บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
กำรเปิดเผยกำรปฏิบัติของบริษัทฯ ในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อควำมยั่งยืนขององค์กร
ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี ก ารด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ หลั ก การส าคั ญ ในการด าเนิ น ธุร กิจ 8 ข้ อ
ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1.

กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน จากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจาปี
2560 ซึ่งประเมินโดย IOD โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปีก่อน
นอกจากนี้ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “วันแห่งแนวคิดการก่อตั้งบริษัทฯ วัฒนธรรมและปรัชญาการดาเนินธุรกิจ
อย่า งยั่ งยื น ของกลุ่ ม โนมู ร ะ” (Nomura Founding Principles and Corporate Ethics Day) ทุ ก วั น ที่ 3 สิ งหาคม ของทุ ก ปี
เพื่อเป็นการย้อนคิดทบทวนและตระหนักถึงวัฒนธรรมและปรัชญาของกลุ่มโนมูระ ตามแนวคิดการดาเนินธุรกิจเมื่อครั้ง
ก่อตั้งธุรกิจและจากบทเรียนที่ได้รับจากความผิดพลาดในอดีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในช่วง 90 ปี
ที่กลุ่มโนมูระดาเนินกิจการ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีพนักงานร่วมโครงการทั้งสิ้นร้อยละ 100 ของจานวนพนักงาน ณ วันที่
3 สิงหาคม 2560

2.

กำรต่อต้ำนกำรให้และรับสินบนและกำรคอร์รัปชั่น

บริ ษั ท ฯ ผ่ า นการรั บ รองการเป็ น สมาชิ ก ของแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
(CAC-Certified Company) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุง “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ” โดยเปลี่ยนชื่อนโยบาย
เป็น “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น” พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมการต่อต้านการให้และ
รับสินบน เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มโนมูระ อีกทั้งมีการจัดอบรมประจาปีเพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและทาความเข้าใจ
นโยบายดังกล่าว
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการคอร์รัปชั่น”

3.

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

ในการดาเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการกระทาการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) สิทธิขั้นพื้นฐาน
ของบุ ค คล (Fundamental Rights and Freedom) รวมทั้ งไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ กั บ บุ ค คล (Non-Discrimination) ของพนั ก งาน
ทุกระดับ และบุคคลที่บริษัทฯ ติดต่อด้วยทุกราย
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4.

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

ในการดาเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสากล สอดคล้องตามกฎหมาย
แรงงานกาหนดไว้ และไม่มีคดีความเกี่ยวกับแรงงาน ดังนี้
•
•
•
•

5.

บริษัทฯ ไม่มีการใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือบุคคลที่อายุต่ากว่า
18 ปี ทางานในสถานที่ที่มีลักษณะเป็นอันตราย
บริษัทฯ จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม
บริษั ท ฯ ปฏิ บั ติอ ย่างเท่ าเที ยมกัน ต่ อลูก จ้างทั้ งชายและหญิ ง และปฏิ บั ติต ามกฎหมายแรงงาน ทั้ งในเรื่อ ง
การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตาแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน
บริษัทฯ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ไม่มีการกระทาอันเป็นการละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือ
คุกคาม ข่มขู่ในลักษณะใดๆ

ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

ในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้า พร้อมทั้ง มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินและการลงทุนที่มีมาตรฐานเป็นไปตามหลักสากล โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้

(1) กำรรับรู้และเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริษัทฯ กาหนดให้ลูกค้าประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า (Suitability Test) พร้อมทั้งจัดให้มี
ระบบงานซึ่งเป็ น ไปตาม Suitability Test ของลูก ค้า อัน จะเป็ น ประโยชน์ ในการให้ คาแนะนาด้ านการเงิน และการลงทุ น
แก่ลูกค้า และนาไปสู่การตัดสินใจลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า
(2) กำรพัฒนำบุคลำกร
•
•

•

บริษัทฯ จัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับตาแหน่งงาน
บริ ษั ท ฯ สร้ า งที่ ป รึ ก ษาการเงิ น และการลงทุ น (Financial Advisor: “FA”) ผ่ า นโครงการ Young Talent
Financial Advisor ด้วยการให้โอกาสบุคลากรที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เพื่อเป็น FA
ที่มีคุณภาพ
บริษัทฯ ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ความชานาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ และ
ความรู้ ทั่ ว ไป รวมถึ ง ทั ก ษะต่ า งๆ โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก สายงานทุ ก ระดั บ ให้ มี ศั ก ยภาพ
ในการทางานที่เหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการจัดอบรมและสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากทัง้
ภายในและภายนอกองค์กร เช่น ความรู้ทางด้านกฏหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของทางการและการกากับดูแล
มาตรฐานทางด้านการเงินและการบัญชี ทักษะการขายและการแนะนาการลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์
มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐาน ISO เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาความสามารถด้าน
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การบริหารเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานในการตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกราย โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก และสนับสนุน
ให้พนักงานทุกรายปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงจัดอบรมเพื่อสนับสนุนให้
พนักงานสอบได้คุณวุฒิวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น หลักสูตรผู้แนะนาการลงทุน (Investment Consultant:
IC) หลักสูตรผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) เป็นต้น
บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เช่น ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองผ่าน
หลากหลายช่องทาง เช่น ระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ Facebook Page: Nomura Direct หรือ Line Official:
@NomuraDirect สื่อวีดิโอจากผู้มีประสบการณ์ ภายในบริษัทฯ (Video Training) การสอนงานโดยหัวหน้างาน
(Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) การศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (Company Visit) การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Sharing) และการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน (Learning)
ในปี 2560 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทางาน
จานวน 175 หลักสูตร รวม 981 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราการฝึกอบรมพนักงานเฉลี่ยคนละประมาณ 2 ชั่วโมง
ต่อปี และมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 1,467,976 บาท

(3) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรทำงกำรเงินและกำรลงทุน
•

•

•
•

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้พบกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ผ่านโครงการ CNS Corporate Access
เพื่ อ รั บ ทราบและสอบถามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท าธุ ร กิ จ โดยตรงจากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยในปี 2560
มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้น จานวน 59 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าร่วมให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 34 บริษัท
บริษัทฯ จัดอบรมและสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้า โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ทั้งหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม รวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนากว่า 1,100 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกค้า พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบ
ต่อการลงทุนของลูกค้าอย่างทันท่วงที
บริษัทฯ นาเสนอบทวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยยึดถือความถูกต้องของข้อมูลเป็น
หลัก
บริษัทฯ พัฒนาเครื่องมือที่หลากหลายในการทาธุรกรรมการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าทาธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
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(4) กำรดำเนินกิจกำรด้วยหลักควำมเป็นธรรม
•
•
•

•
•

บริ ษั ท ฯ จั ด ท าเอกสารและให้ ข้อ มู ล ข่ าวสารที่ เป็ น ความจริ ง ถู ก ต้ อ ง ชั ด เจน ตรงประเด็ น และเชื่ อ ถื อ ได้
ให้แก่ลูกค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทฯ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ อย่างถี่ถ้วนก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจในมาตรฐานการบริการ ว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล หลักสากล และถูกต้องตามกฎระเบียบ
และข้อกฎหมายทุกประการ โดยยึดประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ โดยบริษัทฯ จากัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้เฉพาะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (Need to know basis)
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจกับลูกค้าอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม และปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขภายใต้
สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด

(5) กำรสื่อสำรระหว่ำงบริษัทฯ กับลูกค้ำ
•

•

6.

บริ ษั ท ฯ สื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า อย่างสม่ าเสมอผ่ านเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท ฯ (www.nomuradirect.com) และ e-mail
(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) และจดหมาย Newsletter ประจาเดือน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมสัมมนา
ของบริษัทฯ การปรับปรุงและพัฒนาระบบซื้อขาย รวมถึงแจ้งเตือนสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ จาก
บริษัทฯ และหลักทรัพย์ที่ลูกค้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
•
•
•

•

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และไม่มี การดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของลูกค้าและสังคม
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ ปิดไฟให้โลกพัก “Earth Hour” ประจาปี 2560 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงาน
ปิ ด ไฟและเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า ที่ ไม่ จ าเป็ น พร้ อ มกั น กั บ นานาประเทศทั่ ว โลกเป็ น เวลา 1 ชั่ ว โมง ตั้ งแต่ เวลา
20.30-21.30 น. วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เพื่อร่วมสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้พนักงาน
ร่วมแบ่งปันวิธีลดโลกร้อน และร่วมเดินรณรงค์ด้วยชุดที่ประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อให้พนักงานในบริษัทฯ
และพนักงานบริษัทอื่นๆ ในอาคารร่วมตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน
บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่ทางานที่ ปลอดภัย เหมาะสม ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะอนามัย ในทุกท้องที่
ที่บริษัทฯ ดาเนินการ เช่น การติดตั้งพัดลมดูดอากาศในบริเวณที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2638 5000, +66 (0) 2287 6000 โทรสาร +66 (0) 2287 6001
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•

•

7.

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจาปี 2560 ของอาคารกรุงเทพประกันภัย (สานักงาน
ใหญ่ ) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน ที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยมี พนั กงานเข้าร่วมทั้งสิ้นร้อยละ 95 ของจานวนพนั กงาน
ทั้งหมดที่มาทางานในวันดังกล่าว
บริษัทฯ ลดปริมาณการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก ด้วยการนากระดาษที่ไม่ใช้แล้ว กลับมา
ใช้ใหม่ (Reuse) การลดการใช้ กระดาษ (Reduce) ด้ วยการใช้ e-mail (จดหมายอิเล็ กทรอนิ ก ส์ ) ภายใน
บริษัทฯ และระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บริการ e-dividend และ e-confirmation
แทนการใช้กระดาษ ซึ่งนอกจากจะลดการใช้ทรัพยากรแล้ว ยังเป็นการอานวยความสะดวกรวดเร็วในการแจ้ง
ข่าวสารให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถรับเงินปันผลและทราบข้อมูลการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว ไม่สูญ หาย และ
ไม่ต้องเดินทางไปทาธุรกรรมที่ธนาคาร อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
ในปี 2560 บริษัทฯ ร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ผ่านกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้

ด้ำนกำรให้ควำมรู้
ความรู้เป็นรากฐานสาคัญและเป็นหน่วยงานพื้นฐานในการดารงและพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสาคัญ
ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงินและการลงทุน เพื่อช่วยให้ประชาชนมีการวางแผนอนาคต
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการดาเนินกิจกรรมด้านการศึกษาที่สาคัญ ดังนี้
•

สัมมนำ “ออมอย่ำงไรให้รวย” โดยตลำดหลักทรัพย์ฯ และ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหำนคร

บริษั ท ฯ เข้าร่วมออกบู ธแนะแนวและให้ ค าปรึกษาด้ านการลงทุ น ในกิจกรรมการสัม มนา “ออมอย่างไรให้ รวย”
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักลงทุนเพื่อการออมเงิน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
มารวยตลาดหลักทรัพย์ฯ และหอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร โดยจัดขึ้น ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีประชาชน
ผู้สนใจเข้าร่วมชมบูธ จานวน 80 คน
•

โครงกำร Nomura Classroom Roadshow

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Nomura Classroom Roadshow เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม
ผ่านการลงทุนอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น หุ้น กองทุนรวม LTF/RMF ให้กับนิสิตนักศึกษา รวมถึงพนักงานบริษัทต่างๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
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•



จั ด กิ จ กรรม “Time to be a millionaire: ออมอย่ า งไรให้ ไปถึ งฝั น ” เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน 2560 ให้ แ ก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัท จีเอฟพีที จากัด (มหาชน) เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนการออม เคล็ดลับ
จัดสรรเงินออมภาคปฏิบัติ และเครื่องมือช่วยจัดสรรเงินออม โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน



จั ด กิ จ กรรม “โนมู ร ะใจดี ส อนน้ อ งลงทุ น @ม.เกษตร” เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2560 เพื่ อ ให้ ค วามรู้
ด้ า นการเงิ น และการลงทุ น เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการบริ ห ารเงิ น แก่ นิ สิ ต และบุ ค ลากรของ
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ส นใจ ให้ ส ามารถจั ด สรรเงิน ได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และลงทุ น ภาคปฏิ บั ติ
ได้จริง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจานวน 80 คน

โครงกำร CU-CNS Joint Seminar 2017

บริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Fintech and Future of
financial services in Japan and Asia” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก
Mr. Yuta Seki กรรมการผู้จัดการอาวุโส Nomura Institute of Capital Markets Research เป็น วิทยากรบรรยายให้ ความรู้
ให้แก่นิสิตปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ (Master of Arts The Master of Arts Program in Business
and Managerial Economics: MABE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการประมาณ 70 คน
•

โครงกำร CNS Corporate Access

โครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้า นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ FA ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารระดับสูงของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ (SET) เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท าธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 โดยในปี 2560 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมให้
ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 59 บริษัท
นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้ขยายต่อโครงการด้วยการผสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(“MAI”) เพื่อจัดกิจกรรม “MAI Company Snapshot at Nomura” โดยมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
เข้าร่วมกิจกรรมรวมจานวนทั้งสิ้น 34 บริษัท
•

พัฒนำเว็บไซต์ https://cnsup.nomuradirect.com

ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ยั งคงไม่ ห ยุ ด ยั้ งในการพั ฒ นาโครงการ CNS Startup & SME Access เพื่ อ ต่ อ ยอดให้ เกิ ด
ความก้าวหน้า ประกอบกับความต้องการสนองตอบนโยบาย Thailand 4.0 ของทางภาครัฐ บริษัทฯ จึงได้พัฒนาเว็บไซต์
https://cnsup.nomuradirect.com โดยมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารระหว่างผู้ ป ระกอบธุรกิจ Startup และ SMEs
ในโลกออนไลน์ การสร้างพื้นที่สาหรับการพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับ Startup และ SMEs รวมถึงการส่งมอบความรู้
ในการประกอบธุรกิจ นาไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทาเว็บไซต์ ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
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1.

เพื่อเป็นเเหล่งข้อมูลเเลกเปลี่ยนข่าวสาร เเละประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ Startup และ SMEs

2.

เพื่อเป็นช่องทางให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ Startup และ SMEs ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์

3.

ส่งเสริมการเรียนรู้โดยนาเสนอความรู้พื้นฐาน เพื่อให้ ผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ SMEs เกิดการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

4.

สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ Startup และ SMEs

โดยมีรำยละเอียดเว็บไซต์ ดังนี้
ชื่อเว็บ ไซต์ https://cnsup.nomuradirect.com โดยคาว่า CNS มาจากตั วย่อของชื่อภาษาอังกฤษของบริษั ทฯ หรือ
Capital Nomura Securities PCL. (CNS)
นอกจากนั้น ตัวอักษร C N S ยังสื่อให้เห็นแนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ภายใต้แนวคิด “Creating” “Networking” และ
“Success” โดย
C คือ Creating หมายถึง การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจให้แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ Startup และ SMEs
N คือ Networking หมายถึง การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง เส้นทางแห่งโอกาสสาหรับ ผู้ประกอบธุรกิจ Startup และ
SMEs
S คือ Success หมายถึง การเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ด้านการลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ให้กับ
สมาชิก สู่ความสาเร็จอย่างยั่งยืน
ผสานกับคาว่า “up” ที่เป็นส่วนหนึ่งในคาว่า Startup นอกจากนั้น ยังสื่อให้เห็นความปรารถนาที่จะเป็นผู้ยกระดับ
ธุรกิจ Startup และ SMEs ทีน่ าไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ส่วนต่ำงๆ ที่น่ำสนใจภำยในเว็บไซต์ ประกอบไปด้วย
News Update นาเสนอข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรม จากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับ
ธุรกิจ Startup และ SMEs
Startup Experience นาเสนอบทความ หรือคลิปวิดีโอ สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ต้นแบบเพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบธุรกิจ เป็นแรงบันดาลใจ ให้แก่ผู้อ่าน รวมถึงเป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจนั้นๆ ให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้าง
Activity น าเสนอตารางกิ จ กรรม งานสั ม มนา การเสวนา การเวิ ร์ ก ช็ อ ป การบรรยายพิ เศษ หรื อ การประชุ ม
ซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
Investment Corner น าเสนอบทความเกี่ ยวกั บ การเงิน ที่ ให้ สมาชิ กหรือ บุ คคลทั่ วไปได้ เข้ามาศึ ก ษา โดยมี รูป แบบ
อินโฟกราฟฟิก หรือ คลิปวิดีโอพร้อมช่องทางให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงกับ FA นักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน หรือ
ฝ่ายวาณิชธนกิจ ของบริษัทฯ
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ด้ำนสังคม
บริษั ท ฯ เล็ งเห็ น ถึ งความส าคั ญ ในการส่ งเสริ ม บทบาทการมี ส่ วนร่วมของพนั ก งานต่ อ กิจ กรรมเพื่ อ สั งคม โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อีกทั้งยัง
เป็นการสานสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนพนักงาน เพื่อความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และมีเป้าหมายในการดาเนินงาน
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการดาเนินกิจกรรมด้านสังคมที่สาคัญ ดังนี้
•

กิจกรรมทำควำมดีเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล

ปี 2559 เป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย จากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ดังนั้น ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรม
ทาความดีเพื่อดาเนินรอยตามพระราชจริยวัตรอันงดงาม ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลตลอดทั้งปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

•



ผู้บ ริห ารและพนั กงานของบริษั ท ฯ พร้อมใจกัน ท าบุ ญ ตั กบาตรถวายเป็ น พระราชกุศ ลแด่พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสพิธีบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) พร้อมร่วมแสดงความอาลัย
และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้



ผู้บริหารและพนักงานของบริษั ทฯ เข้าร่วมงานบาเพ็ ญ กุศลสวดพระอภิ ธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่
25 เมษายน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง



ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ร่ว มมื อ ร่ วมใจประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์ จ านวน 5,000 ดอก เพื่ อ ถวาย
ความจงรักภักดี และความอาลัย เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

โครงกำรสนับสนุนคนพิกำร

ด้วยเล็งเห็นว่าผู้พิการไม่ใช่ภาระของสังคม แต่คือหนึ่งในฟันเฟืองที่มีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนคุณประโยชน์ให้แก่
สังคม เศรษฐกิจ และประเทศ ไม่แตกต่างจากคนทั่วไป บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ “สอน สาธิต และ
เยี่ยมชมการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้พิการมีโอกาส
ในการประกอบอาชีพ และดูแลครอบครัวได้ รวมทั้งส่งเสริมสิทธิ ความเสมอภาค และสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อผูพ้ ิการ
โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการจานวน 14 คน
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•

โครงกำรอุดหนุนผลิตภัณฑ์จำกเกษตรอินทรีย์

ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้สนับสนุน
การใช้ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรีย์ อาทิ ข้าวอินทรีย์ออร์แกนิก และชุดกาแฟอินทรีย์ เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้า และ
ผู้มีอุปการะคุณของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการลดการใช้เคมีซึ่งอาจไม่ดีต่อสุขภาพมนุษย์และไม่เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ช่วยให้เกษตรกรในกลุ่มนี้มีรายได้และลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม

8.

กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
•

บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมซื้อขายให้ครอบคลุมความต้องการลงทุนของลูกค้าที่หลากหลายผ่านระบบซื้อขาย
ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดการเดินทางของลูกค้า อันจะส่งผลให้มีการลดการบริโภคพลังงานและยังเป็นการช่วยลด
ภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและข้ อมูลแก่ลูกค้าทั่วประเทศ
และทั่วโลก โดยมีระบบซื้อขายที่สาคัญ ดังนี้






•

ระบบซื้อขาย eFin Trade Plus บนคอมพิวเตอร์ และ Application บนเครื่องมือสื่อสาร
ระบบซื้อขาย Streaming บนคอมพิวเตอร์ และ Application บนเครื่องมือสื่อสาร
ระบบซื้อขาย SBL Real Time บนคอมพิวเตอร์
ระบบซื้อขาย Nomura iFund บนคอมพิวเตอร์ และ Application บนเครื่องมือสื่อสาร
ระบบซื้อขาย Nomura iGlobal บนคอมพิวเตอร์

บริษั ท ฯ ก าหนดรหั ส ผ่ านชุ ด เดี ยว ซึ่ งลู ก ค้ า สามารถเข้ าใช้ร ะบบซื้อ ขายต่ างๆ ของบริ ษั ท ฯ ด้ วยรหั ส ผ่ า น
ชุดเดียวกัน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจดจารหัสผ่าน
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