เอกสารแนบ 1

หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
…………………………………………………………………………..……………………………………
วัตถุประสงค์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (“ธนาคาร”) ตระหนักถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และให้ ความสาคัญกับการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึง ได้ กาหนดแนวปฏิบัติ ในการให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการจัด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่ องดังต่อไปนี ้ก่อนที่ธนาคารจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เสนอเรื่ องที่เห็นว่ามีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาธนาคาร เพื่อให้ ธนาคารนาไปพิจารณา
บรรจุเป็ นวาระการประชุม (วาระอื่นๆ) และ
(2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่สิ ้นสุด
วาระการดารงตาแหน่ง
หลักเกณฑ์ การให้ สิทธิ
1. ช่ วงระยะเวลาของการใช้ สิทธิ
ตั ้งแต่วนั ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มิถนุ ายน 2564
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ
มีสถานะเป็ นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่เสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อ
หลายรายรวมกัน ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ ว ทัง้ หมด
ของธนาคาร และต้ องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่ องเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
หมายเหตุ * จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ วทังหมดของธนาคาร
้
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อกาหนดรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของธนาคาร ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 5พฤษภาคม2564 เท่ากับ
1,820,276,825,862 หุ้น
3. เอกสารและข้ อมูลประกอบการพิจารณา
ธนาคารขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์ใช้ สิทธิในการนาเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ แนบเอกสารและระบุข้อมูล
ที่สาคัญดังต่อไปนี ้
(1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้ แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้ แก่
- กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
- กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ น เป็ น นิ ติ บุ ค คล: ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองนิ ติ บุ ค คล (หากเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย น
ในต่างประเทศต้ องมีโนตารี พบั ลิครับรองด้ วย) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (หรื อสาเนาหนังสือ

เดินทางกรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามที่ได้ ลงลายมือชื่อในหนังสือนี ้ พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย ได้ แก่ สาเนาใบหุ้น
(3) ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่ องแต่ละรายต้ องระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ จานวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่เสนอ ทังนี
้ ้ กรณีผ้ ถู ือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ ระบุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นทุกราย
(4) กรณีการเสนอวาระ
ถื อหุ้น ที่ มีความประสงค์ จะเสนอวาระการประชุมเพิ่ มเติม นอกเหนื อจากที่ จ ะก าหนดไว้ ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จะต้ องจัดทาหนังสือแจ้ งการเสนอวาระเพิ่มเติมสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และแบบฟรอ์มการเสนอวาระ โดยต้ องระบุว่าเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ หรื อ
เพื่ออนุมตั ิ ระบุวตั ถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่ องที่เสนอโดยให้ ระบุข้อเท็จจริ ง เหตุผล ประเด็นที่
ต้ องการให้ ทราบ/อนุมัติ ประโยชน์ที่คาดว่าธนาคารและผู้ถือหุ้นจะได้ รับ เป็ นต้ น รวมถึงข้ อมูลหรื อ
เอกสารอื่นใดที่เห็นว่าจาเป็ น หรื อเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา/รับทราบ
(5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการธนาคาร ต้ องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้
(5.1) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ จะต้ องจัดทา
หนังสือแจ้ งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาดารงตาแหน่งกรรมการ โดยต้ องระบุชื่อบุคคลที่ตน
เสนอเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการธนาคาร ตามแบบฟอร์ มการเสนอชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ (แบบฟอร์ ม A) พร้ อมลงชื่อของผู้ถือหุ้นที่เสนอทุกรายไว้
เป็ นหลักฐาน
(5.2) บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อจะต้ องแสดงความยินยอมที่จะเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
ธนาคาร โดยกรอกแบบฟอร์ มประวัติผ้ ไู ด้ รับการเสนอแต่งตั ้งเป็ นกรรมการรัฐวิสาหกิจ (แบบฟอร์ ม B)
และแบบรับรองคุณสมบัติกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (แบบฟอร์ ม C) และแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้ อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึ กอบรม ประวัติการทางาน เป็ นต้ น พร้ อมรับรองสาเนา
ถูกต้ องทุกฉบับ
หมายเหตุ *แบบฟอร์ ทงหมด
ั้
ผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้ ในเว็ปไซต์ธนาคารที่ www.ibank.co.th
4. เงื่อนไขในการพิจารณา
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับการเสนอวาระการประชุม
ธนาคารจะพิจารณาบรรจุเป็ นวาระเฉพาะเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็ นเรื่ องที่พิจารณา
แล้ วว่ามีความเหมาะสม โดยธนาคารขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีที่คณ
ุ สมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่ อง ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด
(2) เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของธนาคาร และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึง
เหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
(3) เป็ นเรื่ องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่ธนาคารจะดาเนินการให้ เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็ นเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่อง
ดังกล่าวได้ รับมติสนับสนุนด้ วยคะแนนเสียงน้ อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของ
ธนาคาร โดยที่ข้อเท็จจริ งยังไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญจากการเสนอครัง้ ก่อน
(5) เป็ นเรื่ องที่ใม่อยู่ในอานาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(6) เป็ นเรื่ องที่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรื อหน่วยงานที่
กากับดูแลธนาคาร หรื อหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(7) เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชดั เจน และ/หรื อไม่เป็ นไปตาม
ข้ อเท็จจริ ง
(8) เป็ นเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ องและไม่เป็ นประโยชน์ต่อธนาคารหรื อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้ จริ ง
(9) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการธนาคาร
(1) ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ จะต้ องจัดเตรี ยม
ข้ อมูล/ เอกสาร และกรอกแบบฟอร์ มตามที่ธนาคารกาหนด (แบบฟอร์ ม A,B และ C)
(2) บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการธนาคารจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม ดังนี ้
- พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติคณ
ุ สมบัติมาตรฐานสาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
- ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่หน่วยงานกากับหรื อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ องกาหนด
(3) บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการธนาคารจะต้ องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับ
การดารงตาแหน่งกรรมการธนาคาร และยึดหลักการปฏิบัติหน้ าที่กรรมการภายใต้ กรอบคุณธรรมและ
จริ ยธรรมที่ดีงาม
5. ช่ องทางในการเสนอเรื่อง
ผู้ถือหุ้นต้ องทาหนังสือแจ้ งเรื่ องที่จะเสนอ รวมทัง้ แนบเอกสารประกอบการพิจารณานาส่งด้ วยตนเอง
หรื อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 4 มิถุนานยน 2564 (โดยธนาคารจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็ น
สาคัญ) ตามที่อยู่ดงั นี ้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
ฝ่ ายเลขานุการธนาคาร ชัน้ 23
เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้ าส์ อโศก ถนนสุขมุ วิท 21(อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อย่างไรก็ตาม เพื่ออานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้น ธนาคารได้ เปิ ดช่องทางเว็ปไซต์เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แจ้ งวาระอย่าง
ไม่เป็ นทางการก่ อนที่ จะจัดท าเป็ นหนังสื อถึ งธนาคารในภายหลังได้ โดยแจ้ งข้ อมูลมายังฝ่ ายเลขานุการ ทาง Email

waleeporn _pa@ibank.co.th และ CC Pornnapa_pa@ibank.co.th ทัง้ นี ้ กรณีที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้ าผ่านเว็ปไซต์
ของธนาคาร ผู้ถือหุ้นจะต้ องจัดส่งเอกสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรมายังฝ่ ายเลขานุการธนาคาร ภายในวันที่ 4 มิถุนายน
2564 ด้ วย
6. การพิจารณาวินิจฉัยของธนาคาร
สาหรับการเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครัง้ ที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้ มีมติมอบหมายให้ กรรมการ
และผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณารายละเอียดในการจัดทาหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น และการดาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นี ้ โดยกรรมการและผู้จัดการจะพิจ ารณาภายใต้ กรอบหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ ในข้ อ 4
ข้ างต้ น ซึ่งเรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการและผู้จัดการตามหลัก เกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ แล้ ว จะถูกนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อนาไปบรรจุเป็ นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ต่อไป
สาหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการธนาคาร
คณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและประเมินผลของธนาคารเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรองรายชื่อบุคคลที่
ผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของธนาคาร และเสนอชื่อ
บุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาและดาเนินการขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กลัน่ กรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ และประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ ความเห็นชอบบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ก่อนกาหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเลือกตั ้งต่อไป
ค าวิ นิ จ ฉั ย ของธนาคารถื อ เป็ นที่ สุ ด โดยธนาคารจะแจ้ ง ผลให้ ท ราบภายในวัน ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2564
ทางเว็บไซต์ของธนาคารต่อไป

