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บทน ำ 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) รวมถึงบริษัทย่อย ตระหนักถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นใหก้ับผู้ลงทุนและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้
มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนภำยใต้สภำวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดท ำ “จรรยำบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็น
แนวทำงกำรประกอบธุรกิจและก ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร และให้ผู้บริหำรและพนักงำนในทุกระดับตระหนักและพึงน ำไปปฏิบัติ 

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1: สำรจำกประธำนกรรมกำร 

เป็นกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกระดับตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมกรอบจรรยำบรรณที่ก ำหนด 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลองค์กร 

ระบุถึงทิศทำงขององค์กร ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่ำนิยมองค์กร (Core Values) และตรำสัญลักษณ์ (Logo) 

ส่วนที่ 3: ข้อพึงปฏิบัติ 

นโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณในเรื่องต่ำง ๆ 

ส่วนที่ 4: กำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ 

อธิบำยถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษ ตลอดจนวิธีกำรรับข้อร้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จรรยำบรรณธรุกจิ 3 
 

สว่นที ่1: สำรจำกประธำนกรรมกำร 

เรียน กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกท่ำน 

คณะกรรมกำรมีเจตนำรมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทของเรำเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรมและคุณธรรม ซึ่ งถือเป็นหัวใจ
ส ำคัญในกำรด ำเนินงำน โดยยึดมั่นกำรด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ำพำธุรกิจให้ด ำรงอยู่ได้ในทุก ๆ 
สถำนกำรณ์ 

บริษัทฯ จึงรวบรวมแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีรำกฐำนอันเข้มแข็ง และจัดท ำ “จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)” 
ฉบับน้ีข้ึน ซึง่จะมีกำรทบทวนและปรับปรงุถึงข้อพงึปฏิบัตดัิงกล่ำวตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพือ่เป็นแนวทำงใหก้รรมกำร ผู้บริหำรและ
พนักงำนในทุกระดับยึดถือและพึงน ำไปปฏิบัติ อันจะท ำให้กำรด ำเนินงำนของบริษัท บรรลุเป้ำหมำย ควบคู่ไปกับกำรสะท้อนคุณค่ำและวัฒนธรรมขององค์กร 

ในโอกำสนี้ ต้องขอขอบคุณบุคลำกรทุกท่ำนที่มีเจตนำรมณ์ร่วมกันและยึดถือจรรยำบรรณธุรกิจฉบับน้ีเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และช่วยผลักดันให้องค์กรมีกำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดีและเติบโตอย่ำงยั่งยืนไปด้วยกัน 
 
 
 

 นำยชัชวำลย์ เจียรวนนท ์
 ประธำนกรรมกำร 
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สว่นที ่2: ขอ้มลูองคก์ร 

คณะกรรมกำรได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่ำนิยมขององค์กร (Core Values) เป็นลำยลักษณ์อักษร รวมถึงออกแบบตรำสัญลกัษณ์ 
(Logo) ให้มีควำมสอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีแนวทำงและเป้ำหมำยที่ชัดเจน และสื่อสำรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำยในแล ะภำยนอก
องค์กรให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

สร้ำงควำมมั่งคั่ง ด้วยกำรยกระดับกำรลงทุน 

2.2 พันธกิจ (Mission) 

ให้บริกำรที่เข้ำถึงลูกค้ำบุคคล และให้ค ำแนะน ำกำรลงทุนที่สร้ำงผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้ำ พร้อมทั้งสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจรและใส่ใจกำรให้บริกำร โดย
ยึดมั่นจรรยำบรรณและบรรษัทภิบำลที่ดี รวมถึงพัฒนำบุคลำกรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อมอบบริกำรที่เป็นเลิศ 

2.3 ค่ำนิยมองค์กร (Core Values) 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะและบรรทัดฐำนที่จะเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติขององค์กร จึงได้ก ำหนดให้ “HERO” เป็นค่ำนิยมองค์กร 

 

 H-Honesty 
 มีควำมซื่อสัตย์สุจริตและกล้ำที่จะท ำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเชื่อถือและไว้วำงใจได้ 

 E-Engagement 
 มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในกำรผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้ำหมำย 

 R-Responsibility 
 รับผิดชอบต่อตนเอง หน้ำที่ และผู้อื่น ทั้งในเรื่องค ำพูดและกำรกระท ำ 

 O-Originality 
 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กล้ำเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ ปรับตัวตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไปได้ 
 
 
 
 
 

 H 
Honesty  R 

Responsibility  O 
Originality  E 

Engagement 
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2.4 ตรำสัญลักษณ์ (Logo) 

 

 ตรำสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ภำยใต้แนวคิด “ALWAYS A STEP AHEAD” ประกอบไปด้วย 

 1) ตัวอักษรตัวแรกของบริษัทฯ มีสีส้ม แสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรริเริ่มสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

 2) ลำยเส้นพู่กันจีน แสดงถึงกำรใช้ศำสตร์และศิลป์ในกำรก้ำวต่อไปข้ำงหน้ำอย่ำงสง่ำงำม 

 3) ตัวอักษรตัวอื่น ๆ ของบริษัทฯ มีสีน ้ำเงินเข้ม แสดงถึงกำรเติบโตร่วมกันอย่ำงมั่นคง 

 4) แนวคิดบริษัทฯ เป็นตัวอักษรสีเทำ แสดงถึงกำรยึดมั่นในอุดมกำรณ์ไม่ว่ำจะเกิดปัญหำหรืออุปสรรคใด ๆ 
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สว่นที ่3: ขอ้พงึปฏบิตั ิ

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงำม
ด้วย กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนในทุกระดับ จึงมีหน้ำที่ที่จะต้องรับรู้ เข้ำใจ และรับผิดชอบน ำไปประพฤติปฏิบัติตำมอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

3.1 ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบำยส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจที่ค ำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเพื่อ แสดงถึง
เจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปรง่ใสและตรวจสอบได้ และก ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของพนักงำนทุกระดับในกำรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำทีอ่ำจ
ท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนมีประสิทธิภำพลดลง หรืออำจท ำให้บริษัทฯ เสียหำยหรือได้รับผลประโยชน์น้อยกว่ำที่ควรจะเป็น อันเกิดจำกกำรเอื้อประโยชน์เพื่อ
ตนเองหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องทำงกำรค้ำของบริษัทฯ เช่น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เป็นต้น นอกจำกนี้ พนักงำนไม่ควรถือหุ้นของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งหำกเป็นกำรได้มำกอ่นเป็นพนักงำน
บริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้ำไปท ำธุรกิจนั้น หรือได้มำทำงมรดก พนักงำนมีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อให้หน่วยงำนผู้รับผิดชอบเข้ำไป
ก ำกับดูแลกำรท ำรำยกำรที่เกิดขึ้นให้มีควำมโปร่งใสและชัดเจน 

3.2 กำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรสนับสนุน
และส่งเสริมให้พนักงำนในทุกระดับตระหนักถึงผลร้ำยและอุปสรรคต่อกำรพัฒนำองค์กร และประเทศชำติอันเกิดจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน และมีจิตส ำนึกที่ดี
ในกำรร่วมกันต่อต้ำนภัยร้ำยดังกล่ำว โดยพนักงำนจะต้องไม่เป็นผู้เสนอหรือผู้เรียกร้องถึงค่ำตอบแทน สินบน ข้อตกลง หรือผลประโยชน์อื่ น ๆ ในทุกรูปแบบท่ี
ส่อไปในทำงที่จูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำในทำงมิชอบ ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงอ้อม นอกจำกนี้ จะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
ระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองหรือบริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทำงหรือเครื่องมือในกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตและคอร์รัปชัน 

หำกมีกำรพบเห็นหรือล่วงรู้ถึงกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงำนจะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย และต้องแจ้งเบำะแสให้แก่
บุคคลผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบได้รับทรำบผ่ำนช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียน รวมถึงให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย 

3.3 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้ำงและรักษำวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินกำรเพื่อคุ้ม ครองสิทธิมนุษยชน 
พร้อมทั้งให้ควำมเคำรพและปฏิบัติต่อทุกคนตำมหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่แบ่งแยกควำมแตกต่ำงในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นทำงเพศ เชื้อชำติ 
สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ อำยุ สีผิว กำรศึกษำ สถำนะทำงสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มีควำมแตกต่ำงกัน 

3.4 กำรใช้ทรัพย์สินทำงปัญญำและเทคโนโลยี 

ตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติของบริษัทฯ ทรัพย์สินทำงปัญญำและเทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
จึงเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนในกำรดูแลทรัพย์สินทำงปัญญำและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหำย หรือถูกน ำไปใช้ ในทำงมิชอบ 
ต้องใช้งำนด้วยควำมรอบคอบและระมัดระวังภำยใต้กฎหมำย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตำมสัญญำที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทำง
ปัญญำ หรือน ำเทคโนโลยีของบุคคลอื่นไปใช้ในทำงมิชอบ 

3.5 กำรให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 

กำรให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น กำรจัดเลี้ยงหรือกำรรับกำรเลี้ยง กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ กำรเดินทำงทั้งในและต่ำงประเทศ 
รวมถึงรำยรับหรือรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรให้หรือกำรรั บผลประโยชน์นั้นต้องกระท ำ
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อย่ำงโปร่งใสในเพียงวิสัยอันควร หรือช่วงเทศกำลและประเพณีนิยมเท่ำนั้น พนักงำนจะต้องไม่เรียกร้องหรือรับ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ที่ผิดไปจำกธรรมเนียมปฏิบัติ 
หรือเกินควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ผลประโยชน์ดังกล่ำว จะต้องมีมีมูลค่ำที่ไม่มำกจนเกินควำมเหมำะสม และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงิ นสด หำกมิใช่แล้ว 
พนักงำนมีหน้ำที่จะต้องรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

3.6 กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทและกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ยึดถือกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถอืหุ้นทุกรำยอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน พนักงำนจึงมี
หน้ำที่และรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่ำว โดยจะต้องไม่น ำข้อมูลที่บริษัทฯ ยังไม่เปิดเผยสู่สำธำรณะ ไปแสวงหำผลประโยชน์ในทำงมิชอบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
รวมถึงบอกกล่ำวและเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ไมว่ำบุคคลนั้นจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตำม ตลอดจนมีหน้ำที่รักษำข้อมูลและควำมลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหล
หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ พนักงำนควรละเว้นกำรซื้อหรือขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบกำรเงิน  หรือเผยแพร่สถำนะ
กำรเงิน รวมถึงข้อมูลส ำคัญอื่น ๆ โดยควรรออย่ำงน้อย 1-2 วัน หลังจำกมีกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวแก่สำธำรณชนแล้ว ทั้งนี้ พนักงำนต้องแจ้งข้อมูลกำรมี
บัญชีซื้อขำย ณ วันที่เริ่มเข้ำท ำงำนกับบริษัทฯ และรำยงำนต่อฝ่ำยก ำกบัดูแลกำรปฏิบัตงิำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และหำกมีกำรซื้อขำย กรรมกำรมีหน้ำที่จะตอ้ง
แจ้งกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำร อย่ำงน้อย 1 วันล่วงหน้ำท่อนท ำกำรซื้อขำยและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรมีส่วนได้เสียของตนให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบด้วย ส่วนพนักงำนต้องรำยงำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตำมเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก ำหนด กล่ำวคือ ต้องรำยงำนเป็นลำย
ลักษณ์อักษรและจัดส่งส ำเนำกำรซื้อขำยทุกครั้งต่อฝ่ำยก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหำกมีควำมเคลื่อนไหวกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
หรือรำยงำนทุก 6 เดือน หำกไม่มีควำมเคลื่อนไหว เพื่อควำมโปร่งใสและชัดเจน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำรน ำข้อมูลภำยในหรือข้อมูลที่มีสำระส ำคัญไปใช้ในทำง
มิชอบ อันจะส่งผลกระทบต่อรำคำของหลักทรัพย์หรือเกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์ และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน ก.ล.ต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงำนอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จึงมีกำรก ำหนดเพิ่มเติมให้พนักงำนที่ปฏิบัติงำนในหน่วยที่ให้บริกำรลูกค้ำ (Front Office) และหน่วยงำนที่ดูแลกำรตัดสินใจซื้อขำยแทนลูกค้ำ หรือ
ดูแลเงินลงทุนของบริษัทฯ จะต้องไม่ส่งค ำสั่งซื้อขำยด้วยตนเอง เพื่อป้องกันกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ดักหน้ำลูกค้ำ (Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแล
บัญชีตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนรับทรำบและอนุมัติก่อนทุกครั้ง ส่วนพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรจัดท ำบท
วิเครำะห์นั้น จะต้องไม่ซื้อขำยหลักทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนกำรจัดท ำบทวิเครำะห์ตำมระยะเวลำที่บริษัทฯ ก ำหนด 

3.7 ระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและควำมมั่นคงให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ให้สอดคล้องกับหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล และมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม รวมทั้งมีกำรติดตำมและทบทวนระบบงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนให้
ฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำที่และรับผิดชอบดูแลให้กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลำ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ 
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

3.8 กำรดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม โดยเคำรพกฎระเบียบของสังคม ปฎิบัติตำมกรอบกติกำที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด และก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำง ๆ มีส่วนร่วมอย่ำงมีประสิทธิภำ พ เพื่อป้องกันควำม
เสียหำยที่อำจเกิดขึ้น จึงมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้ 

 3.8.1 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นสถำบันในกำรใช้สิทธิขั้นพื้นฐำนของตนและมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเรื่องส ำคัญของบริษัทฯ รวมทั้ง
กำรเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน ทั้งนี้ พนักงำนจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตแ ละระมัดระวัง
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รอบคอบ โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและผลตอบแทนที่เหมำะสมในระยะยำว อันจะสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้
ถือหุ้น 

 3.8.2 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรที่มีรำคำสมเหตุสมผลแก่ลูกค้ำทุกรำยอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน รวมถึงมำตรฐำนในกำร
ดูแลกระบวนกำรหลังกำรขำย และตระหนักถึงควำมส ำคัญของข้อมูลของลูกค้ำ โดยจัดให้มีระบบงำนที่ป้องกันกำรใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำตำม
กฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรดูแลทรัพย์สินของลูกค้ำมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัย ส่วนกำรประชำสัมพันธ์ และกำร
ส่งเสริมกำรขำยนั้น บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมเข้ำใจของลูกค้ำเป็นส ำคัญ จึงสื่อสำรและโฆษณำสินค้ำหรือบริกำรนั้นอย่ำงจริงใจ ตรงไปตรงมำ และไม่
เกินไปจำกควำมจริง เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของลูกค้ำและน ำข้อเสนอแนะดังกล่ำ วมำ
ปรับปรุงและพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ดียิ่งขึ้น 

 3.8.3 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบต่อภำครัฐ 

 บริษัทฯ เคร่งครัดกับพนักงำนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก ำหนดต่ำง ๆ รวมทั้งกำรให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐในกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ตำมกรอบนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 3.8.4 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบต่อพนักงำน 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้พนักงำนออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ และตรวจ
สุขภำพประจ ำปี รวมถึงกำรดูแลรักษำควำมสะอำดพื้นที่ท ำงำน เพื่อให้พนักงำนมีอำชีวอนำมัยที่เอื้อและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งได้มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ที่เหมำะสมกับงำนและหน้ำที่ของพนักงำน นอกจำกนี้ ยังสนับสนุนและให้ควำมส ำคัญกับกำรอบรม
และสัมมนำ เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะต่ำง ๆ และประสิทธิภำพในกำรท ำงำนให้มำกยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับกำรปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้เน้นกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม และสร้ำงเจตคติที่ดีต่อองค์กรในกำรอยู่ร่วมกัน 

 3.8.5 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบต่อคู่ค้ำ 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรคัดเลือกคู่ค้ำที่เหมำะสมและปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรมภำยใต้เงื่อนไขทำงกำรค้ำและสัญญำที่ท ำร่วมกัน และไม่มี
นโยบำยเรียกรับหรือจ่ำยผลประโยชน์ใด ๆ ที่ถือเป็นกำรไม่สุจริตกับคู่ค้ำ โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำคู่ค้ำจำกสถำนะทำงกำรเงินที่มั่นคงและ สำมำรถ
ตรวจสอบได้ ไม่มีประวัติต้องห้ำมอันเกิดจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติตำมกฎหมำยและค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สำมำรถ
ผลิตและส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรที่มีคุณภำพ ตรงกับควำมต้องกำรของบริษัทฯ ได้ และให้บริกำรหลังกำรขำยที่น่ำพึงพอใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำร
ปรึกษำหำรือกับคู่ค้ำ เพื่อร่วมกันพัฒนำธุรกิจและเสริมสร้ำงสัมพันธภำพบนพื้นฐำนของกำรให้เกียรติและควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน 

 3.8.6 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบต่อเจ้ำหนี้ 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในกำรรักษำสัมพันธภำพที่ยั่งยืน และปฏิบัติตำมสัญญำ ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้ำหนี้อย่ำงเคร่งครัด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์
ของกำรใช้เงิน กำรช ำระคืน กำรบริหำรเงินทุน และกำรดูแลหลักทรัพย์ค ้ำประกัน โดยรำยงำนฐำนะและข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ ด้วยควำม
ถูกต้องและซื่อสัตย์อย่ำงสม ่ำเสมอ และหำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันที่หำรือร่วมกันได้หรืออำจมีกรณีที่อำจเกิดกำรผิดนัดช ำระหนี้ บริษัทฯ จะ
รีบแจ้งให้เจ้ำหนี้ทรำบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหำแนวทำงในกำรแก้ไข ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำรบริหำรเงินทุนและด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ  โดยมีกำร
ติดตำมดูแลอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มีสภำพคล่องที่เพียงพอในกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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 3.8.7 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบต่อคู่แข่ง 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจให้กำ้วหน้ำและอยู่บนพื้นฐำนท่ีมั่นคง สำมำรถเทียบเคียงกับคู่แข่งขันในตลำดโดยรวมได้ และไม่มีนโยบำยที่จะท ำลำยคู่แข่งแต่
อย่ำงใด รวมทั้งได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำให้สอดคล้องกับหลักสำกล ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ไม่กระท ำกำรอนั
เป็นกำรละเมิดสิทธิในควำมลับทำงกำรค้ำของคู่แข่ง และยึดหลักควำมโปร่งใสในกำรประกอบธุรกิจโดยตลอดมำ 

 3.8.8 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

 บริษัทฯ ให้ควำมสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตำมควำมเหมำะสม เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกของพนักงำนใ ห้มี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น กำรแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำสและผู้ประสบภัย โดยกำรร่วมบริจำคเงินหรือสิ่งของใหแ้ก่มูลนิธิหรอืองค์กร
กำรกุศลในโอกำสต่ำง ๆ รวมถึงกำรจัดบรรยำยให้ควำมรู้แก่นักศึกษำหรือนักลงทุนทั่วไป หรือเปิดโอกำสให้นิสิตนักศึกษำสำมำรถเข้ำมำเรียน รู้และ
ฝึกงำนที่บริษัทฯ ได้ นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญกุศลและเชิญชวนให้พนักงำนเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย 

 3.8.9 กำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ สร้ำงจิตส ำนึกให้พนักงำนช่วยกันดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม รู้จักกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภำพและประสิท ธิผลสูงสุด 
โดยรณรงค์ให้พนักงำนประหยัดพลังงำนภำยในส ำนักงำน เช่น กำรประหยัดน ้ำและไฟ กำรใช้อุปกรณ์ส ำนักงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมำณ
กำรใช้กระดำษโดยกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้กระดำษ Reuse ส ำหรับเอกสำรที่ไม่ส ำคัญ เป็นต้น 
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สว่นที ่4: กำรติดตำมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัแิละกำรรอ้งเรยีน 

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรท ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด และควรจะมีกำรประเมินโดย
ปรำศจำกอคติหรือควำมล ำเอียง เพื่อค้นหำข้อบกพร่องและน ำมำพัฒนำตนเองให้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ประสบปัญหำ หรือกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณที่นอกเหนือจำกฉบับนี้ ขอให้ใช้ดุลพินิจเบื้องต้นในกำรพิจำรณำก่อนกำรกระท ำ เช่น กำร
กระท ำนั้นขัดต่อกฎหมำยหรือไม่ ขัดต่อนโยบำยและวัฒนธรรมขององค์กรหรือไม่ เป็นที่ยอมรับและสำมำรถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่ เกิดควำม เสื่อมเสยีต่อ
ชื่อเสียงหรือภำพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่ ส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือไม่ หรือหำกไม่ได้ข้อสรุป สำมำรถสอบถำมไปยังผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ
ขั้นซึ่งมีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำในขั้นต้น หรือสอบถำมไปยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ 

จรรยำบรรณธุรกิจฉบับนี้จะมีกำรทบทวนปีละ 1 ครั้งเพื่อให้เหมำะสมกับสภำวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และถือเป็นวินัยในกำรประพฤติปฏิบัติของพนักงำนในทุก
ระดับ หำกฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมแล้ว อำจถูกพิจำรณำลงโทษตำมนโยบำยของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรจัดกำรกับเรื่องร้อ งเรียนและกำร
ตรวจสอบ รวมถึง มำตรกำรคุ้มครองส ำหรับผู้แจ้งเบำะแส ผู้ให้ข้อมูล ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำน โดยมีกำรจัดช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแส
หรือร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่ำอำจมีหรือมีกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณ กฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1. ฝ่ำยก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 
  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 
  999/9 อำคำร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 2. แจ้งทำงโทรศัพท์ ที่หมำยเลข 02 658 9001-8 หรือจัดส่งทำงโทรสำรที่หมำยเลข 02 658 9009 

 3. จัดส่งทำง E-mail ที่ compliance@fnsyrus.com 

 4. แจ้งผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com 
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