หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
4.1 โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น
กรุ งศรี มีการเปิ ดเผยข้ อมูลโครงสร้ างการถือหุ้นทังในเว็
้
บไซต์และรายงานประจาปี โดยมีการระบุรายชื่อผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นสามัญเกินกว่าร้ อยละ 0.5 ของหุ้นสามัญที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
4.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลข่ าวสาร
กรุ งศรี ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกรุ งศรี ทงข้
ั ้ อมูลด้ าน
การเงินและข้ อมูลทัว่ ไปต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทัว่ ไป จึงได้ กาหนดแนวทางในการเปิ ดเผยข้ อมูล กล่าวคือ
การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องดาเนินการผ่านช่องทางที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย โดยจัดให้ มีข้อมูลในรู ปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลอื่น ๆ อย่างถูกต้ อง เพียงพอ โปร่ งใส รวดเร็ ว ทันเวลา เท่าเทียมกัน และ
สอดคล้ องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงานทางการ รวมถึงมีการปรับปรุ งข้ อมูลสาคัญให้ เป็ น
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
สาหรับข้ อมูลต่าง ๆ ที่มีการเปิ ดเผยผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ อมูลที่มีการแจ้ งต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อมูลเกี่ยวกับกรุ งศรี ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน กรุ งศรี ได้ นามา
รวบรวมไว้ อย่างเป็ นหมวดหมูบ่ นเว็บไซต์ของกรุงศรี เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงและค้ นหาข้ อมูลได้ ง่าย
กรุงศรี ได้ จดั ทาแนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อใช้ เป็ นมาตรฐานในการจัดทาข้ อมูลสาหรับเปิ ดเผยและ/หรื อ
เพื่อใช้ สื่อสารแก่นกั ลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ฯลฯ โดยให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยมีรายละเอียดของแนวทาง ดังนี ้
 ข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จด
ั การกองทุน ฯลฯ จะต้ องเป็ นข้ อมูล ที่ได้ รับอนุญาตและ/
หรื อข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและนักลงทุน ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 กรุ ง ศรี จ ะไม่ เ ปิ ดเผยข้ อ มูล ที่ อ่ อ นไหว ที่ อ าจจะส่ ง ผลกระทบต่ อ ชื่ อ เสี ย งของกรุ ง ศรี แก่ น ัก ลงทุน
นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ฯลฯ จนกว่าจะได้ รับอนุญาตจากผู้บริ หารระดับสูง หรื อจนกว่าการดาเนินการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องในเรื่ องนัน้ ๆ สาเร็ จ โดยกรุ งศรี จะทาการเปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย รวมถึงนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จดั การ
กองทุน ฯลฯ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
 การเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด กรุ งศรี จะปฏิบต
ัิ
ตามกฎระเบียบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ กาหนดไว้ สาหรับการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จดั การกองทุน ฯลฯ จะ
เป็ นข้ อมูลเดียวกันกับที่ได้ เปิ ดเผยกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
 การเปิ ดเผยข้ อมูลในเชิงส่งเสริ มที่ไม่มีเหตุอน
ั ควร ได้ แก่ ข้ อมูลที่มีลกั ษณะของการโน้ มน้ าว ชักจูง ชวน
เชื่อ โดยมีวตั ถุประสงค์ในเชิงการตลาดและการขายสินค้ าและบริ การ รวมถึงข้ อมูลที่ใช้ คาในลักษณะที่ทาให้ เกิดความรู้สกึ
เหนือกว่าผู้อื่นโดยไม่สามารถพิสจู น์ได้ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากฝ่ ายนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ และ/หรื อประธาน
คณะเจ้ าหน้ าที่ด้านกฎหมาย
 บุคคลที่ทาหน้ าที่จด
ั ทา เกี่ยวข้ อง และทราบข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ รับการเปิ ดเผย จะไม่มีอานาจหน้ าที่ในการ
เปิ ดเผย และเผยแพร่ ข้อมูลแก่บุคคลใกล้ ชิดและบุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้มีอานาจ และให้ ถือข้ อมูลนันเป็
้ น
ความลับจนกว่าจะได้ รับการอนุมตั ิให้ เปิ ดเผย และ/หรื อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลที่นามาเผยแพร่ ตอ่ สาธารณชนต้ องมีความเหมาะสมกับผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละ
กลุม่ และจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดของแต่ละช่องทาง
 ข้ อมูลที่เปิ ดเผยในรู ปแบบ Presentation ในการแถลงข่าวสือ
่ มวลชนและประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
จะต้ องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล
ที่เปิ ดเผย และ/หรื อกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
 ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ จะทาหน้ าที่ติดตามตรวจสอบข้ อมูลที่มีการเผยแพร่ ผ่านบทวิเคราะห์หลักทรั พย์
ของบริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการกองทุน สถาบันที่เกี่ ยวข้ องกับการลงทุนต่าง ๆ ในกรณีที่ พบว่ามีข้อมูลไม่ถกู ต้ อง ฝ่ าย
นักลงทุนสัมพันธ์ โดยการอนุมตั ิของประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงินจะทาหน้ า ที่เป็ นผู้ชี ้แจงข้ อมูลที่ถกู ต้ อง สาหรับบท
วิเคราะห์ที่เผยแพร่ข้อมูลของกรุงศรี จะมีการนามาเผยแพร่ให้ พนักงานได้ รับทราบผ่าน Krungsriportal.net
 กรรมการผู้จด
ั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ทาหน้ าที่
เป็ นผู้เปิ ดเผยข้ อมูลของกรุ งศรี อย่างเป็ นทางการให้ กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ฯลฯ ในกรณี มีประเด็น
คาถามเกี่ ยวข้ องกับหน้ าที่ความรั บผิดชอบของประธานคณะเจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานต่าง ๆ เป็ นการเฉพาะ ประธานคณะ
เจ้ าหน้ าที่กลุม่ งานนันจะได้
้
รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่โฆษกของกรุงศรี โดยความเห็นชอบด้ านข้ อมูลจากกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ทังนี
้ ้ โฆษกของกรุงศรี จาเป็ นต้ องผ่านการอบรมฝึ กทักษะการสื่อสารเพื่อให้ การสื่อสาร
ข้ อมูลมีความน่าเชื่อถือและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 ฝ่ ายนั ก ลงทุ น สัม พั น ธ์ เ ป็ นหน่ ว ยงานกลางในการรั บ ค าขอสัม ภาษณ์ และข้ อมู ล จากนั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ฯลฯ เพื่อเสนอต่อประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ในการพิจารณาให้ สมั ภาษณ์ และ
เห็นชอบข้ อมูล
 การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ ที่กระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกรุ งศรี อาทิ
การทุจริ ต การร้ องเรี ยนที่ร้ายแรง คาพิพากษาของศาล การโจรกรรม และอุบตั ิภยั ร้ ายแรงที่เกิดขึ ้นกับพนักงานและกรุงศรี
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์จะเป็ นผู้จดั เตรี ยมข้ อมูลสาหรับสือ่ สารกับสาธารณชน ซึง่ ข้ อมูลที่ใช้ สอื่ สารจะเป็ นข้ อมูลที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน และประธานคณะ
เจ้ าหน้ าที่ด้านกฎหมายก่อนที่จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
 ข้ อมูลนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จด
ั การกองทุน ฯลฯ ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของกรุ งศรี จะถูกจัดเก็บไว้ เป็ น
ฐานข้ อมูล โดยแยกตามประเภทของนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จดั การกองทุน ฯลฯ และประกอบด้ วยข้ อมูลพื ้นฐานของนัก
ลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จดั การกองทุน ฯลฯ รายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ซึ่งจะมีการปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั อย่าง
สม่าเสมอ
 การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร กรุงศรี มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหุ้นของ
กรรมการและผู้บริ หารทังทางตรงและทางอ้
้
อม (การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ) ไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) ในหัวข้ อ “การถือหุ้นในกรุ งศรี ของกรรมการและ
ผู้บริ หาร”
 การเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานประจาปี กรุงศรี มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1. การปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิด้านการกากับดูแล
กิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รวมถึงจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ที่กาหนดโดยสมาคมธนาคารไทย ใน


5 หมวดหลัก กล่าวคือ สิทธิ ของผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิต่อผู้ถื อหุ้นโดยเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย การเปิ ดเผย
ข้ อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
2. พันธกิจและวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจของกรุ งศรี ซึ่งเป็ นความมุ่งหมายพื ้นฐานและเป้าหมาย
ของกรุงศรี ในช่วงระยะกลางถึงระยะยาว ดังนี ้
 พันธกิ จ (Mission) : มุ่งสู่การเป็ นสถาบันการเงิ นชัน้ นาระดับภูมิภาคที่ก้าวสู่เวทีโลกด้ ว ยการ
เติบโตที่ยงั่ ยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า
 วิ ส ัย ทั ศ น์ (Vision) : ที ม งานมื อ อาชี พ ที่ มี ค วามสามารถและเป็ นหนึ่ ง เดี ย ว พร้ อมมุ่ ง มั่ น
สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การชันเลิ
้ ศ เพื่อเป็ นกลุม่ การเงินอันดับหนึง่ ในใจลูกค้ า
นอกจากนี ้ ได้ มี ก ารก าหนดค่ า นิ ย ม (Core Values) ของกรุ ง ศรี ซึ่ ง เป็ นพื น้ ฐานของการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กร และทาให้ พนักงานทราบความคาดหวังของกรุ งศรี ซึ่งจะเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ กรุ งศรี บรรลุวิสยั ทัศน์และพันธ
กิจที่กาหนดไว้
3. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
 งบการเงิ น ที่กรุ งศรี เปิ ดเผยเป็ นงบการเงิ นที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ วว่า ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งในปี ที่ผ่านมากรุ งศรี ได้ จดั ทาและนาส่งงบการเงินประจาปี และรายไตรมาสภายในเวลาที่
กาหนด และไม่เคยถูกสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สงั่ ให้ แก้ ไขงบการเงินแต่อย่างใด
 ค าอธิ บ ายและวิ เ คราะห์ ข องฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบและเข้ าใจผลการดาเนินงานของกรุงศรี ในแต่ละไตรมาสมากยิ่งขึ ้น
งบการเงิ น รวมทัง้ ข้ อ มูลสารสนเทศทางการเงิ น ในรายงานประจ าปี ของกรุ ง ศรี จัด ท าขึน้ ตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยกรุ งศรี เลือกใช้ นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอ และใช้ ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและให้ ความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ โดยงบการเงิน
สะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่แท้ จริ ง ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทัง้ นี ้ งบการเงิน
ประจาปี 2561 ที่ผา่ นมา ได้ รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ
4. นอกเหนือจากเครื่ องชี ้วัดผลการดาเนินงานของกรุ งศรี ในด้ านการเงินแล้ ว ยังมีรางวัลที่กรุงศรี ได้ รับ
ซึ่งสะท้ อนถึงความสาเร็ จของกรุ งศรี ในความเป็ นเลิศในด้ านต่าง ๆ ทังด้
้ านบรรษัทภิบาล การดาเนินธุรกิจ การสร้ างความ
ผูกพันของพนักงานต่อองค์กร นวัตกรรม รวมทังความริ
้
เริ่ มต่าง ๆ ในกิจกรรมการตลาดและการสร้ างแบรนด์ นอกจากนี ้
กรุ งศรี มีการวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นประจาทุ กปี ผ่านเครื่ องมือคะแนนวัดความพึงพอใจของลูกค้ า หรื อ Net
Promoter Scores (NPS) ซึ่งใช้ ติดตามวัดความสนใจ และความชอบของลูกค้ าที่มีต่อแบรนด์กรุ งศรี โดยหวังว่าจะเป็ น
ช่องทางหนึง่ ในการรับฟั งเสียงสะท้ อนจากผู้มีสว่ นได้ เสียที่สาคัญที่สดุ กลุม่ หนึง่ ขององค์กร โดยในปี 2561 คะแนนความพึง
พอใจของลูกค้ าอยู่ที่ 63 นอกจากนี ้ กรุ งศรี ยงั มีการวัด ผลการดาเนินงานและความสาเร็ จของกลุม่ ธุรกิจต่าง ๆ ในแต่ละปี
ด้ วย โดยในปี 2561 ส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ร้อยละ 30 ส่วนแบ่งการตลาดบัตรเครดิตอยู่ที่ร้อยละ 16
และส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อเช่าซื ้ออยู่ที่ร้อยละ 27 ในขณะที่สว่ นแบ่งการตลาดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอยู่ที่ร้อย
ละ 5 และส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจขนาดใหญ่อยูท่ ี่ร้อยละ 12

5. ลักษณะการประกอบธุรกิ จและภาวะการแข่งขันในธุรกิ จ ตลอดจนพัฒนาการที่สาคัญในด้ า น
กฎระเบียบของหน่วยงานทางการ สภาพแวดล้ อ มในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาการที่สาคัญของกรุ งศรี ที่สง่ ผลต่อการ
ดาเนินธุรกิจในแต่ละปี
6. ข้ อมูลบริ ษัทย่อย และการร่ วมค้ าของกลุม่ ธุรกิจ ข้ อมูลประเภทธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้นของกรุ งศรี
ในแต่ละบริ ษัทย่อย และการร่วมค้ า ตลอดจนข้ อมูลโครงสร้ างรายได้
7. ปั จจัยความเสี่ยงที่สาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ อันประกอบด้ วย ความเสี่ยงด้ าน
เครดิต ความเสี่ยงด้ านตลาด ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการ โดยได้ ระบุถึงลักษณะของ
ความเสีย่ งแต่ละด้ าน การบริ หารความเสีย่ งเพื่อควบคุมความเสีย่ งนัน้ ๆ
8. นโยบายการจ่ายเงินปั นผลซึ่งเป็ นไปตามข้ อบังคับของธนาคาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานทางการ
9. บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและช่องทางการติดต่อ
กับกรุ งศรี เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่าง ๆ สามารถติดต่อสอบถาม ร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสต่าง ๆ ได้ อย่างสะดวกและ
รวดเร็ ว
10. รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนทังสิ
้ ้น 12 คน ประกอบด้ วย
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร 5 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 คน
11. ข้ อมู ล ประวัติ ข องคณะกรรมการธนาคาร เช่ น ชื่ อ -สกุ ล อายุ ต าแหน่ ง ประวัติ ก ารศึ ก ษา
ประสบการณ์การทางาน สัดส่วนการถือหุ้น เป็ นต้ น และระบุว่ากรรมการรายใดเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร กรรมการ
อิสระ และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
12. นโยบายค่าตอบแทนกรรมการซึ่งกาหนดไว้ อ ย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับนโยบายความเสีย่ งและธรรมาภิบาล จะได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณ
งานที่เพิ่มขึ ้น โดยได้ เปิ ดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคล
13. จานวนครัง้ ที่มีการจัดประชุมของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานต่อ
คณะกรรมการธนาคาร และจานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
14. ข้ อมูลการเข้ ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการในปี ที่ผา่ นมา
15. ข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นกรุ งศรี ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงโดยแสดงจานวน
หุ้นที่ถือ ณ สิ ้นปี ก่อนหน้ า และสิ ้นปี ปั จจุบนั และจานวนการถือครองหุ้นที่เพิ่ม/ลดระหว่างปี โดยกรรมการและผู้บริ หารที่มี
หน้ าที่รายงาน รวมถึง ผู้ที่เกี่ ยวข้ อง ต้ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลัก ทรั พย์ ของกรุ งศรี ไปยังสานัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานให้ คณะกรรมการธนาคารทราบด้ วย
16. ค่าตอบแทนผู้บริ หารซึ่งเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด โดย
เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของกรุงศรี และผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารแต่ละคน
17. นโยบายเกี่ยวกับการกลัน่ กรองการทารายการระหว่างกันของกรุงศรี หรื อบริ ษัทในเครื อ กับบุคคลที่
มีสว่ นได้ เสีย โดยกาหนดและเปิ ดเผยถึงนโยบายว่า การทารายการระหว่างกันที่สาคัญต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิ
โดยผู้มีอานาจในการให้ ความเห็นชอบ และ/หรื อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งกรรมการและผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ า

ร่ วมการพิจารณาและออกเสียงในรายการระหว่างกันของกรุ งศรี หรื อบริ ษัทในเครื อ กับบุคคลที่มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยมีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี
18. การว่าจ้ างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็ นอิสระ โดยพิจารณาคัดเลือกและมีการเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
ของกรุ งศรี ให้ เป็ นไปตามคุณสมบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ กาหนด โดยผู้สอบบัญชี ต้องไม่มีความสัมพั นธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียกับกรุ งศรี ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานที่มีความเป็ นอิสระ นอกจากนี ้ ยังมีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี (ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และค่าบริ การอื่น ๆ) ไว้ ด้วย
19. กรุ ง ศรี ได้ มีก ารจัดท ารายงานความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิ น โดย
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของกรุงศรี และงบการเงินรวมของกรุงศรี และบริ ษัทย่อย รวมทังข้
้ อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี ซึ่งจัดทาขึ ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยกรุ งศรี เลื อกใช้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทังมี
้ การ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทังนี
้ ้ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและให้ ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ งบการเงินดัง กล่าวจึงสะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่แท้ จริ ง ซึ่งเป็ นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไป
 ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล กรุ งศรี ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับกรุ งศรี ทังข้
้ อมูล
ด้ านการเงินและข้ อมูลอื่น ๆ เพื่อให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างสะดวก ทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน โดยเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ของกรุงศรี (www.krungsri.com) รายงานประจาปี (เผยแพร่ภายใน 120 วัน นับตังแต่
้ วนั
สิ ้นสุดรอบปี บัญชี) รายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส การพบปะให้ ข้อมูลกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนในโอกาสและ
รูปแบบต่าง ๆ การจัดประชุมให้ ข้อมูลแก่สอื่ มวลชน และการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
 ข้ อมูลที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของกรุ งศรี กรุ งศรี ให้ ความสาคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยการเปิ ดเผยข้ อมูลและข่าวสารของกรุ งศรี เป็ นไปอย่างถูกต้ อง เพียงพอ เท่าเทียมกัน โปร่ งใส
รวดเร็ ว ทันเวลา สอดคล้ องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และได้ เปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่าง ๆ บนเว็บไซต์ทงั ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาทิ ลักษณะการดาเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว โครงสร้ างการถือหุ้น โครงสร้ างองค์กร
โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจ ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร และ
ผู้บริ หาร ข้ อมูลด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้ อบังคับของธนาคาร รายงานประจาปี ย้ อนหลัง หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้
ทังนี
้ ้ เมื่อกรุงศรี แจ้ งข้ อมูลทางการเงิน หรื อข้ อมูลสาคัญของกรุงศรี ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
ของกรุ งศรี หรื อกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว กรุ งศรี จะเผยแพร่ ข้อมูลนัน้
บนเว็บไซต์ของกรุงศรี ด้วย
กรุ งศรี มีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ โดยในปี
2561 และช่วงเวลาที่ผา่ นมา กรุ งศรี ไม่เคยถูกหน่วยงานกากับดูแลดาเนินการหรื อกล่าวโทษเนื่องจากไม่ได้ ประกาศข้ อมูล
จากเหตุการณ์สาคัญภายในระยะเวลาที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด หรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด
4.3 หน่ วยงานสร้ างเสริมความสัมพันธ์ กับนักลงทุนและผู้ท่ มี ีส่วนได้ เสีย
กรุ งศรี มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสาร ประสานงานการให้ ข้อมูลต่าง ๆ และ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรุงศรี กบั ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องอื่น ๆ

 การจัดตัง้ ฝ่ ายนั กลงทุน สัมพันธ์ กรุ งศรี ได้ มีการจัดตังฝ่
้ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ขึ ้นตังแต่
้ ปี 2545 โดยมี
พันธกิจที่สาคัญในการบริ หารงานและกิจกรรมทางด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเฉพาะการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและ
ข้ อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินของกรุ งศรี ภายใต้ หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่สอดคล้ องกับนโยบาย
ว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังมีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกรุงศรี และบริ ษัท
ในเครื อ ซึ่งครอบคลุมถึงการเปรี ยบเทียบผลประกอบการและฐานะการเงิน การดาเนินงานในปั จจุบนั และความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจอีกด้ วย ต่อมาในปี 2561 กรุ งศรี ได้ จดั ตังสายงานการพั
้
ฒนาด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิ
บาลสูค่ วามยัง่ ยืน และโอนย้ ายฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ มาขึ ้นตรงกับสายงานนี ้ด้ วย เพื่อเสริ มสร้ างและพัฒนาความเชื่อมัน่
ความสัม พัน ธ์ ที่ ดีกับ นักลงทุน นัก วิ เ คราะห์ ห ลักทรั พ ย์ ผู้จัด การกองทุน สถาบัน จัด อัน ดับ เครดิต ธนาคารคู่ค้า และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริ งของหลักทรัพย์ของกรุ งศรี ควบคู่กบั การเสริ มสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั
กรุงศรี อย่างต่อเนื่อง
การติดต่อ
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ชัน้ 7
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 0-2296-2977
โทรสาร: 0-2683-1341
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email): irgroup@krungsri.com
 ผู้มีส่วนได้ เสียที่สาคัญ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
 จ านวนกิจ กรรมและขอบเขตความรั บ ผิ ดชอบของฝ่ ายนั กลงทุ นสัม พั นธ์ มีการพัฒนาและ
ครอบคลุมมากขึ ้น ทังนี
้ ้ จากการที่กรุ งศรี เป็ นบริ ษัทในเครื อของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ ป (“MUFG”) ฝ่ ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ของกรุ งศรี ได้ สื่อสารถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ ้นของกรุ งศรี ในการดาเนินธุรกิจแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย นอกจากนี ้ ยังได้ มี
การร่ วมพบปะกับฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของ MUFG เพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ และหารื อแนวทางปฏิบตั ิที่ดีในด้ านการ
เปิ ดเผยข้ อมูลและการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
 การมี ส่ วนร่ วมของผู้บ ริ หารระดับสูง ทัง้ ในด้ านการวางแผนและเข้ าร่ วมกิ จกรรมด้ านนักลงทุน
สัมพันธ์ นับเป็ นปั จจัยสาคัญในการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการสื่อสาร 2 ทางกับผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยผู้บริ หารระดับสูง
ร่ วมพบนักลงทุนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในด้ านพัฒนาการ กลยุทธ์ และแนวโน้ มของธุรกิจ ผ่านช่องทางการประชุมใน
ประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิ น
ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิ จองค์ กร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาด้ าน
สิง่ แวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาลสูค่ วามยัง่ ยืน ได้ ร่วมพบนักลงทุนในกิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ของกรุงศรี
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพบนักลงทุน การจัด
ประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่เข้ ามาพบ การเข้ าร่วมประชุม Conference ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ และ
การประชุมกับนักลงทุน/นักวิเคราะห์แบบตัวต่อตัว สะท้ อนให้ เห็นถึงความสนใจของนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ

นักวิเคราะห์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีต่อกรุ งศรี ในฐานะผู้นาธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อยและธนาคารชัน้ นา
ของไทยที่เป็ นบริ ษัทในเครื อของ MUFG
 ในปี 2561 ผู้บริ หารของกรุ งศรี และฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลผ่ านกิจกรรมต่ างๆ
อาทิ
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารแสดงวิสยั ทัศน์ในหัวข้ อ “Digital Banking in
CLMVT Connectivity” ในงานสัมมนา CLMVT Forum 2018 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์
- กรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ ให้ สมั ภาษณ์พิเศษนิตยสาร Forbes บางกอก
โพสต์และโพสต์ ทูเดย์ ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ และกรุ งเทพธุรกิจ
- ประธานกลุ่ม ธุ ร กิ จ ลูกค้ ารายย่อ ยและลูกค้ าบุค คล ผู้ช่ ว ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บ ริ ห ารสาย
งานวิจยั และฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ การต้ อนรับและบรรยายเรื่ องภาวะเศรษฐกิจไทย ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย CLMV
และภาพรวมของธุรกิจธนาคารให้ แก่กลุ่มคณะอาจารย์และนักศึก ษาระดับปริ ญญาตรี จาก Indiana University Kelley
School of Business สหรัฐอเมริ กา
- ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ รับเชิญให้ เป็ นผู้บรรยายในหัวข้ อ “ดิจิทลั แบงก์กิ ้ง
และนวัตกรรม” ในงานพบปะผู้บริ หารบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (CEO Forum)
- ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ นานักวิเคราะห์และนักลงทุนไป Site Visit ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์และธุรกิจ
ไมโครไฟแนนซ์ เพื่อให้ ได้ ประสบการณ์ตรงในการดาเนินธุรกิจทัง้ 2 ประเภทในประเทศไทย
กิจกรรมหลัก ๆ ด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2561 สรุ ปได้ ดังนี ้
รูปแบบของการประชุม
จานวนครั ง้
จานวนบริษัท
จานวนราย
การประชุมกับนักลงทุน/นักวิเคราะห์ ที่เข้ ามาพบ
10
17
51
การประชุมทางโทรศัพท์
1
1
1
การเข้ าร่ วมการจัดประชุม/ร่ วมพบนักลงทุนในประเทศและ
36
108
146
ต่างประเทศ *
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ **
1
28
38
การประชุมกับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของกรุ งศรี
3
4
13
และบริ ษัทในเครื อ ***
Site Visit
2
6
41
การแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน **
14
523
671
การจัดทาจดหมายข่าวที่นาเสนอถึงฐานะทางการเงินของ
4
กรุงศรี
หมายเหตุ * ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน ประธานกลุม่ ธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ ปนุ่ ประธานกลุม่ ธุรกิจ
ลูกค้ ารายย่อยและลูกค้ าบุคคล และกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท เงินติดล้ อ จากัด เข้ าร่วมการประชุม
** กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน เข้ าร่ วมการ
ประชุม
*** ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิ น ประธานคณะเจ้ าหน้ าที่ด้านบริ หารความเสี่ยง และประธานคณะ
เจ้ าหน้ าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร เข้ าร่วมการประชุม

 การรายงานข้ อมูลต่ อคณะกรรมการธนาคารและผู้บริ หารระดับสูงของกรุ งศรี นอกจากการ
ให้ บริ การกับผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอกกรุ งศรี ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ยงั ได้ ติดตามผลการดาเนินงาน
และปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจกรุ งศรี และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้บริ หารระดับสูงของ
กรุงศรี อย่างสม่าเสมอ ทังการน
้
าเสนอข้ อคิดเห็นและมุมมองของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พัฒนาการที่สาคัญที่อาจส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของกรุ งศรี การวิเคราะห์และรายงานโครงสร้ างผู้ถือหุ้นที่เหมาะสม นอกจากนี ้ ฝ่ ายนัก
ลงทุนสัมพันธ์ ยงั มีการรายงานกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ (การเข้ าร่ วมจัดประชุมและพบนักลงทุนทังในและต่
้
างประเทศ)
ตลอดจนแผนกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ตอ่ คณะกรรมการธนาคารเป็ นรายไตรมาส
 การรายงานข้ อมูลต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย กรุ งศรี ได้ นาเครื่ องมือในการสื่อสารและช่องทางในการสือ่ สารที่มี
ประสิทธิ ภาพมาใช้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ อาทิ ข้ อมูลที่เกี่ ยวกับยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ กลยุทธ์ ต่าง ๆ (Strategic
Development) และข้ อมูลสาคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ของกรุ งศรี ผ่านช่องทางการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสีย
นอกจากนี ้ ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ เพิ่มข้ อมูลด้ านการเงินย้ อนหลังเป็ นรายไตรมาส โดยมีการปรับปรุ ง
ข้ อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนและผู้ที่สนใจข้ อมูลด้ านการเงินของกรุงศรี สามารถดาวน์
โหลดข้ อมูลไปใช้ ได้ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรุงศรี หัวข้ อนักลงทุนสัมพันธ์ (http://www.krungsri.com/bank/Investor
Relations/FinancialInformationAndReports/KrungsriTimeseriesSheet.html?lang=en-US)
อนึ่ง ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์มีการส่งข่าวสาร รายงานผลประกอบการ และพัฒนาการที่สาคัญต่าง ๆ ของกรุง
ศรี ให้ กบั นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ รับทราบข่าวสารและพัฒนาการที่สาคัญของกรุ งศรี อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ใน
การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ยงั ได้ ระบุถึงช่องทางการติดต่อและผู้รับผิดชอบที่ทาหน้ าที่ติดต่อสือ่ สารกับผู้ลงทุนเช่นกัน
ทังนี
้ ้ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ในการเปิ ดเผยข้ อมูล การสนับสนุน การ
พัฒนาความสัมพันธ์ และสร้ างความเชื่ อมั่นให้ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ นนั ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ราคา
หลักทรัพย์ของกรุงศรี สะท้ อนมูลค่าที่ยตุ ิธรรมในระยะยาว และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุน
ในปี 2561 ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ รับรางวัล “Best Investor Relations Company (Thailand)” เป็ นปี ที่ 5
ติดต่อกัน จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึง่ สะท้ อนถึงความเป็ นเลิศในการสือ่ สารข้ อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้ อง
โปร่งใส และการดาเนินกิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ของกรุงศรี

