นโยบายกํากับดูแลกิจการ บร�ษทั หลักทรัพย ฟ�นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บทนํา
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหร�อระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจหลักทรัพยและการเปนบร�ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัดแลว บร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)(“บร�ษัทฯ”) ยังได
ปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ซึ่งประกอบดวยขอบังคับ นโยบาย และระเบียบภายในที่เกี่ยวของของบร�ษัทฯ
รวมถึงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงคที่จะยกระดับการบร�หารจัดการของบร�ษัทฯ ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
กับทุกฝายที่เกี่ยวของ สามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อาทิ ผูถือหุน หนวยงานกํากับดูแล ลูกคา พนักงาน
ตลอดจนสังคมและสิ�งแวดลอม รวมถึงเพ��มศักยภาพในการแขงขันใหแกบร�ษัทฯ ภายใตกรอบจร�ยธรรมและความรับผ�ดชอบตอสังคม อัน
จะนําใหบร�ษัทฯ และสังคมเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน ทั้งนี้บร�ษัทฯ กําหนดใหนโยบายการกํากับดูแลกิจการตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบร�ษัทฯ ผูบร�หาร และพนักงาน
สวนที่ 1 – ว�สัยทัศน คานิยมหลัก และจรรยาบรรณ
1.1 ว�สัยทัศน
คณะกรรมการของบร�ษัทหลักทรัพย ฟ�นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)(“คณะกรรมการบร�ษัทฯ”) ไดกําหนดว�สัยทัศน
(Vision) ในการเปนบร�ษัทฯ ที่จะ “สรางความมั่งคั่ง ดวยการยกระดับการลงทุน” โดยกําหนดเปาหมายสําหรับผูมีสวนไดเสียไว ดังนี้
 ลูกคา (Customers) : เปนผูใหบร�การทางการเง�นในตลาดทุน เพ�่อตอบสนองความตองการของลูกคา
 พนักงาน (Employees) : เปนบร�ษัทที่ใสใจพนักงาน
 ผูถือหุน (Shareholders) : เปนบร�ษัทที่ใหผลตอบแทนจากการลงทุนอยางยั่งยืน
 หนวยงานกํากับดูแล (Regulators) : เปนบร�ษัทที่ดําเนินธุรกิจตามกฎเกณฑอยางเครงครัด
 สังคมและสิ�งแวดลอม (Society & Environment) : เปนบร�ษัทฯ ที่รับผ�ดชอบตอสังคมและสิ�งแวดลอม
1.2 คานิยมหลัก
บร�ษัทฯ ไดตระหนักถึงคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่จะเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติขององคกร จ�งไดกําหนดให
“HERO” เปนคานิยมองคกร

H

Honesty

E

R

Engagement

Responsibility

H-Honesty
มีความซื่อสัตยสุจร�ตและกลาที่จะทําในสิ�งที่ถูกตอง รวมถึงเชื่อถือและไววางใจได
E-Engagement
มีสวนรวมและรับผ�ดชอบในการผลักดันใหองคกรบรรลุเปาหมาย
R-Responsibility
รับผ�ดชอบตอตนเอง หนาที่ และผูอื่น
O-Originality
มีความคิดร�เร��มสรางสรรค กลาเผชิญกับสิ�งใหม ๆ ปรับตัวตามสถานการณท่เี ปลี่ยนไปได
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1.3 จรรยาบรรณบร�ษัทฯ
บร�ษัทฯ ไดจัดทําจรรยาบรรณบร�ษัทฯ (“จรรยาบรรณบร�ษัทฯ”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จรรยาบรรณบร� ษ ัท ฯ ประกอบด ว ยจรรยาบรรณธุ ร กิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู  บ ร� ห าร และพนั ก งาน โดย
จรรยาบรรณธุรกิจ มีวัตถุประสงคเพ�่อมุงเนนการดูแลลูกคาและผูมีสวนไดเสียของบร�ษัทฯ ใหไดรับบร�การที่ไดมาตรฐาน โดยกําหนด
ความรับผ�ดชอบของบร�ษัทฯ ตอลูกคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงการบร�หารจัดการความขัดแยงทางผลประโยชน การเปดเผยขอมูล และ
การดูแลสังคมและสิ�งแวดลอม สําหรับจรรยาบรรณกรรมการ ผูบ ร�หาร และพนักงานมีวัตถุประสงคเพ�่อมุงเนนการสรางธรรมภิบาลที่ดี
ในองคกร โดยวางหลักเกณฑใหกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานถือปฏิบัติเพ�่อใหการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ สอดคลองกับนโยบาย
ตลอดจนกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
2. จรรยาบรรณคูธุรกิจ มีวัตถุประสงคมุงหมายใหคูคาธุรกิจของบร�ษัทฯ นําหลักการและแนวคิดการดําเนินธุรกิจอยางมี
คุณธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนไปปฏิบัติใชในการดําเนินธุรกิจเพ�่อสนับสนุนใหเกิดการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีจร�ยธรรม เคารพสิทธิเสร�ภาพ ดูแลดานแรงงานและสิทธิมนุษยชน ดูแลดานชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ�งแวดลอม รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับจรรยาบรรณบร�ษัทฯ สามารถดูไดจากเว็บไซตของบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใตหัวขอ [•]
สวนที่ 2 – การกํากับดูแลกิจการ
2.1 คณะกรรมการบร�ษัทฯ
ก) อํานาจ บทบาท หนาที่ และความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทฯ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ มีอํานาจ บทบาท หนาที่ และความรับผ�ดชอบตามที่ไดกําหนดไวโดยตามกฎหมาย
วัตถุประสงคขอบังคับบร�ษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งรวมถึงการกําหนดกลยุทธและนโยบาย
ที่สําคัญดูแลใหบร�ษัทฯ มีกลไกในการควบคุม กํากับ ตรวจสอบที่มีประสิทธิผล และติดตามดูแลการดําเนินงานของบร�ษัทฯ
อยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรม โปรงใส รับผ�ดชอบตอผูมีสวนไดเสียภายใตหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและสรางคุณคาใหแกบร�ษัทฯ ในระยะยาว
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่และความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�ษัทฯ สามารถดูไดจากเว็บไซตของ
บร�ษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใตหัวขอ [•] ตามลําดับ
ข) การประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ
บร�ษัทฯ กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ อยางสมํ่าเสมอ โดยกรรมการบร�ษัทฯ ตองเขารวมประชุม
คณะกรรมการบร�ษัทฯ อยางนอยรอยละ 75 ของจํานวนการประชุมที่จัดข�้นทั้งหมดในแตละป เวนแตมีเหตุผลและความจําเปน
อันสมควร และใหประธานเจาหนาที่บร�หารเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง เพ�่อใหขอมูลเพ��มเติมแกที่ประชุมนอกเหนือจากการ
นําเสนอขอมูลของฝายบร�หารที่มีหนาที่รับผ�ดชอบโดยตรง ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บร�หาร จะรวมกัน
พ�จารณากําหนดเร�่องที่จะเขา ประชุมตามความสําคัญและความจําเปนเรงดวน โดยมีการจัดสรรเวลาพอสมควรเพ�่อใหฝาย
บร�หารไดนําเสนอขอมูลสําคัญอยางครบถวน รวมถึงใหกรรมการไดมีเวลาซักถามและอภิปรายประเด็นสําคัญอยางเพ�ยงพอ
โดยกําหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ไดจัดทําไวลวงหนาทั้งป เพ�่ออํานวยความสะดวกใหกรรมการทุกคน
สามารถเขารวมการประชุมที่จัดข�้นได
ในการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ เลขานุการบร�ษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมใหแกกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการกอนการประชุม (เวนแตในกรณีมีเหตุผลความ
จําเปนร�บดวนเพ�่อรักษาสิทธิหร�อประโยชนของบร�ษัทฯ) เพ�่อใหกรรมการมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพ�ยงพอ
หลังเสร็จการประชุม คณะกรรมการบร�ษัทฯ จะไดรับรางรายงานการประชุมภายใน 14 วัน ซึ่งมีการบันทึกขอ
อภิปรายของที่ประชุมในประเด็นสําคัญไวโดยละเอียด และเมื่อรายงานการประชุมผานการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ
2

บร�ษัทฯ เลขานุการบร�ษัทจะจัดสงรายงานการประชุมใหหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมถึง
จัดเก็บเปนหลักฐานสําหรับใหหนวยงานภายในและภายนอกใชอางอิงตอไป
นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดเพ��มทางเลือกในการจัดประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ�่ออํานวย
ความสะดวกใหกรรมการทุกคนสามารถเขารวมประชุม โดยว�ธีปฏิบัติในการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตาม
ขอบังคับของบร�ษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ค) โครงสรางของคณะกรรมการบร�ษัทฯ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไมเปนผูบร�หาร และกรรมการที่เปนผูบร�หาร โดยมี
จํานวนกรรมการตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด แตตองไมนอยกวา 5 คน โดย กรรมการอยางนอย 3 คน หร�อหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด (แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) เปนกรรมการอิสระ และมีกรรมการที่เปนผูบร�หารไมเกินหนึ่งใน
สามของจํ านวนกรรมการทั ้ งหมด ทั ้ ง นี ้ บร� ษ ั ท ฯ กํ า หนดนโยบายให ค ณะกรรมการบร�ษ ั ท ฯ ประกอบด ว ยบุ ค คลที่มี
ประสบการณ และทักษะความรูความสามารถที่หลากหลาย เพ�่อใหครอบคลุมและเหมาะสมกับทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
บร�ษัทฯ
สําหรับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ของบร�ษัทฯ เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
39/2559 เร�่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม รวมทั้งการแกไขประกาศในเร�่องดังกลาวใด ๆ
(ถามี)
ง) วาระการดํารงตําแหนงกรรมการบร�ษัทฯ
กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการบร�ษัทฯ นอกจากนี้ เพ�่อใหเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บร�ษัทฯ ไดกําหนดใหกรรมการอิสระดํารงตําแหนงตอเนื่องไดไมเกิน 9 ป เวนแตจะมีเหตุผล
สมควร ใหดํารงตําแหนงตอเนื่องไดอีก
จ) การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ NRCG”) จะพ�จารณารายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนกรรมการบร�ษัทฯ จากการเสนอชื่อของผูถือหุนและกรรมการบร�ษัทฯ รวมถึงพ�จารณาจาก
Director Pool โดยจะประเมินทักษะและความรูความชํานาญของกรรมการตาม Board Skill Matrix เพ�่อใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธของบร�ษัทฯ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ใหความสําคัญตอกระบวนการและหลักเกณฑในการสรรหา
และคัดเลือกผูทรงคุณว�ฒิเขาดํารงตําแหนงกรรมการบร�ษัทฯ โดยมุงสงเสร�มและนําเร�่องความหลากหลายของบุคคลทั้งดาน
เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางาน ทักษะ หร�อความรู ตลอดจนความแตกตางอื่น ๆ มา
เปนปจจัยประกอบการพ�จารณาสรรหากรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อใหคณะกรรมการบร�ษัทฯ มีองคประกอบที่หลากหลาย
กอใหเกิดการแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่แตกตาง อันจะเปนประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และสงเสร�มใหบร�ษัทฯ มี
การเติบโตอยางยั่งยืน โดยคณะกรรมการ NRCG จะเสนอผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบร�ษัทฯ ตอคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ และ/ หร�อ ผูถือหุน เพ�่อพ�จารณาอนุมัติ (ตามแตกรณี) โดยการแตงตั้งกรรมการดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”)
ฉ) การปฏิบัติตอกรรมการใหม
บร�ษัทฯ กําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม เพ�่อใหบุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบร�ษัทฯ ไดมีโอกาส
รับทราบขอมูลอันเกี่ยวกับว�สัยทัศน กลยุทธ เปาหมายการดําเนินธุรกิจและการดําเนินการที่สําคัญตาง ๆ ของบร�ษัทฯ
ตลอดจนขอพ�งปฏิบัติสําหรับการเปนกรรมการบร�ษัทหลักทรัพยและกรรมการบร�ษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีผูบร�หารระดับสูงของ
บร�ษัทฯ เขารวมใหขอมูลในการปฐมนิเทศดังกลาว อาทิ ประธานเจาหนาที่บร�หาร และ/หร�อผูบร�หารระดับสูง
ช) การพัฒนาความรูข องกรรมการ
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บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความจําเปนและสงเสร�มใหกรรมการบร�ษัทฯ ไดรับการอบรมและพัฒนาความรูทีจ่ ําเปนอยาง
ตอเนื่อง เพ�่อรองรับภาวะการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงจากการดําเนินธุรกิจบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ สงเสร�มใหกรรมการเขารับ
การพัฒนาฝกอบรมหร�อเขารวมกิจกรรมสัมมนาเพ�่อเปนการเพ��มพ�นความรูดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการชุดยอยตาง ๆ เปนประจํา ทั้งที่จัดโดย สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สมาคมสงเสร�มสถาบันกรรมการบร�ษัทไทย รวมทั้งหนวยงานและองคกรอื่น ๆ ตลอดจนเขารวมกิจกรรมที่ชว ย
สงเสร�มการตระหนักในเร�่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยบร�ษัทฯ มีการแจงหลักสูตรการอบรมหร�อกิจกรรมสัมมนาตาง ๆ
ใหกรรมการทราบอยางสมํ่าเสมอ
ซ) การดํารงตําแหนงในบร�ษัท/นิติบุคคลอ่ืนของกรรมการ
บร�ษัทฯ กําหนดนโยบายเร�่องการดํารงตําแหนงในบร�ษัทอื่นของกรรมการบร�ษัทฯ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดี
ของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ โดยกรรมการบร�ษัทฯ จะสามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบร�ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยทั้งในประเทศไทยและตางประเทศได แตรวมแลวไมควรเกิน 5 บร�ษัทจดทะเบียน และใหนับการดํารงตําแหนง
กรรมการในบร�ษัทฯ เปนหนึ่งบร�ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ กรรมการบร�ษัทฯ มีหนาที่แจงขอมูลการดํารงตําแหนงในบร�ษัทหร�อนิติบุคคลอื่นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตอคณะกรรมการ NRCG และคณะกรรมการบร�ษัทฯ
2.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบร�ษัทฯ เปนผูพ�จารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย (Board Committees) เพ�่อทําหนาที่พ�จารณา
กลั่นกรองงานตาง ๆ เปนการเฉพาะ ปจจ�บันบร�ษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบร�หารและกับกําความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ NRCG และ คณะกรรมการเทคโนโลยี
องคประกอบ บทบาท และหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ มีสาระสําคัญดังนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่และความ
รับผ�ดชอบของคณะกรรมการชุดยอยทั้ง 4 คณะสามารถดูไดจากเว็บไซตของบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใตหัวขอ [•] กฎบัตร
คณะกรรมการชุดยอย” ตามลําดับ)
1. คณะกรรมการบร�หารและกํากับความเสี่ยง (“คณะกรรมการบร�หารฯ”)
คณะกรรมการบร�หารฯ ประกอบดวยกรรมการบร�ษัทฯ จํานวนหนึ่งและอาจประกอบดวยบุคคลอื่น ซึ่งเปนผูบร�หารของ
บร�ษัทฯ โดยบุคคลที่จะดํารงตําแหนงประธานกรรมการบร�หารตองเปน กรรมการบร�ษ ัทฯ และใหประธานเจาหนาที่บร�หารเป น
กรรมการบร�หารโดยตําแหนง
คณะกรรมการบร�หารฯ มีหนาที่และบทบาทที่สําคัญในการขับเคลื่อนบร�ษัทฯ ใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย และระเบียบตาง ๆ
ของบร�ษัทฯ รวมถึงควบคุมดูแลกิจการของบร�ษัทฯ อีกทั้งยังหนาที่และความรับผ�ดชอบในการใหคําแนะนําคณะกรรมการบร�ษัทฯ
เกี่ยวกับกรอบการกํากับดูแลความเสี่ยงของบร�ษัทฯ ทบทวนและสอบทานความเพ�ยงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธการ
บร�หารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดอยางนอยปละครั้ง หร�อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพ�่อประเมิน
วานโยบายและกลยุทธการบร�หารความเสี่ยงของบร�ษัทฯ ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดข�้นใหม และมีการ
ดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พ�จารณาและประเมินความเสี่ยงตาม Significant
activity (SA) ที่อาจจะเกิดข�้น ซึ่งสะทอนความเสี่ยงตาม business model ของบร�ษัทฯ รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมดูแลความ
เสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรายงานตอคณะกรรมการบร�ษัทฯ ถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบร�หารความเสี่ยง และ
สถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกรที่คํานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปจจัยและปญหาที่มีนัยสําคัญ และสิ�งที่ตองปรับปรุงแกไข เพ�่อให
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธในการบร�หารความเสี่ยง ตลอดจนใหคําแนะนําคณะกรรมการบร�ษัทฯ ในการปลูกฝง Risk Culture
ทั่วทั้งองคกร และกํากับใหมีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร ดูแลใหผูบร�หารระดับสูงรวมถึงหัวหนาหนวยงานบร�หารความเสี่ยงปฏิบัติ
ตามนโยบายและกลยุทธการบร�หารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได รวมทั้งมีความเห็นหร�อมีสวนรวมในการประเมิน
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ Chief Risk Officer หร�อตําแหนงที่เทียบเทา ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ ตามที่
คณะกรรมการบร�ษัทฯมอบหมาย เพ�่อใหบรรลุซึ่งว�สัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลักของบร�ษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบร�ษัทฯ ไมนอยกวา 3 คน โดย กรรมการตรวจสอบทุกคนตองเปนกรรมการ
อิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผ�ดชอบในการสอบทานใหบร�ษัทฯ มีการรายงานทางการเง�นอยางถูกตองและ
เพ�ยงพอ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของและติดตามผลการแกไขการไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ (ถามี) สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานและการกํากับดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกันหร�อรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน การปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่นและสินบน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่พ�จารณา
คัดเลือก เสนอแตงตั้ง เลิกจาง รวมทั้ง พ�จารณาคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนประจําทุกป
3. คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล (“คณะกรรมการ NRCG”) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบร�ษัทฯ
โดยมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการในคณะกรรมการ NRCG (“กรรมการ NRCG”) จะตองเปนกรรมการอิสระ หร�อ กรรมการ
ที่ไมเปนผูบร�หาร โดยจะตองมีสัดสวนของจํานวนกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และใหคณะกรรมการ
บร�ษัทฯ แตงตั้งกรรมการ NRCG คนหนึ่งเปนประธานกรรมการ NRCG โดย ประธานกรรมการ NRCG ควรเปนกรรมการอิสระ โดย
คณะกรรมการ NRCG มีหนาที่และความรับผ�ดชอบหลักดังนี้
(1) งานดานสรรหา
กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และว�ธีการในการสรรหากรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการ ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ�่อดํารงตําแหนงกรรมการบร�ษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอย (Board Committees) ประธาน
เจาหนาที่บร�หาร ผูสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บร�หาร และที่ปร�กษาของบร�ษัทฯ รวมถึงกํากับดูแลและกําหนดนโยบายและว�ธีการ
สรรหากรรมการ ประธานเจาหนาที่บร�หาร ผูสืบทอดตําแหนงประธานเจาหนาที่บร�หาร และที่ปร�กษาของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ในการสรรหา
กรรมการบร�ษัทฯ จะพ�จารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากการเสนอชื่อของผูถือหุนและกรรมการบร�ษัทฯ รวมถึงพ�จารณา
จาก Director Pool โดยจะประเมินทักษะและความรูความชํานาญตาม Board Skill Matrix เพ�่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับทิศทาง
และกลยุทธของบร�ษัทฯ รวมถึงมุงสงเสร�มและนําเร�่องความหลากหลายของบุคคลทั้งดานเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา
ประสบการณการทํางาน ทักษะ หร�อความรู ตลอดจนความแตกตางอื่น ๆ มาเปนปจจัยประกอบการพ�จารณาสรรหากรรมการบร�ษทั ฯ
ดวย
นอกจากนี้ คณะกรรมการ NRCG มีหนาที่ดําเนินการเพ�่อใหมั่นใจวาบร�ษัทฯ มีแผนสืบทอดตําแหนงและความตอเนื่องในการ
บร�หารที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงประธานเจาหนาที่บร�หาร
(2) งานดานคาตอบแทน
กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น รวมถึงจํานวนคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่จะใหแกกรรมการ
บร�ษัทฯ กรรมการของคณะกรรมการชุดยอย โดยคํานึงถึงขอบเขตหนาที่และความรับผ�ดชอบของแตละบุคคล รวมถึงความเสี่ยงที่
เกี่ยวของ ตลอดจนกําหนดแนวทางการประเมินผลงานประจําป ของกรรมการบร�ษัทฯ และประธานเจาหนาที่บร�หาร
(3) งานดานนโยบายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองคกร
พ�จารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับนโยบายดานทรัพยากรบุคคลเพ�่อใหสอดคลองกับกลยุทธในการทําธุรกิจของบร�ษัทฯ
กําหนดนโยบายและกํากับใหมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงสําหรับตําแหนงประธานเจาหนาที่บร�หาร รวมถึงพ�จารณาและใหความเห็น
เกี่ยวกับแผนการปลูกฝงและพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
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(4) งานดานกํากับดูแลกิจการ
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ ติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถึงทบทวน
และปรับปรุงนโยบายใหมีความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของบร�ษัทฯ ใหสอดคลองกับหลักบรรษัทภิบาลของ
หนวยงานทางการที่กํากับดูแล รวมทั้งจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการบร�ษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดยอย
4. คณะกรรมการเทคโนโลยี
คณะกรรมการเทคโนโลยีประกอบดวยกรรมการบร�ษัทฯ และ/หร�อผูบร�หารของบร�ษัทฯ จํานวนหนึ่ง โดยผูที่ดํารงตําแหนงใน
คณะกรรมการเทคโนโลยีจะตองมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ รวมทั้งมีความเขาใจในหนาที่และความรับผ�ดชอบ และจะตองไมมี
คุณสมบัติตองหามตามกฎหมายที่กําหนด
คณะกรรมการเทคโนโลยีมีหนาที่กํากับดูแลกลยุทธดานเทคโนโลยีและสถาปตยกรรมดานระบบงานของบร�ษัทฯ กําหนดกรอบ
การประเมินระดับความพรอมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร กําหนดหลักการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศึกษาความกาวหนาดานเทคโนโลยีเพ�่อปรับปรุงคุณภาพธุรกรรมทางการเง�นของบร�ษัทฯ ใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได รวมถึงเสร�มสรางความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกคณะกรรมการบร�ษัทฯ
2.3 การแยกตําแหนงระหวางประธานกรรมการ ประธานกรรมการบร�หารฯ และประธานเจาหนาที่บร�หาร
เพ�่อประโยชนในการกํากับดูแลและเพ�่อความโปรงใสของการดําเนินงาน บร�ษัทฯ กําหนดใหแบงแยกอํานาจหนาที่ของประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการบร�หาร และประธานเจาหนาที่บร�หารอยางชัดเจน ซึ่งเปนไปตามหลักการแบงแยกหนาที่ระหวางการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการบร�หารงานประจํา ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร�ษัทฯ จะเลือกกรรมการที่เปนกรรมการอิสระหร�อกรรมการที่ไมเปนผูบร�หารคนหนึ่งดํารง
ตําแหนงประธานกรรมการ มีหนาที่กํากับดูแลใหคณะกรรมการบร�ษัทฯ ทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ เปนประธานในการประชุม
คณะกรรมการบร�ษัทฯ โดยดูแลใหมีวาระการประชุมที่สําคัญและจําเปนตอการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ โดยเฉพาะเร�่องยุทธศาสตร
องคกร จัดสรรเวลาใหฝายบร�หารมีการนําเสนอขอมูลที่สําคัญอยางชัดเจน มีการอภิปรายอยางรอบดาน และใหเลขานุการบร�ษัทมีการ
บันทึกรายงานการประชุมอยางถูกตอง รวมทั้งดูแลใหการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ เปนไปตามนโยบายที่กําหนด นอกจากนี้
ประธานกรรมการยังทําหนาที่ประธานในการประชุมผูถือหุนดวย
ประธานกรรมการบร�หารฯ ไดรับเลือกและแตงตั้งโดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ จากบุคคลซึ่งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
บร� ษ ั ท ฯ ประธานกรรมการบร� ห ารฯ มี ห น า ที ่ ค วบคุ ม ดู แ ลให ค ณะกรรมการบร� ห ารฯ ทํ า หน า ที ่ ใ ห ส อดคล อ งกั บ กฎบั ต รคณะ
กรรมการบร�หารฯ อันไดแก การกํากับดูแลใหการดําเนินงานของบร�ษัทฯ เปนไปตามกลยุทธ นโยบาย รวมถึงระเบียบของบร�ษัทฯ
ตลอดจนดําเนินการตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ มอบหมาย ทั้งนี้ ประธานกรรมการบร�หารฯ ไมมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บร�ษัทฯ โดยลําพัง
ประธานเจาหนาที่บร�หาร คณะกรรมการบร�ษัทฯ เปนผูแตงตั้งประธานเจาหนาที่บร�หาร ซึ่งจะเปนกรรมการบร�หารฯ โดย
ตําแหนงและไมมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบร�ษัทฯ ไดโดยลําพัง ประธานเจาหนาที่บร�หารเปนผูบร�หารสูงสุดขององคกร มีบทบาท
หนาที่หลักในการกํากับดูแลการขับเคลื่อนการดําเนินงานของบร�ษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายกลยุทธ และเปาหมายที่กําหนดโดย
คณะกรรมการบร�ษัทฯ เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธที่สอดคลองกับสภาพการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ�่อใหองคกรเติบโต
อยางยั่งยืน รวมถึงพ�จารณากลั่นกรอง และมีอํานาจอนุมัตเิ ร�่องตาง ๆ ตามระเบียบที่บร�ษัทฯ กําหนดไวและตามที่ไดรับมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบร�ษัทฯ และ/หร�อคณะกรรมการชุดยอย ทั้งนี้ประธานเจาหนาที่บร�หารจะเปนผูรับผ�ดชอบหลักในเร�่องการสราง
วัฒนธรรมองคกร
2.4 คาตอบแทนของกรรมการ
ก) คาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการ NRCG เปนผูทําหนาที่เสนอแนะคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับกรรมการบร�ษัทฯ และกรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอย (Board Committees) ใหคณะกรรมการบร�ษัทฯ พ�จารณาเพ�่อเสนอใหผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุก
ป โดยคณะกรรมการบร�ษัทฯ มีนโยบายใหคาตอบแทนของกรรมการอยูในระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่ของ
กรรมการที่ตองปฏิบัติเพ�่อใหเปนไปตามความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ ตลอดจน
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ข) คาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บร�หาร
คณะกรรมการ NRCG รับผ�ดชอบในการกําหนดและอนุมัติคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บร�หาร โดยคํานึงถึง
ผลการดําเนินงานของบร�ษัทฯ และผลการปฏิบัติงานและความสามารถในการแขงขันของบร�ษัทฯ เมื่อเปร�ยบเทียบกับสถาบัน
การเง�นและบร�ษัทชั้นนําในประเทศไทยภายใตหลักเกณฑที่โปรงใสและตามขอบเขตความรับผ�ดชอบของตําแหนงงาน
ค) ผลประโยชนอ่ืน ๆ ของกรรมการและประธานเจาหนาที่บร�หาร
กรรมการไดรับสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบร�ษัทฯ อาทิ ประกันภัยความรับผ�ดของกรรมการและเจาหนาที่
เปนตน
ประธานเจาหนาทีบ่ ร�หารของบร�ษัทฯ ไดรับผลประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ เชนเดียวกับพนักงาน เชน สวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกันชีว�ตและอ�บัติเหตุ คาเดินทาง สวัสดิการเง�นกูประเภทตาง ๆ เง�นสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ เปนตน
2.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บร�หาร
ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ ประกอบดวย (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ ทั้งคณะ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอย และ (4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บร�หาร
บร�ษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ เปนประจําทุกป ดวยว�ธีการประเมิน
ตนเอง (Self Evaluation) และ/หร�อ ประเมินแบบไขว (Cross Evaluation) โดยบร�ษัทฯ จะนําขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดรับจาก
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบร�ษัทฯ มาปรับปรุงประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการ เพ�่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการกํากับดูแลกิจการของบร�ษัทฯ
ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานประธานเจาหนาที่บร�หาร บร�ษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร เปนประจําทุกป โดยหนาที่ดังกลาวอยูภายใตความรับผ�ดชอบของคณะกรรมการ NRCG ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บร�หารนั้น คณะกรรมการ NRCG มีหนาที่กลั่นกรองเปาหมาย และ
หลักเกณฑการปฏิบัติงาน กอนเสนอคณะกรรมการบร�ษัทฯ พ�จารณาอนุมัติ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผล
การปฏิบัติงาน และนําเสนอใหคณะกรรมการบร�ษัทฯ เพ�่อพ�จารณา
2.6 แผนพัฒนาเพ�่อทดแทนตําแหนงงาน (Succession Planning)
บร�ษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการ NRCG เปนผูพ �จารณาแผนพัฒนาเพ�อ่ ทดแทนตําแหนงประธานเจาหนาที่
บร�หารและผูบร�หารระดับสูง เพ�่อใหมั่นใจวาบร�ษัทฯ มีการวางแผนสรรหา คัดเลือก และการเตร�ยมความพรอมของบุคลากร
เพ�่อทดแทนในตําแหนงงานหลักที่มีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบร�ษัทฯ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ไดจัดทําแผนพัฒนาเพ�่อ
ทดแทนตําแหนงงานโดยมีวัตถุประสงคเพ�่อเตร�ยมควาพรอมดานกําลังคนทั้งในเชิงคุณภาพและปร�มาณ เพ�่อประโยชนในการ
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บร�หารงานที่ตอเนื่องและเหมาะสม รวมถึงเพ�่อคัดเลือกและเตร�ยมความพรอมบุคลากรใหเหมาะสมกับงานที่เปนตําแหนงงาน
หลัก (Key Jobs) ของบร�ษัทฯ หร�อตําแหนงอื่นใดที่มีความสําคัญตามโครงสรางบร�หารจัดการหร�อตอการดําเนินธุรกิจของ
บร�ษัทฯ หร�อเปนตําแหนงงานที่ตองการทักษะความชํานาญเฉพาะ
2.7 เลขานุการบร�ษัทฯ
คณะกรรมการบร�ษัทฯ เปนผูแตงตั้งผูบร�หารของบร�ษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ใหดํารงตําแหนงเลขานุการ
บร�ษัทฯ เพ�่อทําหนาที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบร�ษัทฯ และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งสนับสนุนใหการกํากับดูแล
กิจการเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหนาที่ความรับผ�ดชอบของเลขานุการบร�ษัทสามารถดูไดจากเว็บไซตของบร�ษัทฯ
www.fnsyrus.com ภายใตหัวขอ [•] “บทบาทหนาที่เลขานุการบร�ษัท” ตามลําดับ
สวนที่ 3 – สิทธิและการปฏิบัติตอผูม ีสวนไดเสีย
3.1 การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย
บร�ษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ไมวาจะเปนผูถือหุน ลูกคา พนักงาน พันธมิตร คูแขงทางการคา เจาหนี้
คูคา สังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอม ซึ่งสะทอนผานว�สัยทัศนและจรรยาบรรณของบร�ษัทฯ โดยบร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะใหผูมีสวนไดเสียแต
ละกลุมไดรับความพ�งพอใจและไดรับสิทธินั้นอยางเต็มที่บนหลักการของความเปนธรรมเพ�่อการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน
ผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอกับหนวยงานที่เกี่ยวของของบร�ษัทฯ ไดโดยตรง อาทิ ลูกคาสามารถติดตอผานสาขาหร�อผู
แนะนําการลงทุนของบร�ษัทฯ นอกจากนี้ บร�ษัทฯ ยังมีชองทางสื่อสารอื่น ๆ เพ�่อรับแจงขอรองเร�ยนคําแนะนํา ขอเสนอแนะ และความ
คิดเห็นซึ่งเปนชองทางกลางที่สามารถติดตอถึงบร�ษัทฯ โดยมีรายละเอียดชองทางสื่อสารกับบร�ษัทฯ กําหนดไวในแบบ 56-1 One
Report
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย สามารถดูไดจากเว็บไซตของบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใต
หัวขอ [•]> “จรรยาบรรณธุรกิจ”
3.2 การปฏิบัติตอผูถือหุน
ก) การปฏิบัติตอผูถือหุนโดยท่ัวไป
บร�ษัทฯ มีนโยบายที่จะใหผูถือหุนไดรับสิทธิขั้นพ�้นฐาน อันไดแก การซื้อขายหร�อโอนหุน การมีสวนแบงในกําไรของบร�ษัทฯ
การเขารวมประชุมเพ�่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมอยางเปนอิสระและเทาเทียมกัน การรวมตัดสินใจในเร�่องสําคัญของบร�ษัทฯ และการ
ไดรับขอมูลขาวสารของบร�ษัทฯ อยางรวดเร็ว ครบถวน และเพ�ยงพอผานชองทางที่เขาถึงไดงาย
ข) การปฏิบัติตอผูถ ือหุนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถ ือหุน
บร�ษัทฯ มุงที่จะดําเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมถึงมาตรฐานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการใหสิทธิผูถือหุนสามารถเสนอวาระกรรมการ และคําถามลวงหนากอนการประชุม การจัดสงหนังสือ
บอกกลาวเร�ยกประชุมลวงหนาที่ถูกตอง ครบถวน เพ�ยงพอ และมีระยะเวลาเผยแพรในเว็บไซต 30 วันกอนวันประชุม การดูแลใหการ
ประชุมผูถือหุนมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตนได และการจัดทํามติและรายงานการประชุม
เปดเผยในเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบร�ษัทฯ ภายในระยะ 14 วันนับจากวันประชุม
ค) การจายเง�นปนผล
บร�ษัทฯ มีนโยบายการจายเง�นปนผลของบร�ษัท ดังนี้
บร�ษัทฯ มีนโยบายการจายเง�นปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิประจําป ตามงบการเง�นรวม โดยบร�ษัทฯ จะ
พ�จารณาถึงผลตอบแทนแกผูถือหุนในระยะยาว ทั้งนี้ บร�ษัทฯ จะจายเง�นปนผลเมื่อบร�ษัทฯ มีกําไรหลังจากกันสํารองตามกฎหมายและ
การกันสํารองอื่นที่จําเปนไดครบถวนแลว รวมทั้งไมมีผลขาดทุนสะสมและสามารถดํารงเง�นกองทุนไดเพ�ยงพอตามกฎหมาย
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ทั้งนี้ การจายเง�นปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข�้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคตของบร�ษัทฯ

3.3 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
บร�ษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมใหมีความครบถวน เหมาะสม เทาเทียมกัน
ทันเวลา รวมถึงดูแลการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับและขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาซื้ออขายหลักทรัพยของบร�ษัทฯ ทั้งนี้ บร�ษัทฯ ได
กําหนดให ประธานเจาหนาที่บร�หาร ผูบร�หารสูงสุดกลุมการเง�น (Chief Financial Officer) ผูจัดการสายนักลงทุนสัมพันธ เลขานุการ
บร�ษัท และบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบร�ษัทฯ อาจพ�จารณามอบหมายตอไปเปนผูเปดเผยขอมูลของบร�ษัทฯ
การเปดเผยขอมูลของบร�ษัทฯ ตอผูเกี่ยวของจะทําผานหลายชองทาง อาทิ การรายงานตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สํานักงาน ก.ล.ต. บนเว็บไซตของบร�ษัทฯ (www.fnsyrus.com ) การพบปะนักลงทุน การเผยแพรขาวผานสื่อมวลชน เปนตน
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบร�ษัทฯ
สามารถดูไดจากเว็บไซตของบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ”
สวนที่ 4 – การควบคุมภายใน
4.1 การควบคุมภายในเพ�่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการใชขอมูลภายในของกรรมการ ผูบร�หาร และ
พนักงาน
คณะกรรมการบร�ษัทฯ กําหนดใหมีการดําเนินการตาง ๆ เพ�่อเปดเผยและปองกันการทํารายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมถึงการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ โดยไดกําหนดไวในจรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบเร�่องการรักษาความลับและการ
เปดเผยขอมูลลูกคา และระเบียบเร�่องการปองกันการใชขอมูลภายใน และหลักเกณฑเร�่องการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการและ
ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพยของพนักงาน รวมถึงกําหนดระยะเวลาหามการซื้อขายหลักทรัพยและหลักทรัพยอางอิงหุนสามัญของ
บร�ษัทฯ (Non-trading Period) ของกรรมการ ผูบร�หาร และพนักงานที่เกี่ยวของกับการจัดทํางบการเง�น โดยกําหนดระยะเวลาหาม
การซื้อขายหลักทรัพยของบร�ษัทฯ 1 เดือน กอนการประกาศงบการเง�นรายไตรมาส งบการเง�นงวดคร�่งปและงบการเง�นประจําป และ
ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปดเผยงบการเง�นดังกลาว นอกจากนี้บร�ษัทฯ ยังกําหนดใหกรรมการและ ผูบร�หาร (ตามที่ไดนิยามไวใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) เปดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ เพ�่อประโยชนในการการควบคุมภายในในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการใชขอมูลภายในของ
กรรมการ บร�ษัทฯ กําหนดใหกรรมการ จัดทํารายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวของสงใหเลขานุการบร�ษัททุก
สิ�นไตรมาสหร�อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
สําหรับการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หร�อรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน บร�ษัทฯ มีนโยบายในการ
กําหนดราคา และเง�่อนไขตาง ๆ ของการทํารายการระหวางบร�ษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวของโดยราคาและเง�่อนไขตาง ๆจะตองเปน
เชนเดียวกันกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ยังกําหนดใหคณะกรรมการบร�ษัทฯ (โดยไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย)
เปนผูมีอํานาจอนุมัติวงเง�นและการลงทุนในกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของกับบร�ษัทฯ กรรมการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หร�อผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว (ตามที่ไดนิยามไวใน มาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่
แกไขเพ��มเติม) สําหรับ รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลคาเกินเกณฑที่กําหนดไว ตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการ
บร�ษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกํากับดูแลรายการสําคัญทั้งหมด
เพ�่อใหการเขาทํารายการดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย และ/หร�อระเบียบที่เกี่ยวของ
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ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพ�่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการใชขอมูลภายในของกรรมการ
ผูบร�หาร และพนักงาน สามารถดูไดจากเว็บไซตบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” > “จรรยาบรรณ”
ตามลําดับ

4.2 นโยบายตอตานคอรรัปชั่นและสินบน
บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและมุงมั่นในการตอตานคอรรัปชั่นและการใหสินบนทุกรูปแบบโดยไดกําหนดนโยบายตอตาน
คอรรัปชั่นและสินบน โดยใหกรรมการและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยเฉพาะอยางยิ�งขอหามใน (1) การเร�ยกรอง
จัดหา หร�อรับสินบนเพ�่อประโยชนของกรรมการหร�อพนักงานของบร�ษัทฯ หร�อเพ�่อประโยชนของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับตน ไมวาจะเปน
บุคคลในครอบครัว เพ�่อน หร�อบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในลักษณะอื่นใด (2) การเสนอ ใหคํามั่นสัญญา หร�อใหสินบนแกเจาหนาที่ของรัฐ
หร�อเจาหนาที่ภาคเอกชนอื่น ๆ ไมวาโดยทางตรงหร�อโดยทางออมในนามหร�อเพ�่อประโยชนของบร�ษัทฯ และ (3) การใชอํานาจหนาที่โดย
ทุจร�ต
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายตอตานคอรรัปชั่นและสินบน สามารถดูไดจากเว็บไซตของบร�ษัทฯ www.fnsyrus.com
ภายใตหัวขอ [•]
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