หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
1. ไม่ก ระทำกำรใดๆ อัน เป็น กำรละเมิด หรือ ลิด รอนสิท ธิข องผู้ถือ หุ้น และส่ง เสริม ให้ผู้ ถือ หุ้น ทุกรำยได้ใช้สิทธิ
พื้นฐำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
- ธนำคำรตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐำนต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นโดยกำรรักษำสิทธิและผลประโยชน์ของ
ผู ้ถ ือ หุ ้น ทุก กลุ ่ม อย่ำ งเสมอภำคและส่ง เสริม ให้ผู ้ถ ือ หุ ้น ทุก กลุ ่ม ใช้ส ิ ท ธิข องตนรวมถึง ผู ้ถ ือ หุ ้น สถำบัน
โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำย ได้แก่ สิทธิในกำรซื้อขำยหรือ โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำร
มีส่ว นแบ่งในกำไรของธนำคำร สิท ธิใ นกำรรับ เงิน ปัน ผล สิท ธิใ นกำรมอบฉัน ทะให้บุค คลอื่น เข้ำ ประชุม และ
ออกเสีย งลงคะแนนแทน สิท ธิใ นกำรเข้ำ ร่ว มประชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น เพื ่อ ใช้ส ิท ธิอ อกเสีย งในที ่ป ระชุม ผู ้ถ ือ หุ ้น
เพื่อ แต่ง ตั้งและถอดถอนกรรมกำร กำรกำหนดค่ำ ตอบแทนกรรมกำร กำรแต่ง ตั้งผู้ส อบบัญ ชีแ ละกำหนด
ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและซักถำมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับ
สำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึ งได้ง่ำยและในเวลำที่เหมำะสม
- คณะกรรมกำรธนำคำรให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่
กรรมกำรธนำคำร ผู้บริหำรและพนักงำนของธนำคำรหรือผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกธนำคำร ได้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
คู่แข่ง ภำครัฐ และหน่ว ยงำนอื่นๆ โดยธนำคำรมีนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนที่ มีควำมโปร่งใส มีกำรกำกับดูแ ล
กิจกำรที่ดี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงธนำคำรกับผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์
ระหว่ำงกันและดูแลให้มั่นใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
- คณะกรรมกำรธนำคำรได้ให้ค วำมสำคัญต่อ กำรเปิดเผยข้อมูลและข่ำวสำรที่ถูก ต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และ
โปร่ง ใส โดยเปิด เผยบนเว็บ ไซต์ข องธนำคำร ได้แ ก่ www.lhbank.co.th เพื ่อ ให้ผู ้ม ีส ่ว นได้เ สีย ทุก กลุ ่ม
ได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง เช่น รำยงำนงบกำรเงิน กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร กิจกรรมเพื่อสังคม
รำยงำนประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถื อหุ้น และกิจกรรมต่ำงๆ ของธนำคำร
- ธนำคำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่ำงเต็มที่ โดยกำรอำนวยควำมสะดวกและจัดหำช่องทำงให้ ผู้ถือหุ้น
สำมำรถใช้สิทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อย่ำงเต็มที่ไม่ยุ่งยำก และไม่กระทำกำรที่จะ
เป็นกำรจำกัดโอกำสในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงมติและมีวิธีกำรให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนที่มี
ขั้น ตอนไม่ยุ่ง ยำก เช่น กำรให้ ข้อ มูล สำคัญ ผ่ำ นเว็บ ไซต์ข องธนำคำร กำรมอบหมำยให้เ ลขำนุก ำรธนำคำร
ทำหน้ำที่ติดต่อสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นโดยตรง และกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
2. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
- ผู้ถือหุ้นทุกรำยถือเป็นเจ้ำของกิจกำร และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนต่ำงๆ ตำมสิทธิที่พึงได้รับอย่ำงเท่ำเทียมกัน ธนำคำร
จึงมีหน้ำที่ต้องปกป้อง คุ้มครอง และรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำค และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ทุกกลุ่มใช้สิทธิของตน รวมถึงผู้ถือหุ้นสถำบัน โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งในกำไร
หรือเงินปันผลตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น สิทธิในกำรซื้อขำยหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศของบริษัทอย่ำงเพียงพอ
และทันเวลำในรูปแบบที่เหมำะสมผ่ำนช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง สิทธิใน
กำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร สิทธิในกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร สิทธิ ในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สิทธิในกำรเข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในกำรออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ
- มี ช่องทำงที่ ผู้ถื อหุ้ นทุ กรำยสำมำรถใช้สิ ทธิในกำรแจ้ งปั ญหำ ข้ อร้องเรี ยน หรื อข้ อแนะนำใดๆ ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ
ผลประโยชน์ของตนในฐำนะผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- จัดให้มีเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ ของธนำคำรที่เป็นปัจจุบัน สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย เช่น รำยงำนงบกำรเงิน
บทวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงิน จดหมำยข่ำวถึงผู้ถือหุ้น กิจกรรมเพื่อสังคม รำยงำนประจำปี หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น และกิจกรรมต่ำงๆ ของธนำคำร เป็นต้น

- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำถึงกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จัดเตรียมข้อมูลในแต่ละวำระ
ที่จำเป็นและเพียงพอต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำและทันเวลำ ตลอดจนเผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ ำ วไว้ ใ นเว็ บ ไซต์
ของธนำคำรเป็ น กำรล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นที่ จ ะจั ด ส่ งเอกสำร เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำ
ก่อนได้รับเอกสำรจำกธนำคำร อำนวยควำมสะดวก และจัดหำช่องทำงให้ผู้ถือหุ้นทุกรำย สำมำรถใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและ ออก
เสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้อย่ำงเต็มที่โดยไม่ยุ่งยำก และไม่กระทำกำรที่จะเป็น
กำรจำกัด หรือ กีด กัน โอกำสในกำรเข้ำ ประชุม และออกเสียงลงมติ และจัดวิธีกำรให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยำก
3. กำรประชุมผู้ถือหุ้น
- ก่อนประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เข้ำร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น เนื่องจำก
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของธนำคำรผ่ำนกำรแต่งตั้งกรรมกำรธนำคำรให้ทำหน้ำที่แทนตนและมีสิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับ
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธนำคำร
- ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก กลุ่ ม ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ธนำคำรได้ จั ดส่ งหนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น
ในรูปแบบหนังสือ โดยจัดส่งพร้อมรำยงำนประจำปีในรูปแบบหนังสือล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตำมที่กฎหมำยกำหนด
ซึ่งหนังสือเชิญประชุมได้ระบุวัน เวลำ สถำนที่ประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมในแต่ละวำระ ข้อบังคับธนำคำรเกี่ยวกับกำรประชุม
ผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ ตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์กำหนด พร้อมทั้งแผนที่สถำนที่จัดประชุม โดยแนบไปกับหนังสือ เชิญประชุม
กรณีต้องกำรมอบฉันทะสำมำรถใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมและสำมำรถระบุควำมเห็นในกำรลงคะแนนเสียงได้
ระเบียบวำระกำรประชุมจะระบุชัดเจนว่ำเป็นเรื่องเสนอเพื่อรับทรำบ หรือเพื่อพิจำรณำอนุมัติ พร้อมด้วยข้อเท็จจริง เหตุผล ควำมเห็น
ที่เพียงพอและชัดเจนของคณะกรรมกำรธนำคำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นประกอบกำรพิจำรณำตัด สินใจ
ใช้สิทธิออกเสียง และได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของธนำคำร (www.lhbank.co.th) ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทรำบข้อมูล และมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ธนำคำรจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบเอกสำร
ธนำคำรได้ประกำศคำบอกกล่ำวเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รำยวันฉบับภำษำไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน
และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนำคำรพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม
ฉบับภำษำไทย
- ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งต้อ งจัด ภำยใน 4 เดือ น นับ แต่ วั น สิ้ น สุ ด
รอบปี บั ญ ชี แ ล้ ว คณะกรรมกำรธนำคำรอำจเรียกประชุมวิสำมัญในวัน เวลำ และสถำนที่ ที่ ค ณะกรรมกำรกำหนด นอกจำกนี้
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดอำจเข้ำชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมัญได้ และหนังสือร้องขอจะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ของกำรเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนเมื่อมีคำร้องขอเช่นว่ำนั้นคณะกรรมกำร
จะต้องกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ที่จะประชุมไม่ช้ำกว่ำ 1 เดือนนับจำกวันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
- ธนำคำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก กลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถำบันเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจำก
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในควำมเป็นเจ้ำของธนำคำรผ่ำนกำรแต่งตั้งกรรมกำรธนำคำรให้ทำหน้ำที่แทนตนและมีสิทธิในกำรตัดสินใจเกี่ย วกับ
กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธนำคำร
4. กำรดำเนินกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- ธนำคำรได้ดำเนินกำรใดๆ เพื่อให้กำรประชุมดำเนินไปอย่ำงรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม
ได้รับควำมสะดวกและควำมรวดเร็ว
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้ล่วงหน้ำก่อนเวลำประชุมประมำณ 1 ชั่วโมง
โดยบริษัทได้อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนกำรประชุม อำทิ จัดเตรียมสถำนที่และเจ้ำหน้ำที่ต้อนรับ เพื่อให้กำรลงทะเบียน
เข้ำร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสะดวกรวดเร็ว
- กรรมกำรธนำคำร ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ และผู้บริหำรระดับสูงมีหน้ำที่จัดสรรเวลำเพื่อ เข้ำ ร่ว มประชุม
ผู้ถือ หุ้น เพื่อ ตอบข้อ ซัก ถำมแก่ผู้ถือ หุ้น ที่เ ข้ำ ร่ว มประชุม ผู้ถือ หุ้น เว้น แต่ จะมีภำรกิจที่สำคัญซึ่งทำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นได้

- ให้มีกำรลงคะแนนเสียงเป็นรำยวำระ โดยเฉพำะวำระกำรแต่งตั้ง กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้อ งออกตำมวำระ
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีกำรออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรำยบุคคล เพื่อควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
- ในระหว่ ำ งกำรประชุ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สำมำรถลงทะเบี ย นเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในวำระที่ ยั ง ไม่ ไ ด้
ลงคะแนนได้
- ให้จ ัด สรรเวลำให้เ หมำะสมและส่ง เสริม ให้ผู ้ถ ือ หุ ้ น มีโ อกำสสอบถำม รวมทั ้ง แสดงควำมคิด เห็น และ
ข้อเสนอแนะต่ำงๆ โดยให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทำหน้ำที่ชี้แจงและตอบคำถำมของผู้ถือหุ้น
5. กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม และกำรเปิดเผยมติกำรประชุมผู้ถือหุ้น
- ธนำคำรได้จัด ทำรำยงำนกำรประชุม ผู้ถือ หุ้น โดยบัน ทึก ประเด็น กำรซัก ถำมและคำตอบ วิธีกำรลงคะแนน
ผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ และรำยชื่อกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม และให้เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
ธนำคำร
6. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ธนำคำรได้ดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับกำรปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งมำตรกำร
ป้องกันไม่ให้มีกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือกำรใช้ข้อมูลภำยใน เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
7. กำรให้ข้อมูลก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
- ธนำคำรจั ดทำหนั งสือ เชิ ญประชุม ผู้ถื อหุ้ น เพื่อแจ้งกำหนดกำรประชุม ระเบี ยบวำระกำรประชุ ม และเอกสำร
ประกอบกำรประชุม โดยกำหนดวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือ
เพื่อพิจำรณำ รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำร ข้อเท็จจริง และเหตุผลของแต่ละวำระที่ เสนอไว้ให้ชัดเจนเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ
และเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของธนำคำรก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอ
- ธนำคำรจั ด เตรี ย มหนั ง สื อ มอบฉั น ทะตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด ในรู ป แบบที่ ผู้ ถื อ หุ้ น สำมำรถก ำหนดทิ ศ ทำง
กำรลงคะแนนเสียงได้
- ธนำคำรให้ เ สนอชื่ อ กรรมกำรอิ ส ระเป็ น ผู้ รั บ มอบฉั น ทะอย่ ำ งน้ อ ย 2 คน พร้ อ มประวั ติ ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ำรณำ
เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้น
สำมำรถกำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจำกนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะประเภทอื่นได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท
- ธนำคำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทรำบถึงกฎเกณฑ์ต่ำ งๆ ที่ใ ช้ใ นกำรประชุม โดยในหนังสือ เชิญ ประชุม ผู้ถือหุ้นจะแสดง
รำยละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ำร่วมประชุม ขั้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมถึงสิทธิกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผล
กำรลงคะแนนเสียง
8. กำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- คณะกรรมกำรธนำคำร ตระหนักถึง สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้ นทุกรำย และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้ นทุกกลุ่ม
ด้วยควำมเป็นธรรม เสมอภำคเท่ำเทียมกัน ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลที่สำคัญของธนำคำรอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในเวลำเดียวกัน
9. กำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
- ธนำคำรกำหนดนโยบำยกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ของธนำคำร ซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะที่ทรำบข้อมูล สำคัญและงบกำรเงินของธนำคำรถือปฏิบัติในกำรรักษำ
ควำมลับภำยในของธนำคำรอย่ำงเคร่งครัด
- ธนำคำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนให้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตำมกฎหมำย
กฎระเบีย บต่ำ งๆ และไม่ใ ห้ค วำมสำคัญ ต่อ ผลประโยชน์ส่ว นตนเหนือ ควำมรับผิดชอบที่มีต่อธนำคำร ซึ่งรวมถึงกำรที่พนักงำน
ไม่นำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

