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จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มโนมูระ
คณะกรรมการของบริษัท โนมูระ โฮลดิ้ งส์ อิงค์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัทฯ” ได้มีมติให้นาจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “จรรยาบรรณ” เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิแก่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร
ระดับสูง ผูต้ รวจสอบขององค์กร และพนักงานของกลุ่มโนมูระ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ พนักงาน”
1.ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าให้กบั สังคม ด้วยการยึดมัน่ หลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการหมุนเวียนของกระแสเงินในตลาดเงิน
2. การส่งเสริมผลประโยชน์ของลูกค้า
พนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ โดยคานึ งถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้า
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
พนักงานต้องทาความเข้าใจว่า ความเชื่อมัน่ ในกลุ่มโนมูระจะลดลง หากมีพฤติกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็ น
ความยากลาบากในการเรียกความเชื่อมัน่ กลับคืนมา ดังนั้น พนักงานต้องส่งเสริมให้มคี วามเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ทุจริตคอร์รปั ชัน่ และ การเลี่ยงภาษี ทั้งโดยลายลักษณ์อกั ษรและโดยเจตนารมณ์
4. โอกาสทางธุรกิจ
พนักงานมีภาระหน้าที่ในอันที่จะสนับสนุ นให้เกิดผลประโยชน์อนั ถูกต้องตามกฎหมายแก่กลุ่มโนมูระเมื่อโอกาสอานวย
ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการใช้ทรัพย์สิน ข้อมูลและตาแหน่ งหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พนักงานไม่พึงกระทาการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขดั กับผลประโยชน์ กบั กลุ่มโนมูระ นอกจากนี้
พนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวไม่พึงรับผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่ไม่เหมาะสม อันเกิดจากตาแหน่ งหน้าที่ที่
ได้รบั มอบหมายจากกลุ่มโนมูระ
ทั้งนี้ รวมถึงการได้รบั ผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินกูย้ มื หรือ สัญญาหนังสือ
ค้าประกัน จากกลุ่มโนมูระ
6. การรักษาข้อมูลความลับ
พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูล ของกลุ่มโนมูระ หรือ ของลูกค้า เว้น
แต่เป็ นการเปิ ดเผยที่ได้รบั การมอบหมายจากบริษัทฯ หรือเป็ นการเปิ ดเผยตามข้อบังคับของกฎหมาย
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7. การปฏิบตั ิตอ่ คู่คา้ อย่างเป็ นธรรม
ก) พนักงานต้องยึดถือความเป็ นธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ ตามอานาจหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิ งานและพยายามดาเนิ นการ
ติดต่อธุรกิจอย่างเป็ นธรรมกับลูกค้า คู่คา้ คู่แข่งขัน และพนักงานของกลุ่มโนมูระ พนักงานจะต้องไม่เอื้ อประโยชน์
ให้ผหู้ นึ่ งผูใ้ ดในการซื้ อขายหลักทรัพย์อนั ไม่เป็ นธรรม โดยการสร้างราคา ปกปิ ด การใช้ขอ้ มูลที่เป็ นความลับ
ในทางที่ผิด การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการปฏิบตั ิอื่นที่ไม่เป็ นธรรม
ข) กลุ่มโนมูระ ต้องปฏิเสธการติดต่อทาธุรกรรมใดๆกับองค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิด
จริยธรรมหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
ค) พนักงานอาจให้หรือรับของขวัญหรือการเลี้ ยงรับรองจากพนักงานที่ไม่ได้เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแนวทางที่
บริษัทฯ กาหนด นอกจากนี้ ห้ามมิให้พนักงานให้ของขวัญหรือเลี้ ยงรับรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่จะได้รบั
การอนุ มตั ิจากบริษัทฯ
8. การใช้ทรัพย์สินของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม
การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มโนมูระ ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย
บริษัทฯ และมัน่ ใจว่าการใช้ทรัพย์สินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และพนักงานควรดูแลทรัพย์สินของ

9. การเก็บรักษาเอกสาร
พนักงานต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจหรือระบบบัญชีของกลุ่มโนมูระ และเก็บรักษาเอกสาร
นั้นไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบภายในที่กาหนดโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของกลุ่มโนมูระ
ในกรณีที่มีการไต่สวนหรือตรวจสอบโดยหน่ วยงานที่มีหน้าที่กากับดูแล
ปกปิ ดซ่อนเร้นหรือทาลายเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ

พนักงานต้องไม่จดั ทารายงานเท็จ หรือจงใจ

10. ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม
กลุ่มโนมูระมีความมุ่งมัน่ ในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
11. กิจกรรมเพื่อสังคม
กลุ่มโนมูระ ในฐานะพลเมืองที่ดี (Good Corporate Citizen) มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นกิจกรรม เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม
12. การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน
ก) กลุ่มโนมูระ มีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุ ษยชน เคารพในความหลากหลายและความแตกต่างทางค่านิ ยม เปิ ด
โอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาคและไม่ยนิ ยอมให้มีการเลือกปฏิบตั ิ การกีดกันแรงงาน การล่วงละเมิด หรือ
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การข่มขูค่ ุกคามอันเนื่ องมาจากสัญชาติ เชื้ อชาติ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) วิถีทางเพศ (Sexual
Orientation) ลัทธิความเชื่อ สถานภาพทางสังคม หรือการมีความสามารถหรือไร้ความสามารถ
ข) กลุ่มโนมูระ มุ่งมัน่ ในการจ้างงานที่เสมอภาค และดูแลพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความ
ปลอดภัย และเอื้ อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิผลของพนักงาน
13. ความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างประเทศ
พนักงานพึงเคารพในวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของทุกประเทศที่กลุ่มโนมูระดาเนิ นธุรกิจอยูแ่ ละดาเนิ นกิจกรรม
ต่างๆ เหล่านั้นเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ
14. นโยบายด้านสื่อสาธารณะ
การเปิ ดเผยข้อมูลธุรกิจของกลุ่มโนมูระสู่สาธารณชน ไม่วา่ จะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การบรรยาย หรือการให้สมั ภาษณ์
พนักงานต้องปฏิบตั ิตามแนวทางที่บริษัทฯ กาหนด
15. การลงทุนของพนักงาน
หากพนักงานต้องการซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อบัญชีตนเอง พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดโดยบริษัทฯ
16. การรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทาทีผ่ ิดกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม
ก) หากพนักงานได้รบั ทราบถึงพฤติกรรมที่ทาให้เชื่อว่า เป็ นการปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม ซึ่งการกระทา
ดังกล่าวครอบคลุมถึง การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบ พนักงานต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามช่องทางการ
ติดต่อที่บริษัทฯ ได้กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบตั ิ
ข) การให้ขอ้ มูลของพนักงานดังกล่าวข้างต้นจะมีขน้ั ตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า เป็ นการประพฤติโดยมิชอบหรือไม่
หากเป็ นจริงดังกล่าว ต้องดาเนิ นการแก้ไขและหาวิธีป้องกันเหตุการณ์ดงั กล่าวไม่ให้เกิดขึ้ นอีก
17. การคุม้ ครองผูร้ ายงาน หรือผูแ้ จ้งเบาะแส
พนักงานที่รายงาน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม จะได้รบั ความคุม้ ครองจากบริษัทฯ
18. จรรยาบรรณผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการเงิน
ก) นอกเหนื อจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการเงินต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1) ส่งเสริมความซื่อสัตย์ และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการใช้หลักจรรยาบรรณ ในการควบคุมความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้ นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับหน้าที่การเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการเงิน
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2) จัดทารายงานและเอกสารที่ตอ้ งเปิ ดเผยของบริษัทฯ เพื่อนาส่งให้กบั หน่ วยงานกากับดูแล และสาธารณชน
อย่างครบถ้วน ยุติธรรม ถูกต้องแม่นยา ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถเข้าใจได้
3) ดาเนิ นการตามหลักการบัญชีที่รบั รองทัว่ ไป กฎหมาย และกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4) เมื่อมีเหตุอนั เชื่อได้ว่ามีการฝ่ าฝื นกฎระเบียบในส่วนนี้ จะต้องรายงานไปยังบริษัทฯ ตามที่กาหนดไว้ใน
แนวทางปฏิบตั ิของบริษัทฯ
5) พึงปฏิบตั ิให้เป็ นที่เชื่อถือว่า เป็ นผูท้ ี่ยดึ ถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์นี้อย่างเคร่งครัด
ข) ห้ามมิให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพด้านการเงินทาการทุจริต บีบบังคับขูเ่ ข็ญ ยักย้ายถ่ายเท หรือ ชี้ นาข้อมูลแก่ผสู้ อบบัญชี
รับอนุ ญาตในทางที่ผิด เพื่อให้งบการเงินของกลุ่มโนมูระแสดงข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็ นจริงไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
ค) ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการเงิน หมายถึง พนักงานของกลุ่มโนมูระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ หน่ วยงานการเงิน
ผูค้ วบคุมการทาบัญชี ภาษี หน่ วยงานบริหารเงิน (Treasury) หน่ วยงานจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
หน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) รวมถึงประธานบริหารของกลุ่ม (Group CEO) ผูบ้ ริหาร
สูงสุดทางการเงิน (Chief Financial Officer) ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการจัดการความเสี่ยง (Chief Risk Officer)
ประธานคณะกรรมการผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท (Chairman of the Disclosure Committee of the Company)
หัวหน้าสายงานของแผนกทั้งหมด (Division Heads) หัวหน้าสายงานของทุกธุรกิจ (Business Division Heads)
หัวหน้าสายงานธุรกิจ (Business Line Heads) หัวหน้าสายงานระบบโครงสร้างพื้ นฐานของทุกธุรกิจ
(Business Infrastructure Division Heads) และหัวหน้าภูมิภาคของกลุ่มโนมูระ (Regional Heads of Nomura
Group)
19. การแก้ไขและการยกเว้น
บริษัทฯ จะปรับปรุงแก้ไขข้อความ หรือการยกเว้นใดๆ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ เพื่อให้เป็ นไปโดยสอดคล้องกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้หากพนักงานพบว่า ข้อกาหนดใดในจรรยาบรรณฉบับนี้ ต้องได้รบั การแก้ไขปรับปรุง
พนักงานต้องแจ้งต่อผูบ้ ริหาร เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ทนั ท่วงทีต่อไป

จัดทา : วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2547
วันที่แก้ไข : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559
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