หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์
ธนาคารตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี ธนาคารจึ ง
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้
และเผยแพร่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบโดยทัว่ ไป
หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ
1. สัดส่ วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นของธนาคารรายเดียวหรื อหลายรายที่ถือหุ ้นและมีสิทธิ ออกเสี ยงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5
ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของธนาคาร สามารถทาหนังสื อเสนอเรื่ องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
2. การเสนอเรื่ องและรายละเอียดของข้อมูลประกอบเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ
ในการเสนอเรื่ อ งที ่จะขอให้ค ณะกรรมการ บรรจุเป็ น วาระการประชุม ผูถ้ ือหุ น้ ให้ผูถ้ ือหุ น้ ตามข้อ 1
ทาหนังสื อถึงเลขานุ การบริ ษทั ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
10500 โดยระบุขอ้ มูลและเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
(ข) จานวนหุน้ ที่ถือและหลักฐานแสดงการถือหุน้
(ค) วัตถุประสงค์ของการเสนอเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งต้องระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่อพิจารณาหรื อเพื่ออนุมตั ิ แล้วแต่กรณี
(ง) วาระที่เสนอและรายละเอียดของเรื่ องที่เสนอสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้
(จ) ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจาเป็ น
ทั้งนี้ ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถเสนอเรื่ อ งที่ จะขอให้ค ณะกรรมการ บรรจุ เป็ นวาระการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2564 ได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
3. กรณี ที่ธนาคารจะปฏิเสธการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ เป็ นวาระการประชุม
ธนาคารสงวนสิ ทธิ ที่จะปฏิเสธการบรรจุเรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ เป็ นวาระการประชุม ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) เรื่ องที่ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรื อคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด หรื อ
เรื่ องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
ที่กากับดูแลธนาคาร หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น การกากับดูแล
กิจการที่ดีของธนาคาร
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(ข) เรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จปกติของธนาคาร และข้อเท็จจริ งที่กล่าวอ้างโดยผูถ้ ือหุ น้ มิได้แสดงถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(ค) เรื่ องที่ธนาคารได้ดาเนิ นการแล้ว
(ง) เรื่ องที่ ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจาเป็ นที่ ตอ้ งบรรจุเป็ นวาระ หรื อเรื่ องที่เป็ นอานาจการ
บริ หารจัดการของคณะกรรมการธนาคาร เว้นแต่เป็ นกรณี ที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
(จ) เรื่ องที่ เป็ นประโยชน์ ของบุ คคลหรื อกลุ่มบุ คคลใดโดยเฉพาะ หรื อเรื่ องที่ ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนิ นงานของธนาคาร
(ฉ) เรื่ องที่อยูน่ อกเหนื ออานาจที่ธนาคารจะดาเนิ นการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(ช) เรื่ องที่ผูถ้ ือหุ น้ ได้เคยเสนอต่อที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ ผ่านมา และเรื่ อง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสี ยงที่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิ ทธิ ที่ออกเสี ยงทั้งหมด
ของธนาคาร เว้นแต่ ข้อเท็จจริ งในการนาเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ จาก
ข้อเท็จจริ งในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งก่อนนี้
(ซ) เรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้นให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงตามความเป็ นจริ ง หรื อมี ขอ้ ความ
คลุมเครื อ หรื อไม่สามารถติดต่อผูถ้ ือหุน้ ได้
(ฌ) เรื่ องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการถือหุน้ ไม่ครบถ้วน
(ญ) กรณี อื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. การดาเนิ นการของธนาคารภายหลังการรับเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ
เลขานุ การบริ ษทั จะเสนอเรื่ องต่อคณะทางานกลัน่ กรองของธนาคารที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึ่ งจะเป็ นผูพ้ ิ จารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอ เพื่ อให้ความเห็ น ต่ อคณะกรรมการธนาคารในการ
พิจารณาการบรรจุหรื อปฏิเสธการบรรจุเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุม
ในกรณี ที่คณะกรรมการธนาคารปฏิ เสธการบรรจุเรื่ องที่ เสนอเป็ นวาระการประชุ ม ธนาคารจะแจ้งกรณี
ดังกล่าวเป็ นเรื่ องเพื่อทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่ องดังกล่าว
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