บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ป 2564
โครงการเสริมสร&างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ฝ2ายวางแผนองคกรและพัฒนาธุรกิจ
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ความเป็ นมา
ในป 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแห6งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย สมาคมส6งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน6วยงานอื่นที่เกี่ยวข&องในตลาดทุน ได&ร6วมกันดำเนินโครงการเสริมสร&าง
ตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได&เชิญชวนผู&ประกอบธุรกิจและ
องคกรในตลาดทุนมาร6วมประกาศตนเป<นองคกรที่ดำเนินธุรกิจด&วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชนต6อธุรกิจและสังคม
โดยรวม และตอบสนองเป>าหมายการพัฒนาอย6างยั่งยืน (SDGs) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 ป เริ่มตั้งแต6ป 2562
เป<นต&นไป
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการประกาศเจตนารมณเข&าร6วมโครงการนี้โดยกำหนดเรื่องที่
จะดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ได&แก6
1) โครงการส6งเสริมการพัฒนาอย6างยั่งยืนในองคกร
2) โครงการส6งเสริมให&มีการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของนักลงทุนผ6านผลิตภัณฑและเครื่องมือของบริษัท
3) โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อสร&างความตระหนักรู&และเห็นความจำเป<นของการลงทุน รวมถึงเสริมสร&างความรู&ด&านการลงทุน
และการออม
โครงการต6างๆ ข&างต&นได&จัดให&มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดำเนินธุรกิจด&วยความรับผิดชอบต6อพนักงาน ลูกค&า สังคม และ
สิ่งแวดล&อม ซึ่งสามารถตอบสนองต6อเป>าหมายการพัฒนาอย6างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติได&ครบทั้ง 17 เป>าหมายหลัก
ทั้งนี้ ในการที่จะบรรลุเป>าหมายหลัก 17 เป>าหมาย บริษัทฯ ได&กำหนดให&มีการติดตามและประเมินผลในด&านต6างๆ ที่เกี่ยวข&อง
อย6างสม่ำเสมอ เพื่อให&มั่นใจว6าบริษัทได&ดำเนินการเพื่อบรรลุครบทุกเป>าหมายในทุกโครงการ
โดยตั้งแต6ป 2562 บริษัทฯ ได&ดำเนินการต6างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของแต6ละโครงการข&างต&นมาโดยตลอด ซึ่งในป 2564 ที่
ผ6านมา บริษัทฯ ยังคงสามารถบรรลุเป>าหมายการพัฒนาอย6างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติทั้ง 17 เป>าหมาย โดยดำเนินการ
ในด&านต6างๆ ที่เกี่ยวข&องกับแต6ละเป>าหมาย ทั้งยังสนับสนุนให&เกิดการออมและการลงทุนระยะยาวของผู&ลงทุนอย6างสม่ำเสมอ
และให&ความรู&ต6อลูกค&าและผู&ที่สนใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนอย6างต6อเนื่อง แต6เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต6
ป 2563 เป<นต&นมา ทำให&บริษัทฯ มีความจำเป<นต&องลดการจัดกิจกรรมที่ต&องมีคนเข&าร6วมเป<นจำนวนมาก โดยเปลี่ยนมาจัด
กิจกรรมแบบออนไลนแทน ส6วนกิจกรรมที่ไม6สามารถจัดแบบออนไลนได&บริษัทฯ จึงมีความจำเป<นต&องยกเลิกจนกว6าสถานการณ
การระบาดของโรคจะดีขึ้นจนสามารถจัดกิจกรรมต6างๆ ได& เพื่อความปลอดภัยกับลูกค&า พนักงาน และสังคม
โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในป 2564 ของทั้ง 3 โครงการ ตามรายละเอียดดังต6อไปนี้
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1) โครงการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนในองคกร
ลักษณะโครงการโดยยอ:
บริษัทได&นำหลักการการพัฒนาอย6างยั่งยืนมาเป<นส6วนประกอบในการดำเนินธุรกิจ และเป<นส6วนหนึ่งในวัฒนธรรมองคกร โดยทั้ง
ผู&บริหารและพนักงานต6างให&ความสำคัญกับเป>าหมายการพัฒนาอย6างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยนำมาปรับใช&ในทุกขั้นตอนการ
ทำงาน พนักงานทุกคนจะตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย6างยั่งยืน ซึ่งสามารถสะท&อนออกมาให&เห็นได&ในกระบวนการ
ทำงานของพนักงาน การตัดสินใจของผู&บริหาร ตลอดจนโครงการต6างๆ ของบริษัท ทั้งส6วนที่บริษัทเป<นผู&ริเริ่มเองและโครงการที่
เป<นความร6วมมือกับองคกรอื่น นอกจากนี้ในฐานะที่เป<นหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ6มโนมูระ ซึ่งประกอบธุรกิจตามหลักการของ
ผู&ก6อตั้ง ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ6มฯ ที่มุ6งหวังที่จะเพิ่มคุณค6าให&กับสังคม ด&วยการยึดมั่น
หลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย เพื่อส6งเสริมประสิทธิภาพการลงทุนในตลาดทุน และการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
อย6างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมอันจะช6วยให&ตลาดทุนมีการเติบโตอย6างยั่งยืนเป<นรากฐานของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนมีส6วน
ในการพัฒนาสังคม และสภาพแวดล&อมให&มีคุณภาพ หลักการนี้จะสำเร็จได&ก็ต6อเมื่อพวกเรามีสิ่งแวดล&อมทางธรรมชาติที่ดีและ
สิ่งแวดล&อมทางสังคมที่เข&มแข็ง ซึ่งเป<นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เปาหมายความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs):
SDG 1-17
เปาหมายที่ต,องการบรรลุ และเวลา:
เพื่อเป<นหนึ่งในบริษัทที่มีความก&าวหน&าในการพัฒนาอย6างยั่งยืน และสามารถบรรลุเป>าหมายการพัฒนาอย6างยั่งยืนของ
สหประชาชาติได&ครบทุกเป>าหมายตามแบบอย6างของกลุ6มโนมูระ โดยการนำเป>าหมายนี้มาเป<นส6วนหนึ่งในการดำเนินงานต6างๆ
ของบริษัทอย6างต6อเนื่อง
เปาหมายที่จะดำเนินการในป2 2564:
ผู&บริหารตระหนักรู&และให&ความสำคัญกับทุกเป>าหมายการพัฒนาอย6างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยนำหลักการนี้มาเป<นส6วนหนึง่
ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ พร&อมทั้งสื่อสาร และส6งเสริม ไปถึงพนักงานทุกคนให&นำหลักการนี้มาประยุกตใช&ในการทำงาน ซึ่ง
รวมถึงการจัดกิจกรรมต6างๆ ของบริษัทด&วย ทั้งนี้ผู&บริหารกำหนดให&มีการประเมินผลในด&านต6างๆ ที่เกี่ยวข&องอย6างสม่ำเสมอ
เพื่อให&มั่นใจว6าบริษัทได&ดำเนินการเพื่อบรรลุครบทุกเป>าหมายอย6างแท&จริง
ผลการดำเนินงานในป2 2564:
ป 2564 บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุเป>าหมาย SDG ได&ครบทั้ง 17 เป>าหมายหลัก แต6เนื่องจากสถานการณการระบาด
ของโรคโควิด 19 จึงทำให&ป 2564 บริษัทฯ ยังคงยกเลิกการทำกิจกรรมที่ต&องมีการรวมกลุ6มของพนักงาน ในการนี้บริษัทฯ ได&
เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการกับขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก เนื่องจากเหตุการณการระบาดของโควิด 19 ทำให&ปริมาณ
ขยะพลาสติกที่ใช&ในการบรรจุอาหารมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย6างเป<นนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได&ริเริ่มโครงการ CNS ทิ้ง ถูก ถัง ขึ้นใน
เดือน ธันวาคม 2564 เพื่อให&พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการแยกขยะ โดยในขั้นแรกของโครงการ บริษัทฯ ได&ขอความ
ร6วมมือจากพนักงานให&แยกขยะพลาสติกที่สามารถนำไปทำให&นำกลับมาใช&อีก (Recycle) เพื่อให&สามารถนำขยะเหล6านั้นเข&าสู6
กระบวนการ Recycle ต6อไป โครงการนี้บริษัทฯ ได&ประชาสัมพันธเพื่อให&ความรู&เกี่ยวกับการแยกขยะผ6านช6องทางการสื่อสาร
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ภายในของบริษัทฯ เพื่อให&พนักงานมีความรู&และสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกตใช&ในการแยกขยะที่บ&านและในสถานที่อื่นๆ ได&
อย6างถูกต&อง โดยในอนาคตเมื่อเห็นว6าพนักงานมีความเข&าใจมากขึ้นและกระบวนการเก็บขยะสามารถรองรับการแยกขยะได&
หลายประเภทมากขึ้น ผู&จัดทำโครงการจะพิจารณาเพื่อขยายประเภทของขยะที่ต&องแยกเพื่อนำไป Recycle ต6อไป
ภาพตัวอยางกิจกรรมที่ได,ดำเนินงานในป2 2564:
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2) สงเสริมให,มีการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของนักลงทุนผานผลิตภัณฑและเครื่องมือของบริษัท
ลักษณะโครงการโดยยอ:
บริษัทฯส6งเสริมให&เกิดการออมระยะยาวเพื่อสร&างความมั่งคั่งในระยะยาว และความยั่งยืนในการดำรงชีวิต เพื่อที่จะบรรลุ
เป>าหมายนี้บริษัทได&มีการส6งเสริมการลงทุนในระยะยาวให&กับลูกค&าของบริษัทผ6านผลิตภัณฑการลงทุนในหุ&นและกองทุนรวม
แบบทยอยลงทุนสม่ำเสมอ (Dollar-Cost-Average: DCA) ซึ่งเป<นเครื่องมือช6วยในการกระจายต&นทุนในการลงทุน และยังช6วย
สร&างวินัยทางการเงินโดยการลงทุนอย6างสม่ำเสมอ ทั้งยังเป<นการช6วยสนับสนุนโครงการของตลาดหลักทรัพยแห6งประเทศไทย
ซึ่งได&ทำการสนับสนุนการลงทุนแบบ DCA ด&วยเช6นกัน โดยบริษัทได&จัดเตรียมเครื่องมือและองคความรู& รวมถึงบทวิเคราะห เพื่อ
แนะนำแนวทางการลงทุนแบบ DCA ไว&ให&ลูกค&าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ
เปาหมายความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs):
SDG 1, 10, 17
เปาหมายที่ต,องการบรรลุ และเวลา:
บริษัทจะส6งเสริมให&ลูกค&าลงทุนแบบ DCA ให&มากขึ้น ผ6านการลงทุนในหุ&นและกองทุนรวมแบบ DCA โดยการปลูกฝaง สร&าง
ความรู&ความเข&าใจเกี่ยวกับการลงทุนแบบ DCA ให&กับนักลงทุน เพื่อการลงทุนอย6างถูกวิธีและยั่งยืนเป<นเวลา 3 ป
เปาหมายที่จะดำเนินการในป2 2564:
จัดทำสื่อต6างๆ เพื่อประชาสัมพันธและให&ความรู&การลงทุนในหุ&นและกองทุนรวมแบบ DCA อย6างถูกวิธี เพื่อเพิ่มจำนวนบัญชี
ผู&ลงทุนแบบ DCA และจำนวนผู&ถือหน6วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนแบบ DCA ร&อยละ 10 ทุกป ตลอดระยะเวลา 3 ป
ผลการดำเนินงานในป2 2564:
ในป 2564 บริษัทฯ ยังคงเดินหน&าประชาสัมพันธเพื่อส6งเสริมการลงทุนในหุ&นและกองทุนแบบ DCA ผ6านช6องทางต6างๆ ของ
บริษัทฯ อย6างต6อเนื่อง นอกจากจะประชาสัมพันธให&ทราบถึงบริการการลงทุนแบบ DCA ของบริษัทฯ แล&ว บริษัทฯ ยังได&
ประชาสัมพันธถึงประโยชนในการลงทุนแบบ DCA เพื่อให&ผู&ลงทุนเห็นความสำคัญในการลงทุนอย6างต6อเนื่องในระยะยาว ซึ่งทำ
ให&สามารถเพิ่มจำนวนบัญชีผู&ลงทุนในหุ&นแบบ DCA และจำนวนผู&ถือหน6วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนแบบ DCA ได&มากถึงร&อย
ละ 32 ซึ่งสูงกว6าเป>าหมายที่ตั้งไว&
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ตัวอยางการประชาสัมพันธการลงทุนในหุ,นและกองทุนรวมแบบ DCA ผานชองทางออนไลนของบริษัทฯ:
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3) การอบรม/สัมมนาเพื่อสร,างความตระหนักรู,และเห็นความจำเปFนของการลงทุน รวมถึงเสริมสร,างความรู,ด,านการลงทุน
และการออม
ลักษณะโครงการโดยยอ:
บริษัทจัดอบรม/สัมมนาให&กับนิสิตนักศึกษา ลูกค&า และพนักงานบริษัทที่สนใจ เพื่อเป<นการให&ความรู&ด&านการลงทุนและการออม
ในผลิตภัณฑต6างๆ ของบริษัทหลักทรัพย รวมถึงเปbดโอกาสให&นักลงทุนได&พบกับเจ&าของกิจการ ผู&บริหารของกิจการ และ
ผู&จัดการกองทุนโดยตรงผ6านโครงการ CNS Corporate Access และ Wealth Access ของบริษัท เพื่อให&นักลงทุนสามารถ
เลือกลงทุนในผลิตภัณฑต6างๆ ได&อย6างเหมาะสมกับความต&องการ ความเสี่ยง และแนวทางการลงทุนของตนเอง
เปาหมายความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs):
SDG 1, 4, 17
เปาหมายที่ต,องการบรรลุ และเวลา:
บริษัทจะจัดอบรม/สัมมนาให&กับนิสิตนักศึกษา ลูกค&า และพนักงานบริษัทที่สนใจการลงทุนและการออม ทั้งในเขตกรุงเทพฯ
และต6างจังหวัด รวมทั้งจัดทำโครงการเพื่อให&นักลงทุนได&เข&าถึงข&อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนในหุ&นและกองทุนรวมโดยให&
นักลงทุนได&มีโอกาสพบกับเจ&าของกิจการ ผู&บริหารของกิจการ หรือ ผู&จัดการกองทุนได&โดยตรง อย6างต6อเนื่องเป<นระยะเวลา 3 ป
เปาหมายที่จะดำเนินการในป2 2564:
บริษัทจะจัดให&มีการอบรม/สัมมนาผ6านโครงการต6างๆ อย6างน&อยปละ 10 ครั้ง ให&กับนิสิตนักศึกษา ลูกค&า นักลงทุนและพนักงาน
บริษัทที่สนใจ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต6างจังหวัด โดยประมาณการผู&ที่จะเข&าร6วมอบรม/สัมมนาไม6น&อยกว6า 1,000 คนต6อป
ผลการดำเนินงานในป2 2564:
เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 ในป 2564 เพื่อป>องกันการแพร6ระบาดของโรค ทำให&บริษัทฯ ยังคงต&องยกเลิก
การอบรมให&กับหน6วยงานภายนอกแบบ On-site แต6ได&จัดเป<นแบบออนไลนแทน นอกจากนี้ ยังได&มีการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให&
ความรู&กับนักลงทุนมือใหม6อีกด&วย ทำให&ในป 2564 บริษัทฯ สามารถจัดงานสัมมนาและจัดทำคลิปวิดีโอ จำนวนรวมทั้งสิ้น 23
ครั้ง/คลิป โดยมีจำนวนครั้งในการเข&าชม (View)* รวม 14,598 ครั้ง
หมายเหตุ: เนื่องจากส6วนใหญ6เป<นการเข&าชมโดยไม6ต&องทำการลงทะเบียน หรือ ลงชื่อเข&าใช&ก6อนรับชมวิดีโอ ทำให&มีเพียง
ข&อมูลจำนวนครั้งในการเข&าชม (View) เท6านั้น
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ภาพตัวอยางการจัดอบรม/สัมมนาของบริษัทฯ ในป2 2564:
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