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สารจากประธานเจ้าหน้ าที่บริหารกลุ่ม
ทางานด้วยความภาคภูมิใจและรักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด

ปรัชญาองค์กรของกลุ่มโนมูระ รวบรวมไว้ซง่ึ ภารกิจของเราเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยความเชีย่ วชาญในตลาดทุน
และวิสยั ทัศน์ของเราเพื่อให้เราเป็ นพันธมิตรทีน่ ่าเชื่อถือทีส่ ดุ สาหรับลูกค้าของเรา
ในขณะทีเ่ ราทางานเพื่อให้บรรลุภารกิจและวิสยั ทัศน์ของเรานัน้ โนมูระคาดหวังว่าเราทุกคนจะรักษาการเป็ นผูน้ า
ของผูป้ ระกอบธุรกิจ ด้วยการทางานกันเป็ นทีมและมีความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็ นรากฐานทีแ่ ข็งแรงให้บริษทั แนว
ปฏิบตั นิ ้จี ดั ทาขึน้ เพื่อช่วยให้พวกเราแปลงค่านิยมของเราไปเป็ นการปฏิบตั ิ
หากคุณไม่แน่ใจว่าควรปฏิบตั อิ ย่างไร โปรดทบทวนแนวปฏิบตั นิ ้แี ละนามาเป็ นบรรทัดฐานในการตัดสินใจ เราทุก
คนควรไตร่ตรองถึงการกระทาของเราเองโดยตัง้ คาถามว่าการกระทาเหล่านี้เป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างแท้จริง
หรือไม่และสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมหรือไม่ เราต้องใช้วจิ ารณญาณทีด่ แี ละปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั นิ ้ี โดย
การปฏิบตั ดิ งั กล่าว ผมเชื่อว่าเราสามารถนาพาวัฒนธรรมองค์กรของเราไปในทิศทางทีด่ ยี งิ่ ขึน้
แนวปฏิบตั นิ ้ีมไี ว้สาหรับพวกเราทุกคน ผมขอให้ทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ นทุก ๆ วันและจงภูมใิ จในการ
ทางานของคุณ ในฐานะสมาชิกของกลุ่มโนมูระ เรามีความรับผิดชอบที่ไม่เพียงแต่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับต่าง ๆ แต่ยงั ต้องรักษามาตรฐานจริยธรรมสูงสุดด้วย
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บทนา
คาขวัญขององค์กร: เพื่อวันพรุ่งนี้ทด่ี กี ว่า
ปรัชญาองค์กรของกลุ่มโนมูระ
ภารกิ จ: การช่วยเหลือสังคม
เราช่วยเสริมสร้างสังคมด้วยความเชีย่ วชาญของเราในตลาดทุน
วิ สยั ทัศน์: เป็ นพันธมิ ตรที่เชื่อถือได้
ในฐานะสถาบันการเงินชัน้ นา เรามุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นพันธมิตรทีน่ ่าเชื่อถือทีส่ ดุ สาหรับลูกค้าของเรา
ค่านิ ยม:
-

ความเป็ นผูน้ าของผูป้ ระกอบธุรกิ จ

ด้วยความมุ่งมันและความกล้
่
าหาญ เราคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้เสียของเรา
-

การทางานเป็ นทีม

เพื่อสร้างค่านิยมของเราและ 'ร่วมกันส่งต่อ' เราส่งเสริมความหลากหลายและการทางานร่วมกัน ทัง้ ภายในองค์กร
และในภูมภิ าคต่าง ๆ
-

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์สว่ นบุคคลเป็ นสิง่ สาคัญยิง่ สาหรับเรา เราปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม และเปิ ดเผย

แนวปฏิ บตั ิ คืออะไร
แนวปฏิบตั นิ ้กี าหนดไว้เป็ นแนวทางสาหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานภายใต้กลุ่มโนมูระ เพื่อนาเอาปรัชญา
องค์กรของกลุ่มโนมูระไปปฏิบตั ิ
เราคานึงถึงการกระทาของเราเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทาทัง้ หลายสอดคล้องกับแนวปฏิบตั นิ ้ี
เราสัญญากับลูกค้าและผูม้ สี ่วนได้เสียอื่น ๆ ว่าเราจะรักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรมและความซื่อสัตย์ภายใต้
แนวปฏิบตั นิ ้ี
เราดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจทัง้ หมดของเราตามแนวปฏิบตั นิ ้ี
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คาถาม&คาตอบ
คาถาม: แนวปฏิบตั นิ ้แี ตกต่างจากหลักปรัชญาในการริเริม่ ธุรกิจของผูก้ ่อตัง้ และปรัชญาองค์กรอย่างไร
คาตอบ: ปรัชญาองค์กรของเราซึง่ ฝั งลึกในหลัก ปรัชญาในการริเริม่ ธุรกิจของผูก้ ่อตัง้ ซึง่ ได้กาหนดภารกิจรวมถึง
วิสยั ทัศน์ของเราเพื่อให้บรรลุภารกิจนัน้ และอธิบายค่านิยมอันไม่เปลี่ยนแปลง ที่เป็ นรากฐานของทุกสิง่ ทีเ่ ราทา
สาหรับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี นี ้ถี ูกกาหนดให้เป็ นแนวทางสาหรับเราแต่ละคน เพื่อนาเอาค่านิยมขององค์กรของเราไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิ
คาถาม: แนวปฏิบตั นิ ้แี ตกต่างจากกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับภายในอื่น ๆ หรือไม่?
คาตอบ: แนวปฏิบตั ิน้ีช่วยสนับสนุ นกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับภายในอื่น ๆ ซึ่งกาหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบ ัติง านที่เ ฉพาะเจาะจง เพื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า กิจ กรรมขององค์ก รภายใต้ก ลุ่ มโนมูร ะและการปฏิบ ัติข องเรานัน้
สอดคล้องกับแนวปฏิบตั นิ ้ี
คาถาม: แนวปฏิบตั นิ ้บี งั คับใช้กบั ใคร?
คาตอบ: แนวปฏิบตั นิ ้ใี ช้กบั กรรมการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานภายใต้กลุ่มโนมูระ
เราจะใช้แนวปฏิ บตั ิ นี้อย่างไร
พนักงาน

ผูบ้ งั คับบัญชา

มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั นิ ้ใี นฐานะสมาชิกของกลุ่มโนมูระ
โดยการนาแนวปฏิบตั นิ ้ไี ปปฏิบตั เิ พื่อตอบสนองความไว้วางใจและความ
คาดหวังของลูกค้าเรา และสนับสนุนการสร้างความเชื่อมันในตลาด
่
นอกจากนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดังต่อไปนี้
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ปฏิบตั ติ นให้เป็ นแบบอย่าง
การนาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี นี ้ไี ปใช้
สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม
แบบเปิ ดกว้าง
ช่วยผลักดันให้พนักงานเติบโต
ประเมินอย่างยุตธิ รรม

ผูบ้ งั คับบัญชา ต้องนาทีมไปในทิศทางทีถ่ ูกต้องโดยปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ
นี้
ผู้บงั คับบัญชา ต้องอธิบายเนื้อหาของแนวปฏิบตั ิน้ีต่อทีม งานได้อ ย่ า ง
ถูกต้องและมันใจว่
่ าสมาชิกแต่ละคนในทีมเข้าใจอย่างถ่องแท้
ผู้บงั คับบัญชาควรเคารพสมาชิก ในทีมและรับฟั งความคิดเห็นของพวก
เขาอย่างใกล้ชดิ เพื่อส่งเสริม บรรยากาศสภาพแวดล้อมของการสนทนาที่
เปิ ดกว้าง
ผูบ้ งั คับบัญชาควรรับทราบความแตกต่างของแต่ละคนในทีม ให้คาแนะนา
และเปิ ดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตามความจาเป็ น
เมื่ อ ประเมิ น ผลสมาชิ ก ในที ม ผู้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาควรค านึ ง ถึ ง ทั ก ษะ
ความสามารถ ทัศนคติ การตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและ
ความเป็ นผูน้ าของแต่ละบุคคล

กรณี เกิ ดการฝ่ าฝื นแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีนี้:
อาจมีการดาเนินการทางวินัยหรือใช้มาตรการอื่น ๆ เพื่อป้ องกันการฝ่ าฝื นหรือโอกาสทีจ่ ะฝ่ าฝืนแนวปฏิบตั นิ ้ี ซึง่
จะเป็ นการทาลายความน่าเชื่อถือทีเ่ รามีในตลาดและลูกค้าของเราหรือทาลายชื่อเสียงของกลุ่มโนมูระได้
ในกรณีเช่นนี้ผบู้ งั คับบัญชาอาจต้องรับผิดชอบด้วย
คาถามห้าข้อที่ต้องสอบถามเมื่อเกิ ดข้อสงสัย
หากคุณไม่แน่ใจว่าควรปฏิบตั ติ นอย่างไร ให้กลับไปทีห่ ลักพืน้ ฐานและถามคาถามกับตัวเองดังนี้
คุณจะสบายใจ
หรื อไม่ ถ้าเรื่ องนั้น
ถูกเปิ ดเผยสู่
สาธารณะ?

ความเชื่ อมัน่ ของตลาด
ได้ รับการคุ้มครอง
หรื อไม่ ?

คุณได้ ตรวจสอบกฎเกณฑ์
และระเบียบต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้ องแล้ วหรื อไม่ ?

คุณจะสบายใจหรื อไม่ถ้า
ต้ องเล่ าให้ ครอบครัว
หรื อเพื่อนฟัง?

สิ่ งทีท่ านั้นเป็ น
ผลประโยชน์ ทดี่ ที สี่ ุ ด
สาหรับลูกค้ าใช่ หรื อไม่ ?

หากมีคาถาม/ข้อสงสัยให้ปรึกษา ผูบ้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายกากับดูแล

คาถาม&คาตอบ
คาถาม: หากตอบคาถามกับตัวเองแล้วคาตอบคือ “ไม่” ฉันควรทาอย่างไร
คาตอบ: ก่อนดาเนินการคุณควรตรวจสอบจุดที่เป็ นปั ญหาและทาการปรับปรุงจนกว่าคุณจะสามารถตอบ “ใช่”
สาหรับคาถามทัง้ หมด หากคุณยังไม่แน่ใจให้ปรึกษาผูบ้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายกากับดูแล
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คาถาม: ฉันควรทาอย่างไรหากพบว่าฉันอยู่ตรงกลางระหว่าง บริษทั กับลูกค้า
คาตอบ: จัดลาดับความสาคัญ โดยผลประโยชน์ท่ดี ที ่สี ุดของลูกค้า ต้องมาก่อนผลประโยชน์ของคุณเองหรือผล
กาไรระยะสัน้ ของบริษทั จากนัน้ ดูว่าคุณสามารถตอบ “ใช่” ได้จริงสาหรับคาถามทัง้ หมดข้างต้น
แนวปฏิ บตั ิ ที่ดีของเรา
แนวปฏิบตั ิน้ีตงั ้ อยู่บนพื้นฐานสามประการดังนี้: ลูกค้าของเรา พนักงานของเรา และสังคม แนวปฏิบตั ิน้ีได้ถูก
จัดทาขึน้ เพื่อช่วยในการแปลงค่านิยมของเราไปสูก่ ารปฏิบตั ิ หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายรายละเอียดในแต่ละรายการ
แนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อลูกค้า
เราจะคานึงถึงลูกค้าเสมอในทุกการกระทาของเรา
เพื่อทีจ่ ะคงไว้ซง่ึ การเป็ นพันธมิตรทีน่ ่าเชื่อถือและได้รบั การไว้วางใจมากทีส่ ดุ สาหรับลูกค้าของเรา เราต้องร่วมมือ
กับทีมของเราและให้บริการด้วยคุณภาพสูงสุด
1.

การติดตามประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า
เรามุ่งมัน่ ที่จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าโดยการทาความเข้ าใจในความต้ องการและเสนอผลิตภัณฑ์
และบริ การที่เหมาะสมกับพวกเขา
การติดตามประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า:
•

เราให้ บริ การลูกค้ าด้ วยความเคารพและเข้ าใจความต้ องการและความสนใจของพวกเขา

•

เราให้ คาอธิบายอย่างละเอียดโดยพิจารณาจากความเข้ าใจและประสบการณ์ของลูกค้ า

•

เราพยายามเสนอข้ อเสนอที่เหนือความคาดหมายของลูกค้ า

ประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าของเรา หมายถึงอะไร?
การดาเนินการเพื่อประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าหมายถึงการจัดหาวิธีทเี่ หมาะสมที่สดุ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ า ประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าไม่เพียงแต่เป็ นการเพิ่มประโยชน์ทางด้ านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึง
การพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์/บริ การให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า
นอกจากนี ้ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้ ายังหมายถึงการให้ คาปรึกษาถึงสิง่ ที่ไม่เป็ นประโยชน์แก่ลกู ค้ าด้ วย
2.

พัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถของเราอย่างต่อเนื่อง
เราจะพัฒนาความเชี่ยวชาญและความสามารถของเราเพื่อนาเสนอสิง่ ที่ดีที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ าของเรา
เราประเมินความเสี่ยงที่ลกู ค้ าต้ องเผชิญและดาเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวใน
เวลาอันควร
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เพื่อให้ บริ การลูกค้ าด้ วยความเชี่ยวชาญ:
•

เรามุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาในตลาดการเงินและตลาดทุนทัว่ โลก

•

เราเพิ่มศักยภาพของเราในการระบุความเสีย่ งที่ลกู ค้ าของเราเผชิญ

•

เราเสริ มสร้ างความรู้ทงในด้
ั ้ านการเงินและด้ านอื่น ๆ

ความเสีย่ งที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
มีหลายกรณีที่เหตุการณ์ไม่คาดคิดส่งผลให้ เกิดการสูญเสียอย่างรุ นแรง สิ่งเหล่านี ้รวมถึงเหตุการณ์ที่คณ
ุ คิดว่า
จะไม่เกิดขึ ้นเพราะเหตุการณ์เหล่านี ้ไม่เคยเกิดขึ ้นในอดีตหรื อ เป็ นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยมีโอกาสจะเกิดขึ ้น ดังนัน้
จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่เราต้ องตระหนักว่าความเสี่ยงบางอย่างสามารถระบุได้ ง่าย ในขณะที่ความเสี่ยงบางอย่าง
อาจระบุได้ ยาก แต่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างมีนยั สาคัญเมื่อความเสีย่ งเหล่านันเกิ
้ ดขึ ้น
3.

ยกระดับความแข็งแกร่งโดยรวมของเรา
เราเสนอวิธีการทีเ่ หมาะสมที่สดุ ให้ กบั ลูกค้ าโดยการใช้ ประโยชน์อย่างเต็มที่จากความแข็งแกร่งโดยรวมของเรา
เราทางานร่วมกันระหว่างประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งโดยรวมของเรา:
•

เราเข้ าใจหน้ าที่และบทบาทของแต่ละสายงานและฝ่ ายงาน

•

เราพัฒนาธุรกิจและบริ การที่เรานาเสนอให้ มีความหลากหลายและทันสมัยอยูเ่ สมอ

•

เราทางานร่วมกับสายงานธุรกิจต่าง ๆ ในเชิงรุก

คาถาม&คาตอบ
ค ำถำม: เมื่ อ ลูก ค้ าสอบถาม ฉัน คิ ด ว่าจะปฏิ เสธลูก ค้ าว่าเราไม่สามารถใช้ วิธีก ารทาธุ ร กรรมแบบใหม่ได้
เนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
ค ำตอบ: กลุ่ม โนมูร ะ มี ส ายงานธุ ร กิ จ ที่ ห ลากหลาย คุณ ควรปรึ ก ษากับ ผู้ที่ อ ยู่ร อบตัว คุณ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ผู้บังคับบัญชาของคุณหรื อ ฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้ องในบริ ษัทก่อน นอกจากนี ค้ ุณควรพยายามให้ ความสนใจใน
กิจกรรมของฝายอื่น ๆ และการพัฒนาเครื อข่ายธุรกิจขององค์กร
4.

เป็ นพันธมิตรที่นา่ เชื่อถือที่สดุ สาหรับลูกค้ าของเรา
เราจะคิด ถึ ง ลู ก ค้ า เสมอในทุ ก การกระท าของเรา และปฏิ บัติ ต่ อ พวกเขาด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ แ ละสร้ าง
ความสัมพันธ์ระยะยาวด้ วยความไว้ วางใจ
การดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นพันธมิตรที่นา่ เชื่อถือมากที่สดุ สาหรับลูกค้ าของเรา:
•

เราจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่เหมาะสมสาหรับลูกค้ าแต่ละราย

•

เราจะให้ ข้อมูลตามประสบการณ์การลงทุนของลูกค้ า
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•

เราจะปรับปรุ งคุณภาพการปฏิบตั ิงานของเราและหลีกเลี่ยงการก่อให้ เกิดความไม่สะดวกแก่ลกู ค้ า
ของเราอันเนื่องจากความผิดพลาดในกระบวนการบริ หารจัดการ

•

เราจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าของเราทราบอย่างตรงไปตรงมาและรวดเร็ วแม้ ในการสือ่ สารที่ยากลาบาก

•

เราจะแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบถึงข้ อกังวลของเราหากสิง่ ที่ลกู ค้ าเสนอไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ ลูกค้ า

การทาเพื่อลูกค้ า หมายถึงอะไร?
เพียงเพราะสิง่ นันไม่
้ ผิดกฎหมาย ก็ไม่ได้ หมายความว่าเราสามารถทาทุกอย่างที่ลกู ค้ าร้ องขอได้ กิจกรรมที่บอ่ น
ทาลายความน่าเชื่อถือของตลาดและพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจากบรรทัดฐานทางสังคมจะไม่จดั ว่าเป็ นประโยชน์
ต่อลูกค้ าของเรา
คุณไม่ควรดาเนินการทาในสิ่งที่เห็นเพียงแค่ผลกาไรที่อยู่ตรงหน้ า และควรถามตัวเองว่าการกระทาของคุณจะ
ช่วยสร้ างความสัมพันธ์ ระยะยาวกับ ความไว้ วางใจของลูกค้ าหรื อไม่ จากนันคุ
้ ณควรกลับไปที่ “คาถามห้ าข้ อ
ของโนมูระทีต่ ้ องตอบว่าใช่” และพิจารณาว่าสิง่ ที่คณ
ุ กาลังจะทามีความถูกต้ องเหมาะสม
5.

รักษามาตรฐานสูงสุดของการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
เราปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้เรายังทางานด้ วยความตระหนักในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในระดับสูงสุด เพื่อปกป้องลูกค้ าของเรา
และสร้ างความมัน่ ใจในตลาด
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ต่ อไปนีเ้ ป็ นตัวอย่ ำงของกำรกระทำที่ห้ำมกระทำอย่ ำงเคร่ งครัด
กำรให้ คำอธิบำย/คำแนะนำไม่ ครบถ้ วน
ลูกค้ าอาจตัดสินใจลงทุนผิดถ้ าเราไม่
สามารถอธิบายลักษณะและความเสี่ยงของ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้ อย่าง
เหมาะสม

กำรกระทำที่มีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์
ในฐานะสถาบันการเงินการลงทุนระดับโลก
เราทาหน้ าที่เป็ นตัวกลางระหว่างตลาดและ
ลูกค้ าของเรา เราจัดการความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นอย่างรอบคอบ
เพื่อให้ แน่ใจว่าลูกค้ าของเราจะไม่ได้ รับ
ผลกระทบ

เราทางานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ าตลอดเวลา
เราดาเนินการด้ วยความซื่อสัตย์ตอ่ ลูกค้ าของเราทังหมด
้
กำรใช้ ข้อมูลภำยใน
หากมีบคุ คลใดทาธุรกรรมใด ๆ โดยใช้
ข้ อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
(“MNPI”) ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั กับบุคคลอื่น บุคคล
นันจะมี
้ ข้อได้ เปรียบที่ไม่เป็ นธรรมเหนือนัก
ลงทุนรายอื่น เรามุง่ มัน่ ที่จะปกป้องความ
น่าเชื่อถือของตลาด โดยการใช้ MNPI เพื่อ
ประโยชน์ของนักลงทุนเฉพาะรายนันถื
้ อ
เป็ นสิ่งที่ไม่เป็ นธรรม

กำรสร้ ำงรำคำหลักทรัพย์
หากมีการทาธุรกรรมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เปลี่ยนแปลงหรือตรึงราคาไว้ จนทาให้ การ
ตัดสินใจของนักลงทุนจะได้ รับผลกระทบ
ในทางลบและสิ่งนี ้จะเป็ นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินงานที่เป็ นธรรมของตลาด

การกระทาดังกล่าวทาลายความน่าเชื่อถือของตลาดและจะนาไปสูก่ ารสูญเสียความเชื่อมัน่
ของนักลงทุนในตลาด ด้ วยบทบาทของเราในฐานะผู้ดแู ลตลาดทุนเราจะไม่ยอมให้ มีกิจกรรม
ดังกล่าวเกิดขึ ้นและทางานเพื่อป้องกันนักลงทุนทังหลาย
้
กำรฟอกเงิน

กำรก่ ออำชญำกรรม

หากไม่มีการตรวจสอบลูกค้ าอย่างเหมาะสม
ก่อนที่จะมีการทาธุรกรรมและเกิดการฉ้ อโกง
ขึ ้น เราจะไม่สามารถป้องกันอาชญากรรม
ทางการเงินจากการเข้ าสูต่ ลาดทุนและการ
ระดมทุนเพื่อการก่อการร้ าย

หากเราไม่สามารถป้องกันการทาธุรกรรมกับ
องค์กรอาชญากรรมหรือสมาชิกของพวกเขา
สิ่งนี ้อาจส่งผลให้ เกิดกิจกรรมทางการเงินที่
ผิดกฎหมาย

การกระทาดังกล่าวทาลายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี ซึง่ จะช่วยให้ องค์กรอาชญากรรมและ
ผู้ก่อการร้ ายขยายแหล่งเงินทุน เราต้ องควบคุมอย่างเข้ มงวดเพื่อป้องกันกิจกรรมเหล่านี ้ไม่ให้
เกิดขึ ้น
10

6.

จัดการกับข้ อมูลอย่างเหมาะสม
เราจัดการข้ อมูลลูกค้ าได้ อย่างเหมาะสมและใช้ งานให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของลูกค้ า
เราควบคุมและบริ หารจัดการข้ อมูลที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะอย่างเคร่ งครัดเพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของ
ตลาดและจะไม่ใช้ ข้อมูลนันอย่
้ างไม่เหมาะสม
เรามีแนวทางจัดการข้ อมูลภายในอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของกลุม่ โนมูระ
การจัดการข้ อมูลภายในกลุม่ โนมูระ:
ห้ ามเผยแพร่ ข้อมูลการดาเนินธุรกิจหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ของกลุม่ โนมูระ ให้ แก่บคุ คลภายนอกรวมถึงอดีตพนักงาน
หากได้ รับการติดต่อจากสือ่ จะต้ องติดต่อฝ่ ายสือ่ สารองค์กรของบริ ษัททันทีและทาตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด
โดยห้ ามตอบตามดุลยพินิจของท่าน
คาถาม&คาตอบ
คาถาม: ฉันจะสามารถแจ้งธุรกรรมของลูกค้ารายอื่นให้แก่ลกู ค้าได้หรือไม่ หากไม่เปิ ดเผยชื่อของนักลงทุน
คาตอบ: ไม่สามารถกระทาได้ การสื่อสารข้อมูลลูกค้า อย่างไม่เหมาะสมไปยังบุคคลทีส่ ามจะทาลายความ
น่ าเชื่อถือ ของตลาด เรามีหน้ าที่ต้องรับผิดชอบในการปกป้ องความน่ าเชื่อถือ ของตลาดและปฏิบตั ิต าม
กฎหมายและข้อบังคับภายในบริษทั
คาถาม: ฉันเชื่อว่ามันจะเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าของเราถ้าเราสื่อสารข้อมูลที่เป็ น ประโยชน์ ต่อพวกเขาใน
เวลาอันรวดเร็ว หากไม่มขี อ้ ห้ามหรือข้อจากัดตามกฎหมาย เช่น ข้อมูลภายใน ก็ไม่มปี ั ญหาใช่หรือไม่
คาตอบ: เราจะต้องพิจารณาความน่ าเชื่อถือ ของตลาดและความเป็ นธรรมอยู่เ สมอ โปรดสอบถามกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาของคุณหรือติดต่อฝ่ ายกากับดูแลหากคุณไม่แน่ใจ
คาถาม: ฉันสามารถโพสต์ขอ้ ความใด ๆ บนบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของฉันได้อย่างอิสระหรือไม่หากฉัน
ไม่เอ่ยชื่อหรือทีท่ างานของฉัน
ค าตอบ: คุ ณ ควรใช้วิจ ารณญาณอย่ า งเหมาะสมเมื่อ จะโพสต์ ข้อ ความใด ๆ ลงในโซเชีย ลมีเ ดีย หรือ
อินเทอร์เน็ต อย่าโพสต์ขอ้ มูลใด ๆ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ข้อมูลการตลาด หรือสิง่ อื่นใดที่อาจทาลาย
ชื่อเสียงของโนมูระ หรือส่งผลเสียต่อลูกค้าของเรา ทัง้ นี้ หากคุณต้องการโพสต์เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ คุณ
จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ งั คับบัญชาของคุณก่อน

แนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อพนักงานของเรา
เราปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลง
เรามีระเบียบวินยั ในทุกสิง่ ทีเ่ ราทา
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เรามุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาให้ดขี น้ึ และเป็ นพันธมิตรทีน่ ่าเชื่อถือทีส่ ดุ สาหรับลูกค้าของเรา
7.

มีความกระตือรื อร้ นในการประสบความสาเร็ จมากขึ ้น
เราไม่อายทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงและก้าวไปข้างหน้าเสมอ
เพื่อการเจริญเติบโต:
• เราพยายามพัฒนาทักษะของเรา
• เราปรับปรุงกระบวนการทางานต่าง ๆ อย่างแข็งขันและใช้เทคโนโลยีใหม่เสมอ
• เราฟั งผูอ้ ่น
ื และเคารพมุมมองของพวกเขา
คาถาม&คาตอบ
คาถาม: ฉันต้องการลองสิง่ ใหม่ ๆ แต่ฉนั กังวลการทาผิดพลาดเพราะฉันมีประสบการณ์ไม่มาก
คาตอบ: โนมูระสนับสนุนคนทีก่ ล้าท้าทายความสามารถ กล้าทีจ่ ะแสดงออกถึงความสามารถอย่างท้าทาย
ช่วยให้เราได้เรียนรูแ้ ละให้โอกาสทีส่ าคัญสาหรับการเติบโต คุณสามารถแบ่งปั นและแสดงความคิดของคุณ
กับผูบ้ งั คับบัญชาของคุณ
ผูบ้ งั คับบัญชาควรสร้างแรงจูงใจให้ทมี และสนับสนุนพวกเขาในการรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ

8.

พัฒนาพนักงานของเรา
เรามุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาความสามารถเพื่อให้ มนั่ ใจว่าทุกคนสามารถตระหนักถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
เพื่อพัฒนาความสามารถ:
•

เราสนับสนุนให้ เพื่อนร่ วมงานของเราเติบโตและเพิ่มศักยภาพสูงสุดโดยมุ่งเน้ นที่ความต้ องการของ
พวกเขาเป็ นรายบุคคล

•

เราขอขอบคุณการให้ ค วามร่ วมมื อ จากเพื่ อ นร่ ว มงานของเราและท างานอย่างเต็ม ที่ เพื่ อพัฒนา
ความสามารถของเราเอง

คาถาม&คาตอบ
คาถาม: มันไม่ใช่เรื่องง่ายทีจ่ ะแก้ไขข้อบกพร่องของสมาชิกในทีม เพราะเขาอาจมองว่าเป็ นการคุกคาม
คาตอบ: หากคุณเห็นว่ามีบุคคลใดทาอะไรทีไ่ ม่ถูกต้อง คุณควรบอกกล่าวพวกเขา หากข้อสังเกตของคุณ
ถูกต้องและมีเจตนาบริสุทธิ์ โนมูระพร้อมสนับสนุนการกระทาของคุณ ทัง้ นี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะคุยกับพวก
เขาอย่างไร สามารถขอคาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชาของคุณ
9.

ทางานร่วมกันเป็ นทีมเดียว
เราเคารพมุมมองที่หลากหลายและทางานร่วมกันเป็ นทีม
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เพื่อเพิ่มการทางานเป็ นทีมให้ ได้ มากที่สดุ :
•

เราสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพและทาความรู้จกั กันให้ มากขึ ้น

•

เราแบ่งปั นข้ อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญและข้ อกังวล ให้ ภายในทีมทราบ

•

เรากาหนดเป้าหมายเดียวกันและทางานร่วมกันเพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายนัน้

10. สร้ างสภาพแวดล้ อมการทางานที่สขุ สบาย

เราเคารพซึ่งกันและกันและส่งเสริ มสภาพแวดล้ อมเชิงบวกที่ทกุ คนสามารถมีสว่ นร่ วมและมีบทบาทอย่างแข็ง
ขัน
เรายึดมัน่ ในมาตรฐานที่สงู และไม่ยงุ่ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถถูกมองว่าเป็ นการล่วงละเมิด/การคุกคาม
เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมการทางานที่ดี:
•

เรายอมรับรูปแบบการทางานที่ยืดหยุน่ ได้

•

ควรรับรู้ตอ่ ความต้ องการของสมาชิกในทีม

•

เราเปิ ดรับค่านิยม มุมมองและแนวคิดที่แตกต่างจากพวกเรา

•

เราคิดถึงผู้อื่นและพิจารณาผลกระทบของสิง่ ที่เราพูดหรื อทาเสมอ

11. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง

เราไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ รับหรื อใช้ ประโยชน์จากตาแหน่ง หน้ าที่ของเราที่โนมูระ เพื่อผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม
เมื่อทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ ด้วยบัญชีสว่ นตัวของเรา เราปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่บงั คับใช้ รวมถึง
กฎระเบียบที่กาหนดโดยบริ ษัทในกลุม่ โนมูระ
12. ควบคุมการให้ และรับของขวัญและการเลี ้ยงรับรอง

เราไม่เสนอให้ หรื อรับเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด ของขวัญที่ไม่เหมาะสม หรื อความบันเทิงเพื่อธุรกิจที่มาก
เกินไป ทังจากเจ้
้
าหน้ าที่ของรัฐและคูค่ ้ าทางธุรกิจ
คาถาม&คาตอบ
คำถำม: ลูกค้ าเสนอบัตรของขวัญให้ ฉนั ฉันสามารถรับได้ หรื อไม่
คำตอบ: คุณต้ องไม่รับเงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดจากลูกค้ า อย่างไรก็ตามอาจมี โอกาสพิเศษที่คณ
ุ อาจ
ได้ รับอนุญาตให้ รับได้ โปรดอ้ างอิงแนวปฏิบตั ิภายในสาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
13. มีระเบียบวินยั

13

เราแสดงความนอบน้ อมและรับผิดชอบต่อการกระทาของเราเอง
เราไม่ยงุ่ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจบ่อนทาลายความไว้ วางใจที่สงั คมมอบให้ เรา
พฤติกรรมของเรา:
•

เรามีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นด้ วยความอ่อนน้ อมถ่อมตนและมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดี

•

เราคานึงถึงผู้อื่นและคานึงถึงผลกระทบของคาพูดและการกระทาของเรา

•

เราตระหนักดีว่าพฤติกรรมที่ไม่เป็ นที่ย อมรับจากสังคมจะสะท้ อนให้ เห็นถึงผลกระทบที่ไม่ดีกบั เราทัง้
ในฐานะตัวบุคคลและบริ ษัท

คาถาม&คาตอบ
คาถาม: ฉันไม่คดิ ว่าความประพฤตินอกเวลางานของฉันจะมีความสาคัญ
คาตอบ: คุณควรต้องระมัดระวังว่าอาจมีใครบางคนคอยเฝ้ ามองพฤติกรรมของคุณอยู่เสมอ ดังนัน้ สิง่ ทีค่ ุณ
พูดหรือกระทาอาจมีผลสะท้อนต่อบริษทั คุณควรประพฤติตนด้วยความรับผิดชอบและใช้สามัญสานึก
14. เรี ยนรู้ จากข้ อผิดพลาด

เราตระหนักถึงความผิดพลาดทังหลายในอดี
้
ต และทางานเพื่อไม่ให้ ความผิดพลาดเหล่านันเกิ
้ ดขึ ้นอีก
เราเรี ยนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นและใช้ เป็ นโอกาสในการตรวจสอบตนเองอีกครัง้
จงจำไว้ เสมอว่ ำ
“กลุม่ โนมูระ ได้ เคยกระทาเรื่ องอื ้อฉาวหลายครัง้ ในอดีต
เราตระหนักว่ามันง่ายเพียงใดที่จะสูญเสียความไว้ วางใจจากสังคม และยากลาบากเพียงใดในการเรี ยกความ
ไว้ วางใจคืนกลับมา
เราได้ เรี ยนรู้มากมายจากความผิดพลาดในอดีต
ทุก ๆ ปี ในวันที่ 3 สิงหาคม เราทุกคนใช้ เวลาทบทวนบทเรี ยนที่ได้ เรี ยนรู้ และให้ คามัน่ สัญญากับตนเองที่จะไม่
ทาผิดซ ้าอีก”
15. แจ้ งเบาะแส

เราจะรายงานพฤติกรรมที่นา่ สงสัยใด ๆ หรื อการละเมิดแนวปฏิบตั ินี ้โดยทันทีตอ่ ผู้บงั คับบัญชา หรื อ ฝ่ ายกากับ
ดูแล
เราแจ้ งเบาะแส:
•

เมื่อเราเห็นบางสิง่ ที่นา่ สงสัย
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•

เมื่อเราเห็นการประพฤติมิชอบ

•

เพื่อสร้ างสภาพแวดล้ อมแบบเปิ ด กว้ างให้ ทกุ คนรู้ สกึ สบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นข้ อกังวลต่าง ๆ
ได้

ฝ่ ายกากับดูแล:
เราได้ กาหนดช่องทางเพื่อให้ พนักงานสามารถแจ้ งปั ญหาหรื อข้ อกังวลใด ๆ โดยไม่ต้องระบุชื่อได้ โดยข้ อมูล
ทังหมดที
้
่ได้ รับจะถือว่าเป็ นความลับอย่างเคร่งครัด
เราตรวจสอบเรื่ องทังหมดอย่
้
างรอบคอบและดาเนินการแก้ ไขตามที่จาเป็ น
คุณจะไม่ได้ รับการปฏิบตั ิที่ไม่พงึ ประสงค์ใด ๆ สาหรับการแจ้ งเบาะแสอย่างสุจริ ต
ข้ อมูลที่คณ
ุ นาเสนออาจช่วยให้ เราตรวจพบและแก้ ไขการประพฤติมิชอบโดยเร็ วและทาให้ โนมูระ เป็ นบริ ษัทที่ดี
ยิ่งขึ ้น
อย่าลังเลที่จะแจ้ งเบาะแส
แนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อสังคม
เรามีความรับผิดชอบต่อชุมชนทีเ่ ราอาศัยและทางานอยู่
เราจะมีสว่ นร่วมในเชิงรุกในการสร้างสังคมทีม่ งคั
ั ่ งอย่
่ างแท้จริง
16. ก้ าวไปข้ างหน้ าสูอ่ นาคต

เรามี บ ทบาทสาคัญ ในการสร้ างระบบการเงิ น ที่ เอื อ้ ต่อ การสร้ างสังคมที่ ยั่ง ยืน เรายัง คงจัดการกับ ปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความไม่เท่าเทียมกันทาง
สังคม การสร้ างบริ การทางการเงินรูปแบบใหม่ และมุ่งมัน่ ที่จะประสบความสาเร็ จในสังคมที่มงั่ คัง่ อย่างแท้ จริ ง
ร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียของเรา
เพื่อให้ แน่ใจว่าเป็ นสังคมทีม่ งคั
ั ่ งอย่
่ างแท้จริง:
•

เราพิจารณาประเภทของบริ การที่เราควรให้ กบั ลูกค้ าของเราตามผู้คนที่อายุเพิ่มขึ ้นกว่าร้ อย

•

เราพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตรงกับช่วงชีวิตของลูกค้ าแต่ละราย

•

เราให้ โอกาสสาหรับผู้คนหลากหลายในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจ

•

เราใช้ ความพยายามทุกวันเพื่อใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการใช้ ไฟฟ้า

•

เรามุ่ ง มั่ น ในธุ ร กิ จ หลั ก ของเราโดยค านึ ง ถึ ง เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ย ั่ง ยื น ( Sustainable
Development Goals) SDGs* และการสร้ างวงจรทางการเงิ น ที่ จ ะน าไปสู่ก ารแก้ ไ ขปั ญหา
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สิง่ แวดล้ อมและสังคม
•

เรามีสว่ นร่วมในการหารื อและความร่วมมือกับลูกค้ าและผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น ๆ

คาถาม&คาตอบ
คาถาม: เมื่อกล่าวถึงการสร้างสังคมทีม่ งคั
ั ่ งอย่
่ างแท้จริงนัน้ กลุ่มโนมูระหมายถึงสิง่ ใด
คาตอบ: เราเชื่อว่า “สังคมทีม่ งคั
ั ่ งอย่
่ างแท้จริง” นัน้ จะทาให้เราตระหนักถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องใน
การพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มคี ุณภาพสูง ตัวอย่างเช่น เมื่อเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เรา
พิจารณาว่ามันจะสนับสนุ นต่อการพัฒนาทางสังคมและตลาดทุนทีย่ งยื
ั ่ นหรือไม่ และจะตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าของเราหรือไม่
17. มีสว่ นร่ วมในสังคมที่ยงั่ ยืน

เราเคารพวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกัน และดาเนินธุรกิจของเราให้ สอดคล้ องกับประเทศและภูมิภาคที่
เราประกอบธุรกิจ
เราตระหนัก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของเราที่ มี ต่อ สัง คมและมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ นอย่า งต่อ เนื่ อ งในกิ จ กรรมที่
หลากหลายเพื่อช่วยเหลือสังคมและปกป้องสิ่งแวดล้ อม เช่น การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของกิจกรรมทาง
ธุรกิจของเรา
มุมมองของ โนมูระ ต่อ สิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิ บาล*
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่ดีเป็ นรากฐานของการพัฒนา
เศรษฐกิจและธุรกิจ และชีวิตของผู้คน หากปราศจากรากฐานดังกล่าวแล้ ว ก็เป็ นไปไม่ได้ เลยที่จะบรรลุพนั ธกิจ
ของโนมูระที่จะช่วยยกระดับสังคม
เราตระหนักดีว่าการปกป้องสิ่งแวดล้ อมของโลกและการส่งเสริ มความคิดริ เริ่ มที่หลากหลายเป็ นสิ่งจาเป็ น
สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนันเราจึ
้
งทางานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์และบริ การ
ขยายธุรกิจของเราไปทัว่ โลกและเสริ มสร้ างกรอบการกากับดูแลกิจการของเรา
ความคิดริ เริ่ มเหล่านี ้มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณค่าองค์กรของเรา เราจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุ
พันธกิจของเราในการสร้ างรากฐานธุรกิจที่ยงั่ ยืน
18. เคารพความหลากหลายและสิทธิสว่ นบุคคล

เราส่งเสริ มความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตั ิบนพื ้นฐานดังต่อไปนี ้ สัญชาติ เชื ้อชาติ เพศ เอกลักษณ์ทาง
เพศ รสนิยมทางเพศ ความเชื่อ สถานะทางสังคม การดารงอยู่ หรื อ ข้ อบ่งชี ้ในความพิการ
เราเคารพความแตกต่างในค่านิยมและจริ งใจเสมอ
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19. เปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเหมาะสม

เราเก็บบันทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ องและมัน่ ใจว่ามีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกลุม่ โนมูระ อย่างเป็ นธรรม ทันเวลา และ
เหมาะสม โดยรวมถึงงบการเงินด้ วย จึงทาให้ เราได้ รับการประเมินและได้ รับความเชื่อถือจากสังคมเป็ นอย่างดี
เพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ อง:
•

เราไม่เคยบิดเบือน ปกปิ ด หรื อทาลายข้ อมูลการดาเนินงานและข้ อมูลทางการเงินโดยเจตนา และเรา
เก็บรักษาข้ อมูลดังกล่าวไว้ ตามระยะเวลาที่กาหนด

* ESG: สิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิ บาล- สามมุมมองที่ จาเป็ นสาหรับการเติ บโตระยะยาวขององค์กร

วันทีจ่ ดั ทาครัง้ แรก: 3 ธันวาคม 2019
วันทีแ่ ก้ไขล่าสุด: 3 ธันวาคม 2019
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