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บทน า 
 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) รวมถึงบริษัทย่อย ตระหนักถึงการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ลงทุนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้สภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดท า “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจและก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ และให้
ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับตระหนักและพึงน าไปปฏิบัติ 

 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  
 
ส่วนท่ี 18 สารจากประธานกรรมการ   
เป็นการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับตระหนักและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณที่ก าหนด 
 
ส่วนท่ี 0: ข้อมูลองค์กร  
ระบุถึงทิศทางขององค์กร ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมองค์กร (Core Values) 
และตราสัญลักษณ์ (Logo) 
 
ส่วนท่ี 1: ข้อพึงปฏิบัติ   
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในเรื่องต่างๆ 
 
ส่วนท่ี 2: การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ  
อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษ ตลอดจนวิธีการรับข้อร้องเรียน 
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ส่วนที ่18 สารจากประธานกรรมการ 
 
 

เรียน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน 
 
คณะกรรมการมีเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทของเราเป็นองค์กรที่ประกอบธุรกิจโดยอยู่บนพื้นฐานของ

จริยธรรมและคุณธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินงาน และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างถูกต้อง โปร่งใสตรงตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทฯ จึงได้มีการจัดท า “จรรยาบรรณธรุกจิ (Code of Conduct)” ฉบับน้ีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางใหก้รรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานในทุกระดับยึดถือและพึงน าไปปฏิบัติ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการทบทวนและปรับปรุงถึงข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

คณะกรรมการจึงหวังเป็นอย่างยิุงว่า ทุกท่านจะมีเจตนารมณ์ร่วมกันและยึดถือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และช่วยผลักดันให้องค์กรมีการบริหารการจัดการที่ดีและเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
 
 
 
 

นายชัชวาลย์  เจียรวนนท์ 
ประธานกรรมการ 
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ส่วนที ่08 ขอ้มลูองคก์ร 
 
คณะกรรมการได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร (Core Values) เป็นลาย

ลักษณ์อักษร รวมถึงออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีแนวทางและเปูาหมาย
ที่ชัดเจน และสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ตระหนักและมีส่วนร่วม ในการผลักดันให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย 

 
0.1 วสิยัทศัน ์(Vision) 

มุ่งมั่นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน าที่มีชื่อเสียงในประเทศและมีเครือข่าย พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในระดับ
ภูมิภาค  

 
0.0 พนัธกจิ (Mission) 

ให้บริการที่เข้าถึงลูกค้าบุคคล และให้ค าแนะน าการลงทุนที ่สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้า พร้อมทั้งสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และงานบริการให้ครบวงจร โดยยึดมั่นจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบ
บริการที่เป็นเลิศ 

 
0.1 คา่นยิมองคก์ร (Core Values) 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติขององค์กร จึงได้ก าหนดให้ 
“HERO” เป็นค่านิยมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

 
H-Honesty 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและกล้าที่จะท าในสิุงที่ถูกต้อง รวมถึงเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
E-Engagement 
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย 
R-Responsibility 
รับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ และผู้อื่น ทั้งในเรื่องค าพูดและการกระท า 
O-Originality 
มีความคิดริเริุมสร้างสรรค์ กล้าเผชิญกับสิุงใหม่ๆ ปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ 
 
 
 
 

 

 H 
Honesty  R 

Responsibility  O 
Originality  E 

Engagement 
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0.2 ตราสญัลกัษณ ์(Logo) 
 
 

 
 
 

ตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด “ALWAYS A STEP AHEAD” ประกอบไปด้วย 
1) ตัวอักษรตัวแรกของบริษัทฯ มีสีส้ม แสดงถึงความมุ่งมั่นในการริเริุมสร้างสรรค์สิุงใหม่ๆ 
2) ลายเส้นพู่กันจีน แสดงถึงการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างสง่างาม 
3) ตัวอักษรตัวอื่นๆ ของบริษัทฯ มีสีน ้าเงินเข้ม แสดงถึงการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง 
4) แนวคิดบริษัทฯ เป็นตัวอักษรสีเทา แสดงถึงการยึดมั่นในอุดมการณ์ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ 
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ส่วนที ่18 ขอ้พงึปฏบิตั ิ
 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงขนบธรรมเนียม 

จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามด้วย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับรู้ เข้าใจ และรับผิดชอบ
น าไปประพฤติปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 
1.1 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่ค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้ก าหนด เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกระดับในการหลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนมีประสิทธิภาพลดลง หรืออาจท าให้บริษัทฯ 
เสียหายหรือได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อันเกิดจากการเอื้อประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ  
เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงานไม่ควรถือหุ้นของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งหากเป็นการได้มาก่อนเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือก่อนที่
บริษัทฯ จะเข้าไปท าธุรกิจนั้น หรือได้มาทางมรดก พนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผูบ้ังคับบัญชาทราบ เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเข้า
ไปก ากับดูแลการท ารายการที่เกิดขึ้นให้มีความโปร่งใสและชัดเจน 

 
1.0 การตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: 
CAC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับตระหนักถึงผลร้ายและอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร 
และประเทศชาติอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีจิตส านึกที่ดีในการร่วมกันต่อต้านภัยร้ายดังกล่าว โดยพนักงานจะต้องไม่เป็น
ผู้เสนอหรือผู้เรียกร้องถึงค่าตอบแทน สินบน ข้อตกลง หรือผลประโยชน์อื่นๆ ในทุกรูปแบบที่ส่อไปในทางที่จูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่น
กระท าหรือละเว้นการกระท าในทางมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อ
ปูองกันไม่ให้ตนเองหรือบริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการกระท าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 
1.1 การเคารพสทิธมินษุยชน 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้ความเคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกความ
แตกต่างในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดที่มี
ความแตกต่างกัน 

 
1.2 การใชท้รพัยส์นิทางปญัญาและเทคโนโลย ี

ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยส่งเสริมใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย หรือถูก
น าไปใช้ในทางมิชอบ ต้องใช้งานด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี ้ต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือน าเทคโนโลยีของบุคคลอื่นไปใช้ในทางมิชอบ 

 
1.3 การใหห้รอืรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด 

การให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เช่น การจัดเลี้ยงหรือการรับการเลี้ยง การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงรายรับหรือรายจา่ยที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ 
อย่างไรก็ตาม การให้หรือการรับผลประโยชน์นั้นต้องกระท าอย่างโปร่งใสในเพียงวิสัยอันควร หรือช่วงเทศกาลและประเพณีนิยมเท่านั้น 
พนักงานจะต้องไม่เรียกร้องหรือรับ ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกินความเหมาะสม  ทั้งนี้ ผลประโยชน์ดังกล่าว 
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จะต้องมีมีมูลค่าที่ไม่มากจนเกินความเหมาะสม และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด หากมิใช่แล้ว พนักงานมีหน้าที่จะต้องรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

 
1.4 การซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัและการใชข้อ้มลูภายใน 

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ยึดถือการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พนักงานจึงมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว โดยจะต้องไม่น าข้อมูลที่บริษัทฯ ยังไม่เปิดเผยสู่
สาธารณะ ไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงบอกกล่าวและเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น ไมว่าบุคคลนั้นจะ
ได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาข้อมูลและความลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั ่วไหลหรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ พนักงานควรละเว้นการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะการเงิน 
รวมถึงข้อมูลส าคัญอื่นๆ โดยควรรออย่างน้อย 1-0 วัน หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ พนักงานต้อง
แจ้งข้อมูลการมีบัญชีซื้อขาย ณ วันท่ีเริุมเข้าท างานกับบริษัทฯ และรายงานต่อฝุายก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และ
หากมีการซื้อขาย พนักงานต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด กล่าวคือ ต้องรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและจัดส่งส าเนาการซื้อขายทุกครั้งต่อฝุายก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในวันท่ี 13 ของเดือนถัดไปหากมีความเคลื่อนไหว
การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือรายงานทุก 4 เดือน หากไม่มีความเคลื่อนไหว เพื่อความโปร่งใสและชัดเจน และเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการน า
ข้อมูลภายในหรือข้อมูลทีม่ีสาระส าคัญไปใช้ในทางมิชอบ อันจะส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรือเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน 
ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการก าหนดเพิุมเติมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยที่ให้บริการลูกค้า 
(Front Office) และหน่วยงานที่ดูแลการตัดสินใจซื้อขายแทนลูกค้า หรือดูแลเงินลงทุนของบริษัทฯ จะต้องไม่ส่งค าสั่งซื้อขายด้วยตนเอง 
เพื่อปูองกันการซื้อขายหลักทรัพย์ดักหน้าลูกค้า (Front Running) และจะต้องไม่เป็นผู้ดูแลบัญชีตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานรับทราบและอนุมัติก่อนทุกครั้ง ส่วนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าบทวิเคราะห์นั้น จะต้อง
ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในกระบวนการจัดท าบทวิเคราะห์ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ก าหนด 

 
1.5 ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน การบรหิารความเสีย่ง และการรายงานทางการเงนิ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ ุมและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดนโยบายการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการรายงานทางการเงิน ให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีระบบการ
ควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามและทบทวนระบบงานอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนให้ฝุายจัดการมีหน้าที่และรับผิดชอบ
ดูแลให้การจัดท ารายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 
1.6 การดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยเคารพกฎระเบียบของสังคม ปฎิบัติตามกรอบกติกาที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด และก ากับดูแลให้การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 
1.6.1  การปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องส าคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการ
เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
ระมัดระวังรอบคอบ โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิุมและผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว อันจะสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น 
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1.6.0  การปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบตอ่ลกูคา้ 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีราคาสมเหตุสมผลแก่ลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่า

เทียมกัน รวมถึงมาตรฐานในการดูแลกระบวนการหลังการขาย และตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลของลูกค้า โดยจัดให้มีระบบงานที่
ปูองกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดูแลทรัพย์สินของลูกค้ามี
ประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ส่วนการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายนั้น บริษัทฯ ค านึงถึงความเข้าใจของลูกค้าเป็นส าคัญ 
จึงสื่อสารและโฆษณาสินค้าหรือบริการนั้นอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา และไม่เกินไปจากความจริง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าและน าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิุงขึ้น 

 
1.6.1  การปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบตอ่ภาครฐั 

บริษัทฯ เคร่งครัดกับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งการให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐในการด าเนินงานต่างๆ ตามกรอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 
1.6.2  การปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบตอ่พนกังาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้พนักงานออก
ก าลังกาย เล่นกีฬา และตรวจสุขภาพประจ าปี รวมถึงการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ท างาน เพื่อให้พนักงานมีอาชีวอนามัยที่เอื้อและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้มีการจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานและหน้าที่ของพนักงาน 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนและให้ความส าคัญกับการอบรมและสัมมนา เพื่อเพิุมความรู้ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ และประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มากยิุงขึ้น ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม และสร้างเจตคติที่ดี
ต่อองค์กรในการอยู่ร่วมกัน 

 
1.6.3  การปฏบิตัแิละความรบัผิดชอบตอ่คูค่า้ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้เงื่อนไขทางการค้าและ
สัญญาที่ท าร่วมกัน และไม่มีนโยบายเรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ถือเป็นการไม่สุจริตกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคู่ค้าจาก
สถานะทางการเงินที่มั่นคงและสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีประวัติต้องห้ามอันเกิดจากการทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคม และสุิงแวดล้อม สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ 
ได้ และให้บริการหลังการขายที่น่าพึงพอใจ ทั ้งนี ้ บริษัทฯ มีการปรึกษาหารือกับคู ่ค้า เพื ่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจและเสริมสร้าง
สัมพันธภาพบนพื้นฐานของการให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

 
1.6.4 การปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบตอ่เจา้หนี ้

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การช าระคืน การบริหารเงินทุน และการดูแลหลักทรัพย์ค ้าประกัน โดยรายงาน
ฐานะและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่างสม ่าเสมอ และหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันที่หารือ
ร่วมกันได้หรืออาจมีกรณีที่อาจเกิดการผิดนัดช าระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข ทั้งนี้ 
บริษัทฯ มีการบริหารเงินทุนและด ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ โดยมีการติดตามดูแลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มีสภาพคล่องที่เพียงพอ
ในการด าเนินธุรกิจและเป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
1.6.5  การปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบตอ่คูแ่ขง่ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง สามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งขันในตลาดโดยรวมได้ และ
ไม่มีนโยบายที่จะท าลายคู่แข่งแต่อย่างใด รวมทั้งได้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ไม่กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของคู่แข่ง และยึดหลักความโปร่งใสในการ
ประกอบธุรกจิโดยตลอดมา 
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1.6.6  การปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและชมุชน 
บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือ เกื้อกูล ชุมชนและสังคมตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้าง

จิตส านึกของพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เช่น การแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย โดยการร่วม
บริจาคเงินหรือสิุงของให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรการกุศลในโอกาสต่างๆ รวมถึงการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือนักลงทุนทั่วไป 
หรือเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้และฝึกงานที่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลและเชิญชวน
ให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

 
1.6.7  การปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบตอ่สิงุแวดลอ้ม 

บริษัทฯ สร้างจิตส านึกให้พนักงานช่วยกันดูแลรักษาสิุงแวดล้อม รู้จักการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยรณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานภายในส านักงาน เช่น การประหยัดน ้าและไฟ การใช้
อุปกรณ์ส านักงานที่เป็นมิตรต่อสิุงแวดล้อม ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้กระดาษ Reuse ส าหรับ
เอกสารที่ไม่ส าคัญ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลจากการสื่อสารและให้ความร่วมมือของพนักงาน ท าให้ค่าไฟฟูาของบริษัทฯ ลดลงต่อเนื่อง
ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายปี 
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ส่วนที ่28 การติดตามดแูลใหม้กีารปฏบิตั ิ
 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่และรับผิดชอบในการท าความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

อย่างเคร่งครัด และควรจะมีการประเมินโดยปราศจากอคติหรือความล าเอียง เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและน ามาพัฒนาตนเองให้ดียิุงขึ้น 
อันจะช่วยเพิุมประสิทธิภาพในการท างาน 

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้จะมีการทบทวนปีละ 1 ครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และถือเป็นวินัยใน
การประพฤติปฏิบัติของพนักงานในทุกระดับ หากฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแล้ว อาจถูกพิจารณาลงโทษตามนโยบายของบริษัทฯ 

ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีการจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนในกรณีที ่สงสัยว่าอาจมีหรือมีการกระท าผิด
จรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) ฝุายก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 
777/7 อาคาร ดิ ออฟฟุศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั ้น 03 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10110 

2) แจ้งทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-0436-7001-6 หรือจัดส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-0436-7007 
3) จัดส่งทาง E-mail ที่ compliance@fnsyrus.com  
4) แจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.fnsyrus.com  
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