หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น
1.1 นโยบายและการปกป้องสิทธิของผู้ถอื หุ้น
กรุงศรี ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่กระทาการใด ๆ อัน
เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้นหรื อจากัดโอกาสในการศึกษาสารสนเทศของกรุ งศรี โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
รับทราบข้ อมูลข่าวสารของกรุงศรี ผา่ นช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของกรุ ง
ศรี หวั ข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” ซึง่ จะมีข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับผลประกอบการ เรื่ องเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน การใช้
สิทธิตา่ ง ๆ ของผู้ถือหุ้น รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของกรุงศรี ด้วย
กรุ งศรี ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิของตนโดยครอบคลุมสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐานต่าง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิ
การซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิการได้ รับส่วนแบ่งผลกาไร/เงินปั นผล
สิทธิ การได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันในการรับซื ้อหุ้นคืน (หากมี) รวมถึงสิทธิ ในการร่ วมตัดสินใจในเรื่ องที่ กาหนดใน
กฎหมาย และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของกรุ งศรี ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ ค่าตอบแทนกรรมการ การ
แก้ ไขข้ อบังคับหรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หรื อการลดทุน การอนุมตั ิรายการพิเศษ และการควบรวม
กิจการโดยมีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ประเมินราคา เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ โครงสร้ างการถือหุ้นของกรุ งศรี ในปั จจุบนั ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรื อการถือหุ้นแบบปิ รามิดภายใน
กลุม่ กรุงศรี
1.2 การประชุมผู้ถอื หุ้น
กรุ งศรี ได้ จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 106 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีความ
ถูกต้ องตามข้ อบังคับของธนาคาร ข้ อกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ มีความสอดคล้ องกับหลักการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) มาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกากับดูแล ตลอดจน
หลักเกณฑ์การสารวจและประเมินระดับการกากับดูแลกิ จการของบริ ษัทจดทะเบียนไทยตาม ASEAN CG Scorecard
ดังนี ้
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นรายบุคคล เป็ นการล่วงหน้ า 3 เดือนก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี
(กันยายน - พฤศจิกายน 2560) โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ ขันตอน
้
และวิธีการดาเนินการให้ สิทธิดงั กล่าว ไว้ บนเว็บไซต์ ของ
กรุ งศรี และได้ แจ้ งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในที่ประชุมว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดยื่นความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรื อ
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
 จัดทาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดส่ง ทางไปรษณีย์ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมรายงานประจาปี ในรู ปแบบ CD-ROM ล่วงหน้ า 28 วันก่อนวันประชุมและเผยแพร่ ไว้ ในเว็บ ไซต์ ข องกรุ ง ศรี
มากกว่า 30 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอ
 จัดทาแบบฟอร์ มเพื่อให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ าเกี่ยวกับกรุงศรี หรื อระเบียบวาระการประชุม
เพื่อขอให้ ตอบในที่ประชุม รวมถึงการแจ้ งความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี ฉบับรูปเล่มแนบไปกับหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม หรื อสามารถดาวน์โหลดได้ ในเว็บไซต์ของกรุงศรี
 ปิ ดประกาศคาบอกกล่าวนัดประชุมไว้ ที่สานักงานและสาขาของกรุ งศรี ทก
ุ แห่งล่วงหน้ ามากกว่า 14 วัน
ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้ ามากกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุม

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้ ระบุวนั เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุมซึง่ กาหนดเป็ นเรื่ อง ๆ และ
ระบุใ ห้ ท ราบว่า เรื่ อ งใดเป็ นวาระเพื่ อ ทราบหรื อ เพื่ อ อนุมัติไว้ อ ย่า งชัดเจน พร้ อมทัง้ รายละเอี ย ดวาระการประชุมซึ่ง
ประกอบด้ วยข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ความเห็นที่เพียงพอและชัดเจนของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดที่
เกี่ยวข้ องเพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีวาระเรื่ องการอนุมตั ิจ่ายปั นผล การเลือกตังกรรมการ
้
การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ และการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี แยกต่างหากเป็ นแต่ละวาระ นอกจากนี ้ ได้ มีการระบุขนตอนการลงทะเบี
ั้
ยน และ
เอกสารที่ต้องนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ก่อนเข้ าร่วมประชุม ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิตามที่หน่วยงานกากับ
ดูแลกาหนด ทังกรณี
้
ที่มาด้ วยตนเองและมอบฉันทะ ข้ อปฏิบตั ิสาหรับการประชุม ข้ อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การประชุม ระเบียบและวิธีการออกเสียงลงคะแนน รวมทังแผนที
้
่แสดงสถานที่ประชุมด้ วย
 ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญใด ๆ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดย
ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า
 จัดทาหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนดแนบไปกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมแทน สามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุความเห็นในการลงคะแนน
เสียงได้ โดยกรุงศรี มีบริ การติดอากรแสตมป์ให้ ด้วย นอกจากนี ้ ได้ มีการระบุถึงเอกสารที่ต้องใช้ รวมทังขั
้ นตอนในการมอบ
้
ฉันทะอย่างชัดเจน โดยมิได้ กาหนดเงื่อนไขในการมอบฉันทะที่ย่งุ ยากแต่ประการใด และยั งได้ เสนอชื่อประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน พร้ อมข้ อมูลประวัติโดยย่อ ไว้ เป็ นทางเลือกสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกเป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะด้ วย
 ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกตามสมควรให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันได้ ใช้ สทิ ธิเข้ าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยกรุ งศรี ได้ จัด
ประชุม ณ อาคารสานักงานใหญ่ของกรุ งศรี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่ วมประชุมได้ อย่างสะดวก และมิได้ กีดกันหรื อ
สร้ างอุปสรรคในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน
 จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่จากฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็ นผู้ประสานงานการให้ ข้อมูลและตอบคาถามกับนักลงทุน
และผู้ถือหุ้น
 วาระเลือกตังกรรมการ
้
กรุ งศรี กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยได้ ระบุข้อมูล
ประวัติโดยย่อของผู้ที่ถกู เสนอชื่อเพื่อเข้ ารับการเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่ง/กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ตามที่
หน่วยงานกากับดูแลกาหนด ได้ แก่ ชื่อ -นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานโดยแยกระหว่างบริ ษัทจด
ทะเบียนและบริ ษัททัว่ ไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอเลือกตัง้ การถือหุ้นในกรุ งศรี ของ
กรรมการ สาหรับกรรมการรายเดิมที่ถกู เสนอชื่อ ได้ มีการระบุจานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารในปี ที่ผา่ น
มา และวันเดือนปี ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการ รวมถึงข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องและจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของ
ผู้ถือหุ้นด้ วย ทังนี
้ ้ ก่อนเริ่ มการพิจารณาวาระเลือกตังกรรมการ
้
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระและ
ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ หนึ่ง ได้ ออกจากห้ องประชุมไปพักรอ ก่อนกลับเข้ ามาร่ วมประชุมใน
วาระถัดไป เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ ซึง่ ในการลงคะแนนเสียง กรุงศรี
ได้ เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้ าประชุม
 วาระค่าตอบแทนกรรมการ มีการระบุจานวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละตาแหน่ง
ได้ รับ โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยประชุม และค่าบาเหน็จ รวมถึงค่าตอบแทนกรณีที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการ


ในคณะกรรมการชุด ย่อ ยที่ ร ายงานต่อ คณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนนโยบายและหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาจ่าย
ค่าตอบแทน
 วาระแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตังให้
้
ดารงตาแหน่ง/กลับเข้ ามาดารงตาแหน่ง บริ ษัทที่สงั กัด ประสบการณ์ การทางาน ความสามารถ ความเป็ นอิสระของผู้สอบ
บัญชี จานวนปี ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีให้ กับกรุ งศรี อัตราค่าสอบบัญชี ค่าบริ การอื่น และข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องและ
จาเป็ นตามที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 วาระจ่ายเงินปั นผลประจาปี มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลและจานวนเงินปั น
ผลที่เสนอจ่ายโดยเปรี ยบเทียบกับการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา และวันที่จ่ายเงินปั นผล พร้ อมเหตุผลและข้ อมูล
ประกอบการพิจารณา
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผล ผู้ถือหุ้นจะได้ รับเงินปั นผลภายใน 30 วันหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
(กรณีจ่ายเงินปั นผลประจาปี )/คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมตั ิ (กรณีจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล)
 คณะกรรมการธนาคารส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ กับ การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้น โดยให้ มี การ
ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ดที่มีมาตรฐาน ซึ่งสามารถประมวลผลการนับคะแนนเสียง และแสดงผล
การลงคะแนนเสียงได้ อย่างแม่นยาและรวดเร็ ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบีย นล่วงหน้ าก่อนเวลาประชุมได้ ไม่น้อยกว่า 2
ชัว่ โมง และเพื่อความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น กรุ งศรี ได้ จดั แบ่งช่องทางการลงทะเบียนสาหรับผู้ถือหุ้นซึ่งมีจานวนทังหมด
้
14
ช่อง แยกต่างหากจากกัน โดยแบ่งเป็ นช่องบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล จานวน 12 ช่อง และช่องกองทุนและคัสโตเดียน
จานวน 2 ช่อง
สาหรั บผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองสามารถลงทะเบียนได้ โดยแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตร
ข้ าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหลังจากเปิ ดการประชุมแล้ วผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงทะเบียนเพื่อใช้ สิทธิในวาระที่ยงั ไม่ได้ มีการลงมติ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ วจะได้ รับบัตรลงคะแนนสาหรับใช้ สิทธิ
ออกเสียงแยกเป็ นแต่ละวาระ
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จด
ั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และประธานกรรมการชุดย่อย
ทุกชุดที่รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร ได้ แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาแล ะพิจารณา
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการกากับนโยบายความเสี่ยงและธรรมาภิบาล และประธานคณะกรรมการเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
พร้ อมด้ วยผู้บริ หารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของกรุ งศรี และผู้แทนจาก Allen & Overy (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
ปรึ กษากฎหมาย ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจการ (Inspector) เพื่อดูแลให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส มีประสิทธิภาพ
ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของธนาคาร ตลอดจนผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยที่กรุงศรี ได้ มีหนังสือเชิญให้
เข้ าร่วมสังเกตการณ์การประชุม เข้ าร่วมประชุมอย่างพร้ อมเพรี ยงกัน ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการได้ แนะนาบุคคลต่าง ๆ ข้ างต้ น
เป็ นรายบุคคลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังได้
้ แจ้ งเชิญผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนในวาระที่ 6 การ
เลือกตังกรรมการ
้
ซึง่ ปรากฏว่า มีผ้ ถู ือหุ้น 2 ท่าน ได้ แก่ นางสาวลูซี่ ตันอติชาติ และนางรัตนา ลาภสิทธิวงศ์ เป็ นอาสาสมัคร
เข้ าร่วมสังเกตการณ์
 ก่อนดาเนินการประชุม ประธานกรรมการได้ มอบหมายให้ เลขานุการธนาคารแจ้ งจานวนและสัดส่วนผู้
ถือหุ้นที่เข้ าประชุม ทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะให้ ที่ประชุมทราบ รวมถึงชี ้แจงหลักเกณฑ์และขันตอนการประชุ
้
ม
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น หรื อตัง้
คาถามในวาระต่าง ๆ หรื อที่เกี่ยวข้ องกับ กรุ งศรี อย่างอิสระก่อนการลงมติในแต่ละวาระ และเมื่อทาการตรวจนับคะแนน

เสียงเสร็ จสิ ้น ได้ ทาการประกาศผลการลงคะแนนเสียงทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละวาระให้ ที่
ประชุมทราบ
 ปั จจุบน
ั กรุ งศรี มีห้ นุ ประเภทเดียว คือ หุ้นสามัญ ใช้ การออกเสียงลงคะแนนนับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง และ
ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์ ยกเว้ นกรณีที่มีกฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น โดยผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดซึ่ง
ที่ประชุมจะได้ ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนันจะไม่
้
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ ซึง่ กรรมการผู้ได้ รับการเสนอชื่อและเป็ นผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามข้ อบังคับของธนาคาร
 โครงสร้ างการถือหุ้นของกรุ งศรี ไม่มีกรรมการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 25 ของหุ้นสามัญที่ออกและ
ชาระแล้ ว
 กรุ งศรี ได้ บน
ั ทึก VDO และภาพการประชุมตลอดระยะเวลาของการประชุม และเผยแพร่ Clip VDO
แยกรายวาระไว้ บนเว็บไซต์ของกรุงศรี ด้วย
 กรุ ง ศรี ไ ด้ เ ผยแพร่ ส รุ ป ผลการลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม พร้ อมผลคะแนนของแต่ ล ะวาระให้ ผ้ ูถื อ หุ้ น และ
ประชาชนทัว่ ไปได้ รับทราบผ่านช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกันหลังจาก
เสร็ จสิ ้นการประชุม และเผยแพร่ผลคะแนนไว้ บนเว็บไซต์ของกรุงศรี ในวันทาการถัดไปด้ วย ทังนี
้ ้ ยังได้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยัง
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ กรรมการเข้ าร่ วมประชุมแทน พร้ อมกับหนังสือขอบคุณจากกรรมการผู้รับมอบฉันทะในการที่ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ รักษาสิทธิของตนและให้ ความไว้ วางใจในการให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
กรุงศรี ได้ จดั ทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน โดยได้ ระบุรายชื่อพร้ อมตาแหน่งของ
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงที่เข้ าร่ วมประชุมและไม่เข้ าร่ วมประชุม การจัดให้ มีผ้ ตู รวจการการประชุม (Inspector) การ
จัดให้ มีผ้ แู ทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย และการเชิญผู้ถือหุ้นให้ เข้ าเป็ นอาสาสมัครเพื่อร่ วมสังเกตการณ์ การนับ
คะแนน คาชี ้แจงเรื่ องวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนที่กรุงศรี ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบก่อนเริ่ มประชุม การใช้ บตั รลงคะแนน
รายละเอียดของแต่ละวาระ ความเห็นคณะกรรมการธนาคารในแต่ละวาระ การเปิ ดโอกาสให้ ซกั ถามหรื อเสนอความ
คิดเห็น ประเด็นคาถามคาตอบ ข้ อสังเกต ข้ อเสนอแนะที่สาคัญของผู้ถือหุ้น รวมถึงมติของที่ประชุมแยกตามวาระ จานวน
คะแนนเสียงที่ได้ รับในแต่ละวาระ โดยแยกชัดเจนระหว่างเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และเสนอต่อ
ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบทุกคนเพื่อพิจารณาสอบทานความถูกต้ อง ครบถ้ ว น ก่อนการลงนามของ
ประธานกรรมการ และนาส่งให้ แก่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้ อง ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังได้
้ เผยแพร่
ไว้ บนเว็บไซต์ของกรุงศรี ด้วย

