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นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ บร�ษทัหลักทรพัย� ฟ�นนัเซยี ไซรสั จํากัด (มหาชน) 

 

บทนํา 

  นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหร�อระเบียบที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินธุรกิจหลักทรัพย�และการเป�นบร�ษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยอย�างเคร�งครัดแล�ว บร�ษัทหลักทรัพย� ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)(“บร�ษัทฯ”) ยังได�

ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ซึ่งประกอบด�วยข�อบังคับ นโยบาย และระเบียบภายในที่เกี่ยวข�องของบร�ษัทฯ 

รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีวัตถุประสงค�ท่ีจะยกระดับการบร�หารจัดการของบร�ษัทฯ ให�มีประสิทธิภาพ โปร�งใส เป�นธรรม

กับทุกฝ�ายที่เกี่ยวข�อง สามารถสร�างความเชื่อมั่นให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย อาทิ ผู�ถือหุ�น หน�วยงานกํากับดูแล ลูกค�า พนักงาน 

ตลอดจนสังคมและสิ�งแวดล�อม รวมถึงเพ��มศักยภาพในการแข�งขันให�แก�บร�ษัทฯ ภายใต�กรอบจร�ยธรรมและความรับผ�ดชอบต�อสังคม อัน

จะนําให�บร�ษัทฯ และสังคมเติบโตไปด�วยกันอย�างยั่งยืน ทั้งนี้บร�ษัทฯ กําหนดให�นโยบายการกํากับดูแลกิจการต�องได�รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อเป�นหลักปฏิบัติให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ ผู�บร�หาร และพนักงาน 

ส�วนที่ 1 – ว�สัยทัศน� ค�านิยมหลัก และจรรยาบรรณ 

1.1 ว�สัยทัศน� 

คณะกรรมการของบร�ษัทหลักทรัพย� ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)(“คณะกรรมการบร�ษัทฯ”) ได�กําหนดว�สัยทัศน� 

(Vision) ในการเป�นบร�ษัทฯ ท่ีจะ “สร�างความม่ังค่ัง ด�วยการยกระดับการลงทุน” โดยกําหนดเป�าหมายสําหรับผู�มีส�วนได�เสียไว� ดังน้ี 

 ลูกค�า (Customers) : เป�นผู�ให�บร�การทางการเง�นในตลาดทุน เพ�่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า 

 พนักงาน (Employees) : เป�นบร�ษัทท่ีใส�ใจพนักงาน 

 ผู�ถือหุ�น (Shareholders) : เป�นบร�ษัทท่ีให�ผลตอบแทนจากการลงทุนอย�างย่ังยืน 

 หน�วยงานกํากับดูแล (Regulators) : เป�นบร�ษัทท่ีดําเนินธุรกิจตามกฎเกณฑ�อย�างเคร�งครัด 

 สังคมและสิ�งแวดล�อม (Society & Environment) : เป�นบร�ษัทฯ ท่ีรับผ�ดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม 

1.2 ค�านิยมหลัก 

บร�ษัทฯ ได�ตระหนักถึงคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่จะเป�นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติขององค�กร จ�งได�กําหนดให� 

“HERO” เป�นค�านิยมองค�กร 

 

 

 

 

 

 

 

H-Honesty 

มีความซื่อสัตย�สุจร�ตและกล�าท่ีจะทําในสิ�งท่ีถูกต�อง รวมถึงเชื่อถือและไว�วางใจได� 

E-Engagement 

มีส�วนร�วมและรับผ�ดชอบในการผลักดันให�องค�กรบรรลุเป�าหมาย 

R-Responsibility 

รับผ�ดชอบต�อตนเอง หน�าท่ี และผู�อื่น  

O-Originality 

มีความคิดร�เร��มสร�างสรรค� กล�าเผชิญกับสิ�งใหม� ๆ ปรับตัวตามสถานการณ�ท่ีเปล่ียนไปได� 
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1.3 จรรยาบรรณบร�ษัทฯ 

บร�ษัทฯ  ได�จัดทําจรรยาบรรณบร�ษัทฯ (“จรรยาบรรณบร�ษัทฯ”) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จรรยาบรรณบร�ษัทฯ ประกอบด�วยจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู �บร�หาร และพนักงาน โดย

จรรยาบรรณธุรกิจ มีวัตถุประสงค�เพ�่อมุ�งเน�นการดูแลลูกค�าและผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัทฯ ให�ได�รับบร�การที่ได�มาตรฐาน โดยกําหนด

ความรับผ�ดชอบของบร�ษัทฯ ต�อลูกค�าและผู�มีส�วนได�เสีย รวมถึงการบร�หารจัดการความขัดแย�งทางผลประโยชน� การเป�ดเผยข�อมูล และ

การดูแลสังคมและสิ�งแวดล�อม สําหรับจรรยาบรรณกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานมีวัตถุประสงค�เพ�่อมุ�งเน�นการสร�างธรรมภิบาลท่ีดี

ในองค�กร โดยวางหลักเกณฑ�ให�กรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานถือปฏิบัติเพ�่อให�การดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ สอดคล�องกับนโยบาย

ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�อง 

2. จรรยาบรรณคู�ธุรกิจ มีวัตถุประสงค�มุ�งหมายให�คู�ค�าธุรกิจของบร�ษัทฯ นําหลักการและแนวคิดการดําเนินธุรกิจอย�างมี

คุณธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติใช�ในการดําเนินธุรกิจเพ�่อสนับสนุนให�เกิดการ

ดําเนินธุรกิจอย�างมีจร�ยธรรม เคารพสิทธิเสร�ภาพ ดูแลด�านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดูแลด�านชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ�งแวดล�อม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข�อกําหนดต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับจรรยาบรรณบร�ษัทฯ สามารถดูได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต�หัวข�อ [•] 

 

ส�วนที่ 2 – การกํากับดูแลกิจการ 

2.1 คณะกรรมการบร�ษัทฯ  

ก) อํานาจ บทบาท หน�าที่ และความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทฯ 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีอํานาจ บทบาท หน�าที ่ และความรับผ�ดชอบตามที่ได�กําหนดไว�โดยตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค�ข�อบังคับบร�ษัทฯ  มติท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ซึ่งรวมถึงการกําหนดกลยุทธ�และนโยบาย

ที่สําคัญดูแลให�บร�ษัทฯ มีกลไกในการควบคุม กํากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล และติดตามดูแลการดําเนินงานของบร�ษัทฯ

อย�างต�อเนื่อง โดยคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอย�างเป�นธรรม โปร�งใส รับผ�ดชอบต�อผู�มีส�วนได�เสียภายใต�หลักการกํากับดแูล

กิจการท่ีดีและสร�างคุณค�าให�แก�บร�ษัทฯ ในระยะยาว  

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหน�าที่และความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทฯ สามารถดูได�จากเว็บไซต�ของ

บร�ษัทฯ www.fnsyrus.com  ภายใต�หัวข�อ [•] ตามลําดับ 

ข) การประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ 

บร�ษัทฯ กําหนดให�มีการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างสมํ่าเสมอ โดยกรรมการบร�ษัทฯ ต�องเข�าร�วมประชุม

คณะกรรมการบร�ษัทฯ อย�างน�อยร�อยละ 75 ของจํานวนการประชุมท่ีจัดข�้นท้ังหมดในแต�ละป� เว�นแต�มีเหตุผลและความจําเป�น

อันสมควร และให�ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารเข�าร�วมประชุมด�วยทุกครั้ง เพ�่อให�ข�อมูลเพ��มเติมแก�ที่ประชุมนอกเหนือจากการ

นําเสนอข�อมูลของฝ�ายบร�หารที่มีหน�าที่รับผ�ดชอบโดยตรง ประธานกรรมการ และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร จะร�วมกัน

พ�จารณากําหนดเร�่องที่จะเข�า ประชุมตามความสําคัญและความจําเป�นเร�งด�วน โดยมีการจัดสรรเวลาพอสมควรเพ�่อให�ฝ�าย

บร�หารได�นําเสนอข�อมูลสําคัญอย�างครบถ�วน รวมถึงให�กรรมการได�มีเวลาซักถามและอภิปรายประเด็นสําคัญอย�างเพ�ยงพอ 

โดยกําหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ได�จัดทําไว�ล�วงหน�าทั้งป� เพ�่ออํานวยความสะดวกให�กรรมการทุกคน

สามารถเข�าร�วมการประชุมท่ีจัดข�้นได� 

ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ เลขานุการบร�ษัทจะจัดส�งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และ

เอกสารประกอบการประชุมให�แก�กรรมการล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 5 วันทําการก�อนการประชุม (เว�นแต�ในกรณีมีเหตุผลความ

จําเป�นร�บด�วนเพ�่อรักษาสิทธิหร�อประโยชน�ของบร�ษัทฯ) เพ�่อให�กรรมการมีเวลาศึกษาข�อมูลอย�างเพ�ยงพอ 

หลังเสร็จการประชุม คณะกรรมการบร�ษัทฯ จะได�รับร�างรายงานการประชุมภายใน 14 วัน ซึ่งมีการบันทึกข�อ

อภิปรายของท่ีประชุมในประเด็นสําคัญไว�โดยละเอียด และเม่ือรายงานการประชุมผ�านการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการ 

http://www.fnsyrus.com/
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บร�ษัทฯ เลขานุการบร�ษัทจะจัดส�งรายงานการประชุมให�หน�วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข�องตามหลักเกณฑ�ที่กําหนด รวมถึง

จัดเก็บเป�นหลักฐานสําหรับให�หน�วยงานภายในและภายนอกใช�อ�างอิงต�อไป 

นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ได�เพ��มทางเลือกในการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� เพ�่ออํานวย

ความสะดวกให�กรรมการทุกคนสามารถเข�าร�วมประชุม โดยว�ธีปฏิบัติในการจัดประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส�ให�เป�นไปตาม

ข�อบังคับของบร�ษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

ค) โครงสร�างของคณะกรรมการบร�ษัทฯ  

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบด�วยกรรมการอิสระ กรรมการท่ีไม�เป�นผู�บร�หาร และกรรมการท่ีเป�นผู�บร�หาร โดยมี

จํานวนกรรมการตามที่ที่ประชุมผู�ถือหุ�นกําหนด แต�ต�องไม�น�อยกว�า 5 คน โดย กรรมการอย�างน�อย 3 คน หร�อหนึ่งในสาม

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด (แล�วแต�จํานวนใดจะสูงกว�า) เป�นกรรมการอิสระ และมีกรรมการที่เป�นผู�บร�หารไม�เกินหนึ่งใน

สามของจํานวนกรรมการทั ้งหมด ทั ้งนี ้ บร�ษัทฯ กําหนดนโยบายให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบด�วยบุคคลที่มี

ประสบการณ� และทักษะความรู�ความสามารถที่หลากหลาย เพ�่อให�ครอบคลุมและเหมาะสมกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของ

บร�ษัทฯ 

สําหรับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ของบร�ษัทฯ เป�นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ่ ทจ. 

39/2559 เร�่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให�เสนอขายหุ�นที่ออกใหม� รวมทั้งการแก�ไขประกาศในเร�่องดังกล�าวใด ๆ  

(ถ�ามี) 

ง) วาระการดํารงตําแหน�งกรรมการบร�ษัทฯ 

กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน�งตามที่ระบุไว�ในกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัทฯ นอกจากนี้ เพ�่อให�เป�นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บร�ษัทฯ ได�กําหนดให�กรรมการอิสระดํารงตําแหน�งต�อเนื่องได�ไม�เกิน 9 ป� เว�นแต�จะมีเหตุผล

สมควร ให�ดํารงตําแหน�งต�อเน่ืองได�อีก 

จ) การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา ค�าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ NRCG”) จะพ�จารณารายชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป�นกรรมการบร�ษัทฯ จากการเสนอชื่อของผู�ถือหุ�นและกรรมการบร�ษัทฯ รวมถึงพ�จารณาจาก 

Director Pool โดยจะประเมินทักษะและความรู�ความชํานาญของกรรมการตาม Board Skill Matrix เพ�่อให�สอดคล�องและ

เหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ให�ความสําคัญต�อกระบวนการและหลักเกณฑ�ในการสรรหา

และคัดเลือกผู�ทรงคุณว�ฒิเข�าดํารงตําแหน�งกรรมการบร�ษัทฯ โดยมุ�งส�งเสร�มและนําเร�่องความหลากหลายของบุคคลท้ังด�าน

เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ�การทํางาน ทักษะ หร�อความรู� ตลอดจนความแตกต�างอื่น ๆ มา

เป�นป�จจัยประกอบการพ�จารณาสรรหากรรมการบร�ษัทฯ เพ� ่อให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีองค�ประกอบที่หลากหลาย 

ก�อให�เกิดการแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต�าง อันจะเป�นประโยชน�ต�อผู�มีส�วนได�เสียทุกฝ�าย และส�งเสร�มให�บร�ษัทฯ มี

การเติบโตอย�างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ NRCG จะเสนอผู�ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป�นกรรมการบร�ษัทฯ ต�อคณะกรรมการ

บร�ษัทฯ และ/ หร�อ ผู�ถือหุ�น เพ�่อพ�จารณาอนุมัติ (ตามแต�กรณี) โดยการแต�งตั้งกรรมการดังกล�าวจะต�องได�รับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 

ฉ) การปฏิบัติต�อกรรมการใหม� 

บร�ษัทฯ กําหนดให�มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม� เพ�่อให�บุคคลที่ได�รับแต�งตั้งเป�นกรรมการบร�ษัทฯ ได�มีโอกาส

รับทราบข�อมูลอันเกี่ยวกับว�สัยทัศน� กลยุทธ� เป�าหมายการดําเนินธุรกิจและการดําเนินการที่สําคัญต�าง ๆ ของบร�ษัทฯ 

ตลอดจนข�อพ�งปฏิบัติสําหรับการเป�นกรรมการบร�ษัทหลักทรัพย�และกรรมการบร�ษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีผู�บร�หารระดับสูงของ

บร�ษัทฯ เข�าร�วมให�ข�อมูลในการปฐมนิเทศดังกล�าว อาทิ ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร และ/หร�อผู�บร�หารระดับสูง 

 

ช) การพัฒนาความรู�ของกรรมการ 
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บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความจําเป�นและส�งเสร�มให�กรรมการบร�ษัทฯ ได�รับการอบรมและพัฒนาความรู�ทีจ่ําเป�นอย�าง

ต�อเน่ือง เพ�่อรองรับภาวะการแข�งขันและการเปล่ียนแปลงจากการดําเนินธุรกิจบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ ส�งเสร�มให�กรรมการเข�ารับ

การพัฒนาฝ�กอบรมหร�อเข�าร�วมกิจกรรมสัมมนาเพ�่อเป�นการเพ��มพ�นความรู�ด�านต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกับบทบาทหน�าที่ที่ได�รับ

มอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย�อยต�าง ๆ เป�นประจํา ทั้งที่จัดโดย สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย�แห�ง

ประเทศไทย สมาคมส�งเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย รวมทั้งหน�วยงานและองค�กรอื่น ๆ ตลอดจนเข�าร�วมกิจกรรมที่ช�วย

ส�งเสร�มการตระหนักในเร�่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบร�ษัทฯ มีการแจ�งหลักสูตรการอบรมหร�อกิจกรรมสัมมนาต�าง ๆ 

ให�กรรมการทราบอย�างสม่ําเสมอ 

ซ) การดํารงตําแหน�งในบร�ษัท/นิติบุคคลอ่ืนของกรรมการ 

บร�ษัทฯ กําหนดนโยบายเร�่องการดํารงตําแหน�งในบร�ษัทอื่นของกรรมการบร�ษัทฯ ให�สอดคล�องกับแนวปฏิบัติที่ดี

ของหน�วยงานกํากับดูแลต�าง ๆ โดยกรรมการบร�ษัทฯ จะสามารถดํารงตําแหน�งกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย�ทั้งในประเทศไทยและต�างประเทศได� แต�รวมแล�วไม�ควรเกิน 5 บร�ษัทจดทะเบียน และให�นับการดํารงตําแหน�ง

กรรมการในบร�ษัทฯ เป�นหน่ึงบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย� 

ทั้งนี้ กรรมการบร�ษัทฯ มีหน�าที่แจ�งข�อมูลการดํารงตําแหน�งในบร�ษัทหร�อนิติบุคคลอื่นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ต�อคณะกรรมการ NRCG และคณะกรรมการบร�ษัทฯ 

 

2.2 คณะกรรมการชุดย�อย 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ เป�นผู �พ�จารณาแต�งตั ้งคณะกรรมการชุดย�อย (Board Committees) เพ� ่อทําหน�าที่พ�จารณา

กล่ันกรองงานต�าง ๆ เป�นการเฉพาะ ป�จจ�บันบร�ษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย�อย 4 คณะ ได�แก� คณะกรรมการบร�หารและกับกําความเส่ียง  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ NRCG และ คณะกรรมการเทคโนโลยี  

องค�ประกอบ บทบาท และหน�าที่ของคณะกรรมการชุดย�อยต�าง ๆ มีสาระสําคัญดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับหน�าที่และความ

รับผ�ดชอบของคณะกรรมการชุดย�อยทั้ง 4 คณะสามารถดูได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com  ภายใต�หัวข�อ [•] กฎบัตร

คณะกรรมการชุดย�อย” ตามลําดับ) 

1. คณะกรรมการบร�หารและกํากับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบร�หารฯ”) 

คณะกรรมการบร�หารฯ ประกอบด�วยกรรมการบร�ษัทฯ จํานวนหนึ่งและอาจประกอบด�วยบุคคลอื่น ซึ่งเป�นผู�บร�หารของ 

บร�ษัทฯ โดยบุคคลที่จะดํารงตําแหน�งประธานกรรมการบร�หารต�องเป�นกรรมการบร�ษัทฯ และให�ประธานเจ�าหน�าที ่บร�หารเป�น

กรรมการบร�หารโดยตําแหน�ง 

คณะกรรมการบร�หารฯ มีหน�าท่ีและบทบาทท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามกลยุทธ� นโยบาย และระเบียบต�าง ๆ 

ของบร�ษัทฯ รวมถึงควบคุมดูแลกิจการของบร�ษัทฯ อีกทั้งยังหน�าที่และความรับผ�ดชอบในการให�คําแนะนําคณะกรรมการบร�ษัทฯ 

เกี่ยวกับกรอบการกํากับดูแลความเสี่ยงของบร�ษัทฯ ทบทวนและสอบทานความเพ�ยงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ�การ

บร�หารความเส่ียงโดยรวม รวมถึงระดับความเส่ียงท่ียอมรับได�อย�างน�อยป�ละครั้ง หร�อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคัญ เพ�่อประเมิน

ว�านโยบายและกลยุทธ�การบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดข�้นใหม� และมีการ

ดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธ�ดังกล�าวอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พ�จารณาและประเมินความเสี่ยงตาม Significant 

activity (SA) ที่อาจจะเกิดข�้น ซึ่งสะท�อนความเสี่ยงตาม business model ของบร�ษัทฯ รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมดูแลความ

เสี่ยงได�อย�างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรายงานต�อคณะกรรมการบร�ษัทฯ ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบร�หารความเสี่ยง และ

สถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค�กรท่ีคํานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนป�จจัยและป�ญหาท่ีมีนัยสําคัญ และสิ�งท่ีต�องปรับปรุงแก�ไข เพ�่อให�

สอดคล�องกับนโยบายและกลยุทธ�ในการบร�หารความเสี่ยง ตลอดจนให�คําแนะนําคณะกรรมการบร�ษัทฯ ในการปลูกฝ�ง Risk Culture 

ท่ัวท้ังองค�กร และกํากับให�มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค�กร ดูแลให�ผู�บร�หารระดับสูงรวมถึงหัวหน�าหน�วยงานบร�หารความเส่ียงปฏิบัติ

ตามนโยบายและกลยุทธ�การบร�หารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได� รวมทั้งมีความเห็นหร�อมีส�วนร�วมในการประเมิน

http://www.fnsyrus.com/
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ Chief Risk Officer หร�อตําแหน�งที่เทียบเท�า ตลอดจนดําเนินการต�าง ๆ ตามที่

คณะกรรมการบร�ษัทฯมอบหมาย เพ�่อให�บรรลุซึ่งว�สัยทัศน� พันธกิจ และค�านิยมหลักของบร�ษัทฯ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด�วยกรรมการบร�ษัทฯ ไม�น�อยกว�า 3 คน โดย กรรมการตรวจสอบทุกคนต�องเป�นกรรมการ

อิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่และความรับผ�ดชอบในการสอบทานให�บร�ษัทฯ มีการรายงานทางการเง�นอย�างถูกต�องและ

เพ�ยงพอ มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ�ท่ีเก่ียวข�องและติดตามผลการแก�ไขการไม�ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและกฎเกณฑ� (ถ�ามี) สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานและการกํากับดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกันหร�อรายการที่อาจมีความ

ขัดแย�งทางผลประโยชน� การปฏิบัติตามนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่นและสินบน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน�าที่พ�จารณา 

คัดเลือก เสนอแต�งตั้ง เลิกจ�าง รวมท้ัง พ�จารณาค�าตอบแทนผู�สอบบัญชีเป�นประจําทุกป� 

3. คณะกรรมการสรรหา ค�าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา ค�าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ NRCG”) ได�รับการแต�งตั้งจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ 

โดยมีจํานวนไม�น�อยกว�า 3 คน ซึ่งกรรมการในคณะกรรมการ NRCG (“กรรมการ NRCG”) จะต�องเป�นกรรมการอิสระ หร�อ กรรมการ

ที่ไม�เป�นผู�บร�หาร โดยจะต�องมีสัดส�วนของจํานวนกรรมการอิสระมากกว�ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และให�คณะกรรมการ

บร�ษัทฯ แต�งตั้งกรรมการ NRCG คนหนึ่งเป�นประธานกรรมการ NRCG โดย ประธานกรรมการ NRCG ควรเป�นกรรมการอิสระ  โดย

คณะกรรมการ NRCG มีหน�าท่ีและความรับผ�ดชอบหลักดังน้ี 

(1) งานด�านสรรหา 

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ� และว�ธีการในการสรรหากรรมการและผู�มีอํานาจในการจัดการ ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อ

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ�่อดํารงตําแหน�งกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย�อย (Board Committees) ประธาน

เจ�าหน�าท่ีบร�หาร ผู�สืบทอดตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร และท่ีปร�กษาของบร�ษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลและกําหนดนโยบายและว�ธีการ

สรรหากรรมการ ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ผู�สืบทอดตําแหน�งประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร และที่ปร�กษาของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ในการสรรหา

กรรมการบร�ษัทฯ จะพ�จารณารายชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจากการเสนอชื่อของผู�ถือหุ�นและกรรมการบร�ษัทฯ รวมถึงพ�จารณา

จาก Director Pool โดยจะประเมินทักษะและความรู�ความชํานาญตาม Board Skill Matrix เพ�่อให�สอดคล�องและเหมาะสมกับทิศทาง

และกลยุทธ�ของบร�ษัทฯ รวมถึงมุ�งส�งเสร�มและนําเร�่องความหลากหลายของบุคคลท้ังด�านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ�การทํางาน ทักษะ หร�อความรู� ตลอดจนความแตกต�างอื่น ๆ มาเป�นป�จจัยประกอบการพ�จารณาสรรหากรรมการบร�ษทัฯ

ด�วย  

นอกจากน้ี คณะกรรมการ NRCG มีหน�าท่ีดําเนินการเพ�่อให�ม่ันใจว�าบร�ษัทฯ มีแผนสืบทอดตําแหน�งและความต�อเน่ืองในการ

บร�หารท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร  

(2) งานด�านค�าตอบแทน  

กําหนดนโยบายการจ�ายค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่น รวมถึงจํานวนค�าตอบแทนและผลประโยชน�อื่นที่จะให�แก�กรรมการ

บร�ษัทฯ กรรมการของคณะกรรมการชุดย�อย โดยคํานึงถึงขอบเขตหน�าที่และความรับผ�ดชอบของแต�ละบุคคล รวมถึงความเสี่ยงที่

เก่ียวข�อง ตลอดจนกําหนดแนวทางการประเมินผลงานประจําป� ของกรรมการบร�ษัทฯ และประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร 

 (3) งานด�านนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค�กร  

พ�จารณาและให�ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด�านทรัพยากรบุคคลเพ�่อให�สอดคล�องกับกลยุทธ�ในการทําธุรกิจของบร�ษัทฯ 

กําหนดนโยบายและกํากับให�มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน�งสําหรับตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร รวมถึงพ�จารณาและให�ความเห็น

เก่ียวกับแผนการปลูกฝ�งและพัฒนาวัฒนธรรมองค�กร 
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(4) งานด�านกํากับดูแลกิจการ 

กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ติดตามให�มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงทบทวน

และปรับปรุงนโยบายให�มีความเหมาะสมอย�างสมํ่าเสมอ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ให�สอดคล�องกับหลักบรรษัทภิบาลของ

หน�วยงานทางการท่ีกํากับดูแล รวมท้ังจัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป�ของกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบร�ษัทฯ และ

คณะกรรมการชุดย�อย 

 

4. คณะกรรมการเทคโนโลย ี

คณะกรรมการเทคโนโลยีประกอบด�วยกรรมการบร�ษัทฯ และ/หร�อผู�บร�หารของบร�ษัทฯ จํานวนหนึ่ง โดยผู�ที่ดํารงตําแหน�งใน

คณะกรรมการเทคโนโลยีจะต�องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ� รวมทั้งมีความเข�าใจในหน�าที่และความรับผ�ดชอบ และจะต�องไม�มี

คุณสมบัติต�องห�ามตามกฎหมายท่ีกําหนด  

คณะกรรมการเทคโนโลยีมีหน�าท่ีกํากับดูแลกลยุทธ�ด�านเทคโนโลยีและสถาป�ตยกรรมด�านระบบงานของบร�ษัทฯ กําหนดกรอบ

การประเมินระดับความพร�อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร� กําหนดหลักการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ศึกษาความก�าวหน�าด�านเทคโนโลยีเพ�่อปรับปรุงคุณภาพธุรกรรมทางการเง�นของบร�ษัทฯ ให�อยู�ในระดับความเส่ียงท่ียอมรับ

ได� รวมถึงเสร�มสร�างความรู�เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให�แก�คณะกรรมการบร�ษัทฯ 

 

2.3 การแยกตําแหน�งระหว�างประธานกรรมการ ประธานกรรมการบร�หารฯ และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

เพ�่อประโยชน�ในการกํากับดูแลและเพ�่อความโปร�งใสของการดําเนินงาน บร�ษัทฯ กําหนดให�แบ�งแยกอํานาจหน�าท่ีของประธาน

กรรมการ ประธานกรรมการบร�หาร และประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารอย�างชัดเจน ซึ่งเป�นไปตามหลักการแบ�งแยกหน�าท่ีระหว�างการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบร�หารงานประจํา ดังมีรายละเอยีดดังต�อไปน้ี 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทฯ จะเลือกกรรมการท่ีเป�นกรรมการอิสระหร�อกรรมการท่ีไม�เป�นผู�บร�หารคนหน่ึงดํารง

ตําแหน�งประธานกรรมการ มีหน�าที่กํากับดูแลให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ ทําหน�าที่อย�างมีประสิทธิภาพ เป�นประธานในการประชุม

คณะกรรมการบร�ษัทฯ โดยดูแลให�มีวาระการประชุมที่สําคัญและจําเป�นต�อการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ โดยเฉพาะเร�่องยุทธศาสตร�

องค�กร จัดสรรเวลาให�ฝ�ายบร�หารมีการนําเสนอข�อมูลท่ีสําคัญอย�างชัดเจน มีการอภิปรายอย�างรอบด�าน และให�เลขานุการบร�ษัทมีการ

บันทึกรายงานการประชุมอย�างถูกต�อง รวมทั้งดูแลให�การกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ เป�นไปตามนโยบายที่กําหนด นอกจากนี้ 

ประธานกรรมการยังทําหน�าท่ีประธานในการประชุมผู�ถือหุ�นด�วย 

ประธานกรรมการบร�หารฯ ได�รับเลือกและแต�งตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ จากบุคคลซึ่งเป�นกรรมการในคณะกรรมการ 

บร�ษัทฯ ประธานกรรมการบร�หารฯ มีหน�าที ่ควบคุมดูแลให�คณะกรรมการบร�หารฯ ทําหน�าที ่ให�สอดคล�องกับกฎบัตรคณะ

กรรมการบร�หารฯ อันได�แก� การกํากับดูแลให�การดําเนินงานของบร�ษัทฯ เป�นไปตามกลยุทธ� นโยบาย รวมถึงระเบียบของบร�ษัทฯ 

ตลอดจนดําเนินการต�าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ มอบหมาย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบร�หารฯ ไม�มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพัน

บร�ษัทฯ โดยลําพัง 

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร คณะกรรมการบร�ษัทฯ เป�นผู�แต�งตั้งประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร ซึ่งจะเป�นกรรมการบร�หารฯ โดย

ตําแหน�งและไม�มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบร�ษัทฯ ได�โดยลําพัง ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารเป�นผู�บร�หารสูงสุดขององค�กร มีบทบาท

หน�าที่หลักในการกํากับดูแลการขับเคลื ่อนการดําเนินงานของบร�ษัทฯ ให�เป�นไปตามนโยบายกลยุทธ� และเป�าหมายที่กําหนดโดย

คณะกรรมการบร�ษัทฯ เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ�ท่ีสอดคล�องกับสภาพการประกอบธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ�่อให�องค�กรเติบโต

อย�างยั่งยืน รวมถึงพ�จารณากลั่นกรอง และมีอํานาจอนุมัตเิร�่องต�าง ๆ ตามระเบียบที่บร�ษัทฯ กําหนดไว�และตามที่ได�รับมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบร�ษัทฯ และ/หร�อคณะกรรมการชุดย�อย ทั ้งนี ้ประธานเจ�าหน�าที่บร�หารจะเป�นผู�รับผ�ดชอบหลักในเร� ่องการสร�าง

วัฒนธรรมองค�กร  

 

2.4 ค�าตอบแทนของกรรมการ 

ก) ค�าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการ NRCG เป�นผู�ทําหน�าที่เสนอแนะค�าตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับกรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย�อย (Board Committees) ให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ พ�จารณาเพ�่อเสนอให�ผู�ถือหุ�นอนุมัติเป�นประจําทุก

ป� โดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ มีนโยบายให�ค�าตอบแทนของกรรมการอยู�ในระดับทีเ่หมาะสมและสอดคล�องกับภาระหน�าที่ของ

กรรมการที่ต�องปฏิบัติเพ�่อให�เป�นไปตามความคาดหวังของผู�มีส�วนได�เสียกลุ�มต�าง ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข�อง ตลอดจน

เป�นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

ข) ค�าตอบแทนของประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

คณะกรรมการ NRCG รับผ�ดชอบในการกําหนดและอนุมัติค�าตอบแทนของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร โดยคํานึงถึง

ผลการดําเนินงานของบร�ษัทฯ และผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการแข�งขันของบร�ษัทฯ เมื่อเปร�ยบเทียบกับสถาบัน

การเง�นและบร�ษัทชั้นนําในประเทศไทยภายใต�หลักเกณฑ�ท่ีโปร�งใสและตามขอบเขตความรับผ�ดชอบของตําแหน�งงาน 

ค) ผลประโยชน�อ่ืน ๆ ของกรรมการและประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

กรรมการได�รับสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบร�ษัทฯ อาทิ ประกันภัยความรับผ�ดของกรรมการและเจ�าหน�าที่ 

เป�นต�น 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หารของบร�ษัทฯ ได�รับผลประโยชน�และสวัสดิการต�าง ๆ เช�นเดียวกับพนักงาน เช�น สวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาล ประกันชีว�ตและอ�บัติเหตุ ค�าเดินทาง สวัสดิการเง�นกู�ประเภทต�าง ๆ เง�นสมทบกองทุนสํารองเล้ียง

ชีพ เป�นต�น 

2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร 

ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบด�วย (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบร�ษัทฯ ทั ้งคณะ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล  (3) การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย�อย และ (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร 

บร�ษัทฯ จัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ เป�นประจําทุกป� ด�วยว�ธีการประเมิน

ตนเอง (Self Evaluation) และ/หร�อ ประเมินแบบไขว� (Cross Evaluation) โดยบร�ษัทฯ จะนําข�อเสนอแนะต�าง ๆ ท่ีได�รับจาก

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ มาปรับปรุงประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการ เพ�่อให�เกิด

ประโยชน�สูงสุดในการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ 

ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร บร�ษัทฯ จัดให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร เป�นประจําทุกป� โดยหน�าที่ดังกล�าวอยู�ภายใต�ความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการ NRCG ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ�าหน�าที ่บร�หารนั ้น  คณะกรรมการ NRCG มีหน�าที ่กลั ่นกรองเป�าหมาย และ

หลักเกณฑ�การปฏิบัติงาน ก�อนเสนอคณะกรรมการบร�ษัทฯ พ�จารณาอนุมัติ รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผล

การปฏิบัติงาน และนําเสนอให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อพ�จารณา 

2.6 แผนพัฒนาเพ�่อทดแทนตําแหน�งงาน (Succession Planning) 

บร�ษัทฯ ได�มอบหมายให�คณะกรรมการ NRCG เป�นผู�พ�จารณาแผนพัฒนาเพ�อ่ทดแทนตําแหน�งประธานเจ�าหน�าท่ี

บร�หารและผู�บร�หารระดับสูง เพ�่อให�มั่นใจว�าบร�ษัทฯ มีการวางแผนสรรหา คัดเลือก และการเตร�ยมความพร�อมของบุคลากร

เพ�่อทดแทนในตําแหน�งงานหลักท่ีมีความสําคัญต�อการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ได�จัดทําแผนพัฒนาเพ�่อ

ทดแทนตําแหน�งงานโดยมีวัตถุประสงค�เพ�่อเตร�ยมควาพร�อมด�านกําลังคนท้ังในเชิงคุณภาพและปร�มาณ เพ�่อประโยชน�ในการ
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บร�หารงานท่ีต�อเน่ืองและเหมาะสม รวมถึงเพ�่อคัดเลือกและเตร�ยมความพร�อมบุคลากรให�เหมาะสมกับงานท่ีเป�นตําแหน�งงาน

หลัก (Key Jobs) ของบร�ษัทฯ หร�อตําแหน�งอื่นใดท่ีมีความสําคัญตามโครงสร�างบร�หารจัดการหร�อต�อการดําเนินธุรกิจของ

บร�ษัทฯ หร�อเป�นตําแหน�งงานท่ีต�องการทักษะความชํานาญเฉพาะ 

2.7 เลขานุการบร�ษัทฯ 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ เป�นผู�แต�งตั้งผู�บร�หารของบร�ษัทฯ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ให�ดํารงตําแหน�งเลขานุการ

บร�ษัทฯ เพ�่อทําหน�าที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ และการประชุมผู�ถือหุ�น รวมทั้งสนับสนุนให�การกํากับดูแล

กิจการเป�นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ทั ้งนี ้ รายละเอียดเกี ่ยวกับหน�าที ่ความรับผ�ดชอบของเลขานุการบร�ษัทสามารถดูได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ 

www.fnsyrus.com ภายใต�หัวข�อ [•] “บทบาทหน�าท่ีเลขานุการบร�ษัท” ตามลําดับ 

 

ส�วนที่ 3 – สิทธิและการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย 

3.1 การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย 

บร�ษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป�นผู�ถือหุ�น ลูกค�า พนักงาน พันธมิตร คู�แข�งทางการค�า เจ�าหนี้  

คู�ค�า สังคม ชุมชน และสิ�งแวดล�อม ซึ่งสะท�อนผ�านว�สัยทัศน�และจรรยาบรรณของบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให�ผู�มีส�วนได�เสียแต�

ละกลุ�มได�รับความพ�งพอใจและได�รับสิทธิน้ันอย�างเต็มท่ีบนหลักการของความเป�นธรรมเพ�่อการเติบโตร�วมกันอย�างย่ังยืน 

ผู�มีส�วนได�เสียสามารถติดต�อกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�องของบร�ษัทฯ ได�โดยตรง อาทิ ลูกค�าสามารถติดต�อผ�านสาขาหร�อผู�

แนะนําการลงทุนของบร�ษัทฯ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังมีช�องทางสื่อสารอื่น ๆ เพ�่อรับแจ�งข�อร�องเร�ยนคําแนะนํา ข�อเสนอแนะ และความ

คิดเห็นซึ่งเป�นช�องทางกลางที่สามารถติดต�อถึงบร�ษัทฯ โดยมีรายละเอียดช�องทางสื่อสารกับบร�ษัทฯ กําหนดไว�ในแบบ 56-1 One 

Report 

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย สามารถดูได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต�

หัวข�อ [•]> “จรรยาบรรณธุรกิจ” 

3.2 การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น 

ก) การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นโดยท่ัวไป 

บร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะให�ผู�ถือหุ�นได�รับสิทธิขั้นพ�้นฐาน อันได�แก� การซื้อขายหร�อโอนหุ�น การมีส�วนแบ�งในกําไรของบร�ษัทฯ 

การเข�าร�วมประชุมเพ�่อใช�สิทธอิอกเสียงในที่ประชุมอย�างเป�นอิสระและเท�าเทียมกัน การร�วมตัดสินใจในเร�่องสําคัญของบร�ษัทฯ และการ

ได�รับข�อมูลข�าวสารของบร�ษัทฯ อย�างรวดเร็ว ครบถ�วน และเพ�ยงพอผ�านช�องทางท่ีเข�าถึงได�ง�าย 

ข) การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นท่ีเก่ียวข�องกับการประชุมผู�ถือหุ�น 

บร�ษัทฯ มุ�งท่ีจะดําเนินการประชุมผู�ถือหุ�นให�เป�นไปอย�างถูกต�องตามกฎหมายและข�อกําหนดท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงมาตรฐานการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งรวมถึงการให�สิทธิผู�ถือหุ�นสามารถเสนอวาระกรรมการ และคําถามล�วงหน�าก�อนการประชุม การจัดส�งหนังสือ

บอกกล�าวเร�ยกประชุมล�วงหน�าที่ถูกต�อง ครบถ�วน เพ�ยงพอ และมีระยะเวลาเผยแพร�ในเว็บไซต� 30 วันก�อนวันประชุม การดูแลให�การ

ประชุมผู�ถือหุ�นมีความโปร�งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให�ผู�ถือหุ�นสามารถใช�สิทธิของตนได� และการจัดทํามติและรายงานการประชุม

เป�ดเผยในเว็บไซต�ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ ภายในระยะ 14 วันนับจากวันประชุม 

ค) การจ�ายเง�นป�นผล 

บร�ษัทฯ มีนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลของบร�ษัท ดังน้ี  

บร�ษัทฯ มีนโยบายการจ�ายเง�นป�นผลในอัตราไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําป� ตามงบการเง�นรวม โดยบร�ษัทฯ จะ

พ�จารณาถึงผลตอบแทนแก�ผู�ถือหุ�นในระยะยาว ทั้งนี้ บร�ษัทฯ จะจ�ายเง�นป�นผลเมื่อบร�ษัทฯ มีกําไรหลังจากกันสํารองตามกฎหมายและ

การกันสํารองอื่นท่ีจําเป�นได�ครบถ�วนแล�ว รวมท้ังไม�มีผลขาดทุนสะสมและสามารถดํารงเง�นกองทุนได�เพ�ยงพอตามกฎหมาย  

http://www.fnsyrus.com/
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ทั้งนี้ การจ�ายเง�นป�นผลดังกล�าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได�ข�้นอยู�กับแผนการลงทุน ความจําเป�น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน

อนาคตของบร�ษัทฯ 

 

 

3.3 การเป�ดเผยข�อมลูและความโปร�งใส 

บร�ษัทฯ ได�กําหนดนโยบายการเป�ดเผยข�อมูลต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มให�มีความครบถ�วน เหมาะสม เท�าเทียมกัน 

ทันเวลา รวมถึงดูแลการเป�ดเผยข�อมูลที่เป�นความลับและข�อมูลที่มีผลกระทบต�อราคาซื้ออขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ได�

กําหนดให� ประธานเจ�าหน�าท่ีบร�หาร ผู�บร�หารสูงสุดกลุ�มการเง�น (Chief Financial Officer) ผู�จัดการสายนักลงทุนสัมพันธ� เลขานุการ

บร�ษัท และบุคคลอื่นท่ีคณะกรรมการบร�ษัทฯ อาจพ�จารณามอบหมายต�อไปเป�นผู�เป�ดเผยข�อมูลของบร�ษัทฯ  

การเป�ดเผยข�อมูลของบร�ษัทฯ ต�อผู�เก่ียวข�องจะทําผ�านหลายช�องทาง อาทิ การรายงานต�อตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศ 

ไทย สํานักงาน ก.ล.ต. บนเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ (www.fnsyrus.com ) การพบปะนักลงทุน การเผยแพร�ข�าวผ�านสื่อมวลชน เป�นต�น 

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเป�ดเผยข�อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็บไซต�ของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยและบร�ษัทฯ  

สามารถดูได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต�หัวข�อ “นักลงทุนสัมพันธ�” 

 

ส�วนที่ 4 – การควบคุมภายใน 

4.1 การควบคุมภายในเพ�่อป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� และการใช�ข�อมูลภายในของกรรมการ ผู�บร�หาร และ

พนักงาน 

คณะกรรมการบร�ษัทฯ กําหนดให�มีการดําเนินการต�าง ๆ เพ�่อเป�ดเผยและป�องกันการทํารายการท่ีอาจก�อให�เกิดความขัดแย�ง

ทางผลประโยชน� รวมถึงการใช�ข�อมูลภายในโดยมิชอบ โดยได�กําหนดไว�ในจรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบเร�่องการรักษาความลับและการ

เป�ดเผยข�อมูลลูกค�า และระเบียบเร�่องการป�องกันการใช�ข�อมูลภายใน และหลักเกณฑ�เร�่องการซื้อขายหลักทรัพย�ของกรรมการและ

ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย�ของพนักงาน รวมถึงกําหนดระยะเวลาห�ามการซื้อขายหลักทรัพย�และหลักทรัพย�อ�างอิงหุ�นสามัญของ

บร�ษัทฯ (Non-trading Period) ของกรรมการ ผู�บร�หาร และพนักงานที่เกี่ยวข�องกับการจัดทํางบการเง�น โดยกําหนดระยะเวลาห�าม

การซื้อขายหลักทรัพย�ของบร�ษัทฯ 1 เดือน ก�อนการประกาศงบการเง�นรายไตรมาส งบการเง�นงวดคร�่งป�และงบการเง�นประจําป� และ

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเป�ดเผยงบการเง�นดังกล�าว นอกจากนี้บร�ษัทฯ ยังกําหนดให�กรรมการและ ผู�บร�หาร (ตามที่ได�นิยามไว�ใน

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) เป�ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย�ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

นอกจากนี้ เพ�่อประโยชน�ในการการควบคุมภายในในการป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� และการใช�ข�อมูลภายในของ

กรรมการ บร�ษัทฯ กําหนดให�กรรมการ จัดทํารายงานการมีส�วนได�เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข�องส�งให�เลขานุการบร�ษัททุก

สิ�นไตรมาสหร�อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข�อมูล 

สําหรับการเข�าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หร�อรายการที่อาจก�อให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� บร�ษัทฯ มีนโยบายในการ

กําหนดราคา และเง� ่อนไขต�าง ๆ ของการทํารายการระหว�างบร�ษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข�องโดยราคาและเง� ่อนไขต�าง ๆจะต�องเป�น

เช�นเดียวกันกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังกําหนดให�คณะกรรมการบร�ษัทฯ (โดยไม�รวมกรรมการที่มีส�วนได�เสีย) 

เป�นผู�มีอํานาจอนุมัติวงเง�นและการลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชน�เกี่ยวข�องกับบร�ษัทฯ กรรมการ ผู�มีอํานาจในการจัดการ หร�อผู�ที่

เกี่ยวข�องกับบุคคลดังกล�าว (ตามที่ได�นิยามไว�ใน มาตรา 258 แห�งพระราชบัญญัติหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� พ.ศ. 2535 และท่ี

แก�ไขเพ��มเติม) สําหรับ รายการท่ีเก่ียวโยงกันมีมูลค�าเกินเกณฑ�ท่ีกําหนดไว� ตามประกาศตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย คณะกรรมการ

บร�ษัทฯ ได�มอบหมายให�คณะกรรมการตรวจสอบทําหน�าที่สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกํากับดูแลรายการสําคัญทั้งหมด

เพ�่อให�การเข�าทํารายการดังกล�าวเป�นไปตามกฎหมาย และ/หร�อระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 

http://www.fnsyrus.com/
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ท้ังน้ี รายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมภายในเพ�่อป�องกันความขัดแย�งทางผลประโยชน� และการใช�ข�อมูลภายในของกรรมการ 

ผู�บร�หาร และพนักงาน สามารถดูได�จากเว็บไซต�บร�ษัทฯ www.fnsyrus.com  ภายใต�หัวข�อ “นักลงทุนสัมพันธ�” > “จรรยาบรรณ” 

ตามลําดับ 

 

 

 

4.2 นโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่นและสินบน 

บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและมุ�งม่ันในการต�อต�านคอร�รัปชั่นและการให�สินบนทุกรูปแบบโดยได�กําหนดนโยบายต�อต�าน

คอร�รัปชั่นและสินบน โดยให�กรรมการและพนักงานทุกคนต�องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยเฉพาะอย�างยิ�งข�อห�ามใน (1) การเร�ยกร�อง 

จัดหา หร�อรับสินบนเพ�่อประโยชน�ของกรรมการหร�อพนักงานของบร�ษัทฯ หร�อเพ�่อประโยชน�ของผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับตน ไม�ว�าจะเป�น

บุคคลในครอบครัว เพ�่อน หร�อบุคคลท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในลักษณะอื่นใด (2) การเสนอ ให�คําม่ันสัญญา หร�อให�สินบนแก�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ

หร�อเจ�าหน�าท่ีภาคเอกชนอื่น ๆ ไม�ว�าโดยทางตรงหร�อโดยทางอ�อมในนามหร�อเพ�่อประโยชน�ของบร�ษัทฯ และ (3) การใช�อํานาจหน�าท่ีโดย

ทุจร�ต  

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายต�อต�านคอร�รัปชั่นและสินบน สามารถดูได�จากเว็บไซต�ของบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com 

ภายใต�หัวข�อ [•] 

 

 

http://www.fnsyrus.com/

