นกรรมการอิสระ หรื อ ไม่เป็ นกรรมการอิสระ
3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติกรรมการตามข้อ 3.2 และข้อ 3.3
4. ข้อมูลอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหุน้ เห็นว่าจาเป็ น หรื อเป็ นประโยชน์
3.2 บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดของ
1. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
3. พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ข้อบังคับของธนาคารทหารไทย
5. คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของธนาคารทหารไทย
6. ธนาคารแห่งประเทศไทย
7. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. หน่วยงานของทางการอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.3 เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ความเป็ นอิสระ ยึดหลักการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการภายใต้กรอบ
คุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีงาม มีประวัติการทางานที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม
4.

เอกสารหลักฐานอื่น
ผูถ้ ือหุน้ จะต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุน้ และเอกสารหลักฐานการแสดงตน ดังต่อไปนี้
4.1 เอกสารหลักฐานแสดงการถือหุน้ ได้แก่ หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อเอกสารหลักฐาน
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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4.2 ผูถ้ ือหุ้นแต่ละราย รวมถึงในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นมากกว่า 1 คนรวมกันเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้า
ดารงตาแหน่ ง กรรมการ ให้ผูถ้ ื อหุ้นทุ ก รายต้องกรอกแบบฟอร์ ม “การเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อพิ จารณาเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการ” (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม B) พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายนาส่งเป็ นชุดเดียวกัน ประกอบด้วย
4.2.1 กรณีผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
พร้อม ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานการถือหุน้ ตามข้อ 4.1
4.2.2 กรณีผถู ้ ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล
สาเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ หนังสื อเดิน
ทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสาร
หลักฐานการถือหุ้นตามข้อ 4.1
4.3 หนังสื อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทางาน เอกสารหลักฐาน
การถือหุน้ เป็ นต้น (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม C)
5.

กาหนดระยะเวลาการรับเรื่ อง
5.1 กาหนดระยะเวลารับเรื่ องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกาหนด สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานมาที่:
เลขานุการบริ ษทั กลยุทธ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) ชั้น 32
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900

5.3 ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
โดยแจ้งข้อมูลทาง Email ที่ company secretary@tmbbank.com
5.4 กรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร
ผูถ้ ื อหุ้ น จะต้อ งจัด ส่ ง เอกสารที่ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรมายังเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ภายในวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
(ธนาคารจะปิ ดรับเอกสารในวันที่ 31 ธันวาคม 2563)
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6.

ขั้นตอนการพิจารณาของธนาคาร
6.1 เลขานุการบริ ษทั จะพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอในเบื้องต้น

6.2 ชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริ ษ ัทในเบื้องต้นจะ
นาเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณา
คุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ และดาเนินการตามกระบวนการสรรหาของธนาคาร
6.3 คณะกรรมการสรรหาฯ จะนาเรื่ องและเอกสารประกอบต่างๆ พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
6.4 ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการที่เสนอโดยผูถ้ ือหุ้นให้ทราบภายหลังการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 โดยในกรณี ที่
คณะกรรมการธนาคารมีมติเห็นชอบกับ รายชื่อบุคคลที่ผถู ้ ือหุ้นเสนอ ธนาคารจะบรรจุ ชื่อในวาระการประชุมใน
หนังสื อบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564 ต่อไป ยกเว้ น คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการหรื อเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอของผูถ้ ือหุ้นไม่
เป็ นไปตามข้อกาหนดของธนาคาร
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