หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นถือเป็ นเจ้ าของกิจการ ดังนัน้ กรุงศรี จึงให้ ความสําคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นส่วนน้ อย ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และผู้ถือหุ้นต่างชาติ และยึดถือเป็ นนโยบายในการกํากับดูแลกิจการให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
รวมถึงการได้ รับการคุ้มครองสิทธิ โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชื ้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรื อความพิการ
ทางร่างกาย
2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นในการประชุมผู้ถอื หุ้น
กรุงศรี ได้ จดั การประชุมผู้ถือหุ้นโดยเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและมีกระบวนการที่โปร่งใส ถูกต้ อง อาทิ
 ในการมอบฉันทะให้ กบ
ั กรรมการที่อาจเข้ าข่ายเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียพิเศษในวาระใด ๆ ก็ตาม หากผู้ถือ
หุ้นไม่ได้ ทําเครื่ องหมายเลือกลงมติอย่างใดอย่างหนึ่ง กรรมการผู้รับมอบฉันทะจะงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ แต่
หากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นใด บุคคลนันก็
้ จะมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมและลงมติได้ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ
 มีการจัดสรรเวลาในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็นและตังคํ
้ าถามในที่ประชุม
 การออกเสีย งลงคะแนนในแต่ละวาระ ได้ ใ ช้ บ ัต รลงคะแนนซึ่งผู้ถื อหุ้น ได้ รั บ เมื่ อ ลงทะเบี ยนเข้ าร่ วม
ประชุม
ทังนี
้ ้ การดําเนินการตามหัวข้ อนี ้ได้ มีการกล่าวไว้ อย่างละเอียดในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นแล้ ว
2.2 การป้องกันการทารายการที่อาจก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
ไปแสวงหาผลประโยชน์ ให้ แก่ ตนเองและผู้อ่ นื ในทางมิชอบ
 กํ าหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกรุ งศรี ทุกคนต้ องปฏิบต
ั ิตามกฎหมาย นโยบาย และ
คําสัง่ รวมถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของกรุ งศรี อย่างเคร่ งครัด โดยห้ ามมิให้ นําข้ อมูลภายในของกรุ งศรี หรื อข้ อมูลที่ยงั
ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอื่น
 กําหนดให้ การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ เป็ นสิ่งต้ องห้ าม ขัดต่อกฎหมาย
และหลักการที่ว่าด้ วยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกรุ งศรี ทกุ คนต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยรวมถึงกฎหมายว่าด้ วยธุรกิ จสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
 เผยแพร่ ข้อกําหนดดังกล่าวให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกรุ งศรี ทก
ุ คนได้ รับทราบและปฏิบตั ิ
ตาม โดยในช่วงเวลาที่จะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญต่อสาธารณชน กรุ งศรี จะประกาศห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของกรุงศรี ทกุ คนทําการซื ้อขายหุ้นของกรุ งศรี ในช่วงเวลาที่กําหนด (Blackout Period) ซึ่งปกติจะมี
ระยะเวลา 3 วันทําการทังก่
้ อนและหลังการแจ้ งข้ อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ กรุ งศรี กําหนดให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกรุ งศรี และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เช่น คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จะทําการ
ขายหรื อโอนหุ้นของกรุ งศรี ที่ได้ มาระหว่างการดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้ ต่อเมื่อถือครองหุ้นนันมาไม่
้
น้อยกว่า 3 เดือน นับ
จากวันที่ได้ มาซึ่งหุ้นของกรุ งศรี เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคล
อื่นที่ได้ รับมอบหมาย
 กําหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารของกรุ งศรี ตามที่กฎหมายและกรุ งศรี กําหนด รวมถึง (1) คูส
่ มรสหรื อผู้
ที่อยู่กินด้ วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ และ (3) นิติบคุ คลที่กรรมการหรื อผู้บริ หาร และบุคคลตาม
(1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 30 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกัน
ดังกล่าวเป็ นสัดส่วนที่มากที่สดุ ในนิติบคุ คลนัน้ ปฏิบตั ิตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่ อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าของ
กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทําแผน และผู้บริ หารแผน โดยกรรมการและผู้บริ หารจะต้ องรายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าของกรุงศรี อันเนื่องมาจากการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อ
ขายล่วงหน้ าของกรุ งศรี ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันที่มีการซื ้อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าของกรุงศรี และรายงานให้ คณะกรรมการธนาคาร
ทราบ (เว้ นแต่กรณีที่กรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้ และยังไม่มีรายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริ หาร
ของกรุ งศรี ที่แจ้ งกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ รายงานภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถื อ หลักทรัพย์ หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าของกรุ งศรี ) ทังนี
้ ้ ในปี 2561 กรุ งศรี ไม่พบกรณี ที่
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของกรุงศรี ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยใช้ ข้อมูลภายใน
 กําหนดให้ พนักงานต้ องจัดการกับข้ อมูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยต่อสาธารณะอย่างเหมาะสม และการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่ไม่พึงเปิ ดเผยต่อสาธารณะ จะต้ องดําเนินการภายใต้ หลัก “รู้ เท่าที่จําเป็ น” เพื่อให้ ผ้ รู ับข้ อมูลสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามความรับผิดชอบได้ อย่างเหมาะสม
 กําหนดให้ พนักงานทุกคนต้ องหลีกเลี่ยงการกระทําทังทางตรงและทางอ้
้
อม ที่อาจเป็ นความขัดแย้ งใน
ผลประโยชน์ รวมถึงห้ ามใช้ ทรัพยากรหรื ออิทธิพลของกรุ งศรี ในทางที่ผิด และต้ องจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้ งใน
การดําเนินธุรกิจ เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิกบั ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม
2.3 การทารายการระหว่ างกันของกรุ งศรี หรือบริษัทในเครือ กับบุคคลที่มีส่วนได้ เสีย
 กรุ งศรี ไม่มีกรณีฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบต
ั ิตามหลักเกณฑ์การทํารายการระหว่างกัน และหลักเกณฑ์การซื ้อ
ขายสินทรัพย์
 กรรมการและผู้บริ หารของกรุ งศรี ที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่ร่วมการพิจารณาและออกเสียงในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันของกรุ งศรี หรื อบริ ษัทในเครื อ กับบุคคลที่มีส่วนได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต
 รายการระหว่างกันได้ กระทําอย่างยุติธรรม เป็ นไปตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิ จการค้ า
(Fair and at arms’ length) ในการทํารายการระหว่างกันต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิโดยผู้มีอํานาจในการให้ ความ
เห็นชอบ และ/หรื อคณะกรรมการธนาคาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นในการเข้ า
ทํารายการและความเหมาะสมทางด้ านราคาของรายการ รวมทังเป็
้ นผู้พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อยืนยันถึงความถูกต้ อง เพียงพอ และโปร่งใสของรายการดังกล่าว ทังนี
้ ้ ประเภท มูลค่า และการ
ดําเนินการของแต่ละรายการธุรกรรมที่ทําระหว่างกัน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ภายในของธนาคารว่าด้ วยรายการที่เกี่ยวโยง
กัน
 ในกรณี ที่ มี ก ารทํ า รายการระหว่ า งกัน ที่ ต้ อ งได้ รั บ อนุม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น กรุ ง ศรี จ ะเปิ ดเผย
รายละเอียดและเหตุผลของการทํารายการ รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการธนาคาร ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนที่จะ
ทํารายการ
 สําหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในปี 2561 กรุ งศรี ได้ แสดงรายละเอียดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) หัวข้ อ “รายการระหว่างกัน” และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) หัวข้ อ “รายการกับบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้ องกัน” โดยเปิ ดเผยไว้ ด้วยว่า เป็ นรายการที่เป็ นธุรกรรมการค้ าปกติของกรุ งศรี และมีการคิดราคาระหว่างกันตาม
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับลูกค้ าทัว่ ไป

2.4 การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูงของกรุ งศรี
 กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของกรุ งศรี มีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลเกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียของตน
และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของกรุ งศรี หรื อบริ ษัทย่อย ทังในด้
้ านการดํารง
ตําแหน่ง การถื อหุ้น และการทําธุรกรรม โดยมีการกํ าหนดหลักเกณฑ์ ในการรายงานที่ชัดเจน และนําส่งให้ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการธนาคารทราบตามลําดับ
 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องใด จะไม่ร่วมพิจารณาและไม่มี
สิทธิออกเสียงในเรื่ องนัน้ แต่หากเป็ นเพียงเรื่ องที่กรรมการอาจมีสว่ นได้ เสีย ในทางปฏิบตั ิที่ผ่านมากรรมการผู้นนจะขอไม่
ั้
ร่วมพิจารณาและของดออกเสียงในเรื่ องนันโดยมี
้
การบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมด้ วย
 กรุ งศรี มีนโยบายกําหนดห้ ามไม่ให้ มีการให้ สินเชื่อ การทําธุรกรรมที่มีลก
ั ษณะคล้ ายการให้ สินเชื่อ หรื อ
ประกันหนี ้ แก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของกรุ งศรี และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ยกเว้ นการให้ สินเชื่อในรู ปของบัตรเครดิต หรื อ
การให้ สนิ เชื่อเพื่อเป็ นสวัสดิการโดยเป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับข้ อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย

