รายงานผลการดําเนินงาน ปี '()*
โครงการเสริ มสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื2องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายวางแผนองค์กร
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ความเป็ นมา
ในป 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข/องในตลาดทุน ได/รวมกันดำเนินโครงการเสริมสร/าง
ตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการประกาศและปฏิบัติตนเป4น
องคกร ที่มีธรรมาภิบาล มุงเน/นคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด/วยความรับผิดชอบ มีการผสมผสานและสร/างสมดุลให/กับประเทศ ทั้งใน
ด/านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล/อม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 ป เริ่มตั้งแตป 2562 เป4นต/นไป
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได/ประกาศเจตนารมณเข/ารวมโครงการนี้โดยกำหนดเรื่องที่
จะดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ได/แก
1) โครงการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนในองคกร
2) โครงการสงเสริมให/มีการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของนักลงทุนผานผลิตภัณฑและเครื่องมือของบริษัท
3) โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อสร/างความตระหนักรู/และเห็นความจำเป4นของการลงทุน รวมถึงเสริมสร/างความรู/ด/านการลงทุน
และการออม
โครงการตางๆ ข/างต/นได/จัดให/มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดำเนินธุรกิจด/วยความรับผิดชอบตอพนักงาน ลูกค/า สังคม และ
สิ่งแวดล/อม ซึ่งสามารถตอบสนองตอเปEาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติได/ครบทั้ง 17 เปEาหมายหลัก
ทั้งนี้ ในการที่จะบรรลุเปEาหมายหลัก 17 เปEาหมาย บริษัทฯ ได/กำหนดให/มีการติดตามและประเมินผลในด/านตางๆ ที่เกี่ยวข/อง
อยางสม่ำเสมอ เพื่อให/มั่นใจวาบริษัทได/ดำเนินการเพื่อบรรลุครบทุกเปEาหมายอยางแท/จริง
โดยตั้งแตป 2562 ที่บริษัทฯ ได/ประกาศเจตนารมณเข/ารวมโครงการเสริมสร/างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริษัทฯ ได/ดำเนินการตางๆ เพื่อให/สามารถบรรลุวัตถุประสงคในแตละโครงการทีไ่ ด/
จัดตั้งขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งในป 2563 ที่ผานมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเผยแพรความรู/เกี่ยวกับเปEาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
(SDGs) ของสหประชาชาติทั้ง 17 เปEาหมายให/กับพนักงานของบริษัทฯ สนับสนุนให/เกิดการออมและการลงทุนระยะยาวอยาง
สม่ำเสมอ และให/ความรู/ตอลูกค/าและผู/ที่สนใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากการระบาดของโรคโค
วิท 19 ทำให/บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ต/องมีคนเข/ารวมเป4นจำนวนมาก เชน การจัดกิจกรรมของพนักงานใน
บริษัท การจัดสัมมนา/อบรมให/ลูกค/า หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ เป4นต/น ซึ่งบริษัทฯ ได/อำนวยความสะดวกโดยเปลี่ยนมาจัด
กิจกรรมแบบออนไลนแทนสำหรับกิจกรรมที่สามารถจัดแบบออนไลนทดแทนได/ สวนกิจกรรมที่ไมสามารถจัดแบบออนไลนได/
บริษัทฯ จึงมีความจำเป4นต/องยกเลิกจนกวาสถานการณการระบาดของโรคจะหมดไป เพื่อความปลอดภัยกับลูกค/า พนักงาน
และสังคมโดยรวม
โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในป 2563 ของทั้ง 3 โครงการ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
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1) โครงการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนในองคกร
ลักษณะโครงการโดยยอ:
บริษัทได/นำหลักการการพัฒนาอยางยั่งยืนมาเป4นสวนประกอบในการดำเนินธุรกิจ และเป4นสวนหนึ่งในวัฒนธรรมองคกร โดยทั้ง
ผู/บริหารและพนักงานตางให/ความสำคัญกับเปEาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติโดยนำมาปรับใช/ในทุกขั้นตอนการ
ทำงาน พนักงานทุกคนจะตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งสามารถสะท/อนออกมาให/เห็นได/ในกระบวนการ
ทำงานของพนักงาน การตัดสินใจของผู/บริหาร ตลอดจนโครงการตางๆ ของบริษัท ทั้งสวนที่บริษัทเป4นผู/ริเริ่มเองและโครงการที่
เป4นความรวมมือกับองคกรอื่น นอกจากนี้ในฐานะที่เป4นหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุมโนมูระ ซึ่งประกอบธุรกิจตามหลักการของ
ผู/ก อตั้ง ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ มฯ ที่มุ งหวังที่จะเพิ่มคุณคาให/กับสังคม ด/วยการยึดมั่น
หลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการลงทุนในตลาดทุน และการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
อยางมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมอันจะชวยให/ตลาดทุนมีการเติบโตอยางยั่งยืนเป4นรากฐานของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนมีสวน
ในการพัฒนาสังคม และสภาพแวดล/อมให/มีคุณภาพ หลักการนี้จะสำเร็จได/ก็ตอเมื่อพวกเรามีสิ่งแวดล/อมทางธรรมชาติที่ดีและ
สิ่งแวดล/อมทางสังคมที่เข/มแข็ง ซึ่งเป4นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เปาหมายความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs):
SDG 1-17
เปาหมายที่ต,องการบรรลุ และเวลา:
เพื่อเป4นหนึ่งในบริษัทที่มีความก/าวหน/าในการพัฒนาอยางยั่งยืน และสามารถบรรลุเปEาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
สหประชาชาติได/ครบทุกเปEาหมายตามแบบอยางของกลุมโนมูระ โดยการนำเปEาหมายนี้มาเป4นสวนหนึ่งในการดำเนินงานตางๆ
ของบริษัทอยางตอเนื่อง
เปาหมายที่จะดำเนินการในป2 2563:
ผู/บริหารตระหนักรู/และให/ความสำคัญกับทุกเปEาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยนำหลักการนี้มาเป4นสวนหนึง่
ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ พร/อมทั้งสื่อสาร และสงเสริม ไปถึงพนักงานทุกคนให/นำหลักการนี้มาประยุกตใช/ในการทำงาน ซึ่ง
รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆ ของบริษัทด/วย ทั้งนี้ผู/บริหารกำหนดให/มีการประเมินผลในด/านตางๆ ที่เกี่ยวข/องอยางสม่ำเสมอ
เพื่อให/มั่นใจวาบริษัทได/ดำเนินการเพื่อบรรลุครบทุกเปEาหมายอยางแท/จริง
ผลการดำเนินงานในป2 2563:
ในป 2563 บริษัทฯ ยังคงสามารถทำได/ครบทุกเปEาหมาย SDG แตเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให/ป
2563 บริษัทฯ ได/ยกเลิกการทำกิจกรรมที่ต/องมีการรวมกลุมของพนักงานเพื่อปEองกันการระบาดของโรค และเปลี่ยนมาจัด
กิจกรรมทางออนไลนแทน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงให/ความสำคัญกับการให/ความรู/ความเข/าใจเกี่ยวกับเปEาหมาย SDG กับพนักงาน โดย
ได/ประชาสัมพันธผานทางชองทางสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให/พนักงานเข/าใจเกี่ยวกับเปEาหมาย SDG มากขึ้นและเป4นการ
เน/นย้ำให/พนักงานเห็นความสำคัญในการดำเนินงานตางๆ เพื่อบรรลุเปEาหมาย SDG เนื่องจากบริษัทฯ เห็นวาการที่พนักงานมี
ความเข/าใจและเห็นความสำคัญของเปEาหมาย SDG จะทำให/พนักงานให/ความรวมมือกับบริษัทฯ เพื่อให/สามารถบรรลุเปEาหมาย
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ของโครงการได/ และยังชวยให/พนักงานสามารถนำความรู/นั้นมาประยุกตใช/ในการปฏิบัติงานและการใช/ชีวิตประจำวันของ
พนักงานได/อีกด/วย ตัวอยางกิจกรรม เชน ในชวงวันแหงสหประชาชาติ (UN Day วันที่ 24 ตุลาคม 2563) บริษัทฯ ได/สื่อสาร
เกี่ยวกับเปEาหมาย SDG ให/กับพนักงานผานทาง Wallpaper บนหน/าจอคอมพิวเตอรของพนักงาน โดยได/เผยแพรตั้งแตวันที่
26 – 30 ตุลาคม 2563 และได/ให/พนักงานมีสวนรวมกับกิจกรรมโดยการสงรูปถายการทำกิจกรรมของพนักงานพร/อมทั้งอธิบาย
วากิจกรรมที่ทำนั้นสามารถบรรลุเปEาหมาย SDG อยางไร โดยผู/บริหารได/ทำการคัดเลือกผู/ชนะ และได/มีการมอบของรางวัลโดย
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการอำนวยการ เพื่อแสดงให/พนักงานเห็นวาเป4นโครงการที่ผู/บริหาร
ระดับสูงให/ความสำคัญ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได/มีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องตางๆ เพื่อให/มั่นใจวาสามารถบรรลุได/
ครบทั้ง 17 วัตถุประสงค และรายงานผลการดำเนินงาน ป 2563 แกคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบและให/คำแนะนำในการ
ดำเนินการในปตอไป
ภาพตัวอยางกิจกรรมที่ได,ดำเนินงานในป2 2563:
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2) สงเสริมให,มีการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของนักลงทุนผานผลิตภัณฑและเครื่องมือของบริษัท
ลักษณะโครงการโดยยอ:
บริษัทฯสงเสริมให/เกิดการออมระยะยาวเพื่อสร/างความมั่งคั่งในระยะยาว และความยั่งยืนในการดำรงชีวิต เพื่อที่จะบรรลุ
เปEาหมายนี้บริษัทได/มีการสงเสริมการลงทุนในระยะยาวให/กับลูกค/าของบริษัทผานผลิตภัณฑการลงทุนในหุ/นและกองทุนรวม
แบบทยอยลงทุนสม่ำเสมอ (Dollar-Cost-Average: DCA) ซึ่งเป4นเครื่องมือชวยในการกระจายต/นทุนในการลงทุน และยังชวย
สร/างวินัยทางการเงินโดยการลงทุนอยางสม่ำเสมอ ทั้งยังเป4นการชวยสนับสนุนโครงการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งได/ทำการสนับสนุนการลงทุนแบบ DCA ด/วยเชนกัน โดยบริษัทได/จัดเตรียมเครื่องมือและองคความรู/ รวมถึงบทวิเคราะห เพื่อ
แนะนำแนวทางการลงทุนแบบ DCA ไว/ให/ลูกค/าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
เปาหมายความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs):
SDG 1, 10, 17
เปาหมายที่ต,องการบรรลุ และเวลา:
บริษัทจะสงเสริมให/ลูกค/าลงทุนแบบ DCA ให/มากขึ้น ผานการลงทุนในหุ/นและกองทุนรวมแบบ DCA โดยการปลูกฝcง สร/าง
ความรู/ความเข/าใจเกี่ยวกับการลงทุนแบบ DCA ให/กับนักลงทุน เพื่อการลงทุนอยางถูกวิธีและยั่งยืนเป4นเวลา 3 ป
เปาหมายที่จะดำเนินการในป2 2563:
จัดทำสื่อตางๆ เพื่อประชาสัมพันธและให/ความรู/การลงทุนในหุ/นและกองทุนรวมแบบ DCA อยางถูกวิธี เพื่อเพิ่มจำนวนบัญชี
ผู/ลงทุนแบบ DCA และจำนวนผู/ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนแบบ DCA ร/อยละ 10 ทุกป ตลอดระยะเวลา 3 ป
ผลการดำเนินงานในป2 2563:
ในป 2563 บริษัทได/จัดทำสื่อประชาสัมพันธเพื่อสื่อสารผานชองทางออนไลนของบริษัทฯ เพื่อประชาสัมพันธและให/ความรู/การ
ลงทุนในหุ/นและกองทุนรวมแบบ DCA ตอลูกค/าและผู/ที่สนใจ ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนบัญชีผู/ลงทุนในหุ/นแบบ DCA และจำนวน
ผู/ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนแบบ DCA ได/มากถึงร/อยละ 47 และ 35 ตามลำดับ ซึ่งสูงกวาเปEาหมายที่ตั้งไว/

5

Nomura | Business | External | Non PII

ตัวอยางการประชาสัมพันธการลงทุนในหุ,นและกองทุนรวมแบบ DCA ผานชองทางออนไลนของบริษัทฯ:
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3) การอบรม/สัมมนาเพื่อสร,างความตระหนักรู,และเห็นความจำเปEนของการลงทุน รวมถึงเสริมสร,างความรู,ด,านการลงทุน
และการออม
ลักษณะโครงการโดยยอ:
บริษัทจัดอบรม/สัมมนาให/กับนิสิตนักศึกษา ลูกค/า และพนักงานบริษัทที่สนใจ เพื่อเป4นการให/ความรู/ด/านการลงทุนและการออม
ในผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัทหลักทรัพย รวมถึงเปdดโอกาสให/นักลงทุนได/พบกับเจ/าของกิจการ ผู/บริหารของกิจการ และ
ผู/จัดการกองทุนโดยตรงผานโครงการ CNS Corporate Access และ Wealth Access ของบริษัท เพื่อให/นักลงทุนสามารถ
เลือกลงทุนในผลิตภัณฑตางๆ ได/อยางเหมาะสมกับความต/องการ ความเสี่ยง และแนวทางการลงทุนของตนเอง
เปาหมายความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs):
SDG 1, 4, 17
เปาหมายที่ต,องการบรรลุ และเวลา:
บริษัทจะจัดอบรม/สัมมนาให/กับนิสิตนักศึกษา ลูกค/า และพนักงานบริษัทที่สนใจการลงทุนและการออม ทั้งในเขตกรุงเทพฯ
และตางจังหวัด รวมทั้งจัดทำโครงการเพื่อให/นักลงทุนได/เข/าถึงข/อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนในหุ/นและกองทุนรวมโดยให/
นักลงทุนได/มีโอกาสพบกับเจ/าของกิจการ ผู/บริหารของกิจการ หรือ ผู/จัดการกองทุนได/โดยตรง อยางตอเนื่องเป4นระยะเวลา 3 ป
เปาหมายที่จะดำเนินการในป2 2563:
บริษัทจะจัดให/มีการอบรม/สัมมนาผานโครงการตางๆ อยางน/อยปละ 10 ครั้ง ให/กับนิสิตนักศึกษา ลูกค/า นักลงทุนและพนักงาน
บริษัทที่สนใจ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยประมาณการผู/ที่จะเข/ารวมอบรม/สัมมนาไมน/อยกวา 1,000 คนตอป
ผลการดำเนินงานในป2 2563:
จากที่บริษัทฯ ได/กำหนดเปEาหมายที่จะจัดให/มีการอบรม/สัมมนาผานโครงการตางๆ ให/กับนิสิตนักศึกษา ลูกค/า และนักลงทุน
อยางน/อยปละ 10 ครั้ง โดยมีผู/ที่จะเข/ารวมอบรม/สัมมนาไมน/อยกวา 1,000 คน ในชวงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ
บริษัทฯ ได/จัดอบรม/สัมมนาได/ตามแผนงานที่กำหนดไว/ แตเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให/ตั้งแต
ประมาณเดือนมีนาคม 2563 เป4นต/นมา บริษัทฯ ต/องมีการยกเลิกการอบรมให/กับหนวยงานภายนอกบางรายการ เพื่อปEองกัน
การแพรระบาดของโรค สวนการอบรม/สัมมนาที่สามารถจัดทางออนไลนได/ ก็ได/ถูกเปลี่ยนมาจัดเป4นแบบออนไลนแทน ทำให/ใน
ป 2563 บริษัทฯ สามารถจัดให/มีการอบรม/สัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง และมีผู/เข/ารวมอบรม/สัมมนา จำนวน 3,790 คนซึ่ง
มากกวาเปEาหมายที่กำหนดไว/
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ภาพตัวอยางการจัดอบรม/สัมมนาของบริษัทฯ ในป2 2563:
สัมมานาในห/องเรียนที่จัดให/นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพกอนการระบาดของโรคโควิด 19

สัมมนาออนไลนให/กับลูกค/าของบริษัทหลังเกิดการระบาดของโรคโควิด 19

8

Nomura | Business | External | Non PII

