นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมี
คุ ณ ธรรมและโปร่ งใส ไม่ เพี ยงให้ ค วามส าคั ญ ด้ า นเศรษฐกิ จ ซึ่ งเป็ น ปั จ จั ยพื้ น ฐานของภาคธุ ร กิ จ หรื อ ผลตอบแทนจาก
การประกอบธุรกิจแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังให้ความใส่ใจกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Development)
บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร โดยมีหลักการสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

หลักกำรสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ 8 ข้อ ตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม

1.

กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม

บริษัทฯ มีอุดมการณ์ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณ ธรรมและโปร่งใสโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดาเนินธุรกิจ คานึงถึง
ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่น แก่ผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี
ต่อกิจการในระยะยาว เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และ
การแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บริษั ท ฯ ค านึ งถึ งความเสมอภาค เป็ น ธรรม ไม่ เอารัด เอาเปรียบและมี ค วามซื่อ สั ตย์ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ รัก ษา
ผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจาก
การด าเนิ น งานที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพื้ น ฐานของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ดี มี ธ รรมาภิ บ าล สอดคล้ อ งกั บ หลั ก
มาตรฐานสากล

2.

กำรต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรคอร์รัปชั่น

บริษั ท ฯ จัด ท า “นโยบายต่อ ต้านการให้และรับสิน บนและการคอร์รัป ชั่น (Anti-Bribery and Corruption Policy)”
ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งประกาศบังคับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
และถือนโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน รวมไปถึงบุคลากรที่กระทาการแทนบริษัทฯ ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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บริษัทฯ กาหนดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่นเป็นประจาทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย รวมถึงข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บริษัทฯ กาหนดให้มีการอบรมประจาปี เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ พนักงาน และผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายด้านการเคารพในสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ดังนี้
•

•
•

4.

บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยไม่กระทา
การเลือกปฏิบัติกับบุคคล (Non-Discrimination) อันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สังคม หรือ
สัญชาติ สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
บริษัทฯ คานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล ในการกาหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติและการดาเนินการต่างๆ
ภายในบริษัทฯ
บริษัทฯ มีแนวทางปฎิบัติในการสอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีตรวจสอบพบว่ามีการกระทาละเมิดสิทธิมนุษยชน
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะดาเนินการใดๆ เพื่อระงับการกระทาดังกล่าว และหาแนวทางป้องกันมิให้มีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกาหนดไว้ โดยมี
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) การใช้แรงงาน: บริษัทฯ จะไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือบุคคล
ที่อายุต่ากว่า 18 ปี ทางานในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
(2) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์: บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมาย
ให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
(3) การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน: บริษัทฯ จะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อลูกจ้าง และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานซึ่งเป็น
มาตรฐานขั้นต่า ในเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตาแหน่ง การเลิกจ้างหรือ
การให้ออกจากงาน
(4) ด้านมนุษยธรรม: บริษัทฯ เคารพในสิทธิ และเสรีภาพของลูกจ้าง และห้ามมิให้มีการกระทาอันเป็นการละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ หรือคุกคาม ข่มขู่ในลักษณะใดๆ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น ธรรมตามหลักสากล
สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานกาหนดไว้ทุกประการ
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5.

ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญสูงสุด โดยเฉพาะ
สาหรับผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อสร้า งความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ของ
องค์กร
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) โดยตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินและการลงทุนที่ดีให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทุกระดับ ทั้ งการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและ
การลงทุนใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการทาธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าที่ครบวงจรและหลากหลาย การปรับปรุง
และพั ฒนาผลิตภัณ ฑ์และบริการเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดาเนินงาน รวมไปถึงการจัดท าโครงการส่งเสริม
การขายและการตลาด เพื่อให้สิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและ
การลงทุนที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากล ภายใต้หลักการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ดังนี้

(1) กำรรับรู้และเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) จึงใส่ใจกับความต้องการของลูกค้า
มาเป็นอันดับแรก บริษัทฯ กาหนดให้ลูกค้าประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability Test)
เพื่อให้บริษัทฯ รู้จักลูกค้า อันจะเป็นประโยชน์ในการให้คาแนะนาด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้า และนาไปสู่
การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า

(2) กำรพัฒนำบุคลำกร
•

•

•

บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายสร้างที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนด้วยการให้โอกาสบุคลากรที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มาเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เพื่อ เป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ที่มีคุณภาพเพียงพอ และ
สามารถให้คาแนะนาการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม
บริษั ท ฯ มี น โยบายพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะของพนั ก งานด้ ว ยการจั ด อบรมให้ แก่ พ นั ก งาน
เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการทางานและต่อตัวพนักงานเอง รวมถึงการจัดอบรมให้แก่
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและ
การลงทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ในการแนะนาข้อมูลการลงทุนแก่ลูกค้า
บริ ษั ท ฯ มุ่ งเน้ น ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี ม าตรฐานความรู้และความสามารถอย่า งมื อ อาชี พ ในการปฏิ บั ติ งาน
มีความรับผิดชอบ และรักษาระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ เป็นสาคัญ
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(3) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุน
•

•

•
•

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนรวมถึงลูกค้า พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนได้โดยตรง อันจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนมีช่องทางเพิ่มเติมในการพบปะกับนักลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างสม่าเสมอผ่านรูปแบบงานสัมมนาต่างๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกค้า ตลอดจนมีนโยบายสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการลงทุน ของลูกค้า
อย่ า งทั น ท่ ว งที ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า งๆ ที่ เข้ า ถึ งได้ ส ะดวกในวงกว้ า งและสอดคล้ อ งกั บ ไลฟ์ ส ไตล์
(Lifestyle) ของลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายนาเสนอบทวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยยึดถือความถูกต้องของ
ข้อมูลเป็นหลัก
บริษั ท ฯ มี น โยบายจัด หาเครื่อ งมื อที่ ห ลากหลายในการท าธุ รกรรมการลงทุ น และปรับ ปรุงระบบงานให้ มี
ความทันสมัยและมีความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าทาธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

(4) กำรดำเนินกิจกำรด้วยหลักควำมเป็นธรรม
•
•
•

•

•

บริษั ทฯ มีนโยบายให้ข้อมู ลข่าวสารที่ เป็ นความจริง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น และเชื่อถือได้ให้ แก่ลูกค้ า
เท่านั้น ทั้งในรูปเอกสารหรือด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“สานักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายก าหนดให้ มี ก ารตรวจสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร รวมถึ งสื่ อ ต่ า งๆ ที่ อ อกโดยบริ ษั ท ฯ
อย่า งถี่ ถ้ วนก่ อ นทุ ก ครั้ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจในมาตรฐานการบริ ก าร ว่ าเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
หลักสากล และถูกต้องตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายทุกประการ โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
บริษั ท ฯ มี น โยบายรักษาความลับ ของลู กค้ า โดยข้อมู ลข่าวสารที่ เกี่ ยวกั บ ลูก ค้าทั้ งหมดจะถูก พิ จารณาและ
เก็บรักษาเป็นความลับที่สุด สาหรับการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า บริษัทฯ กาหนดให้มีลาดับขั้นและผู้ที่รับผิดชอบ
ชัดเจน
บริษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจกับลูกค้า อย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยมีนโยบายปฏิบัติตามข้อกาหนด
และเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกาหนด
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(5) กำรสื่อสำรระหว่ำงบริษัทฯ กับลูกค้ำ
•

•

6.

บริษัทฯ มีนโยบายสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้
ลูกค้ารับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมถึงแจ้งเตือนสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทฯ
และหลักทรัพย์ที่ลูกค้าลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบายรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนการร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ

กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อม
(2) ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของลูกค้าและ
สังคม
(3) ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างเหมาะสมและ
ได้มาตรฐาน
(4) ให้ความสาคัญกับการประหยัดทรัพยากรโลก ด้วยการใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทฯ และระหว่างบริษัทฯ
กั บ ลู ก ค้ า พร้ อ มทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ลู ก ค้ า ใช้ บ ริ ก าร e-dividend และ e-confirmation แทนการใช้ ก ระดาษ ซึ่ ง เป็ น
การอานวยความสะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสารให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถรับเงินปันผลและทราบข้อมูลการลงทุน
ได้อย่างรวดเร็ว เอกสารไม่สูญหาย และลดการเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร
(5) มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการลดการใช้
ทรัพยากร (Reduce) และการนากลับมาใช้ใหม่ (Reuse)

7.

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
และการกากับดูแลกิจการที่ดี การดาเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกกับการรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
และชุมชน ดาเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์และอานวยประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ด้วยมุ่งหวังว่า
จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป
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8.

กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายสร้างสรรค์ พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม และมีนโยบายใน
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ใช้โดยบริษัทฯ ให้ความสาคัญในการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจด้วย
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