
 

1 

Nomura | Business | External |  Non PII 

 

 
  

บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)
ฝ่ายวางแผนองคก์ร

รายงานผลการดาํเนินงาน ปี '()* 
โครงการเสริมสร้างตลาดทนุธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื2องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
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ความเป็นมา 

ในป� 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรพัย� ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข/องในตลาดทุน ได/ร�วมกันดำเนินโครงการเสริมสร/าง
ตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการประกาศและปฏิบัติตนเป4น
องค�กร ท่ีมีธรรมาภิบาล มุ�งเน/นคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด/วยความรับผิดชอบ มีการผสมผสานและสร/างสมดุลให/กับประเทศ ท้ังใน
ด/านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล/อม โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 ป� เริ่มตั้งแต�ป� 2562 เป4นต/นไป 

 

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย� โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได/ประกาศเจตนารมณ�เข/าร�วมโครงการนี้โดยกำหนดเรื่องท่ี
จะดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ได/แก�  

1) โครงการส�งเสริมการพัฒนาอย�างยั่งยืนในองค�กร  

2) โครงการส�งเสริมให/มีการลงทุนระยะยาวเพ่ิมข้ึนเพ่ือชีวิตท่ียั่งยืนของนักลงทุนผ�านผลิตภัณฑ�และเครื่องมือของบริษัท  

3) โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อสร/างความตระหนักรู/และเห็นความจำเป4นของการลงทุน รวมถึงเสริมสร/างความรู/ด/านการลงทุน
และการออม  

 

โครงการต�างๆ ข/างต/นได/จัดให/มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อการดำเนินธุรกิจด/วยความรับผิดชอบต�อพนักงาน ลูกค/า สังคม และ
สิ่งแวดล/อม ซึ่งสามารถตอบสนองต�อเปEาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติได/ครบทั้ง 17 เปEาหมายหลัก 
ทั้งนี้ ในการที่จะบรรลุเปEาหมายหลัก 17 เปEาหมาย บริษัทฯ ได/กำหนดให/มีการติดตามและประเมินผลในด/านต�างๆ ที่เกี่ยวข/อง
อย�างสม่ำเสมอ เพ่ือให/มั่นใจว�าบริษัทได/ดำเนินการเพ่ือบรรลุครบทุกเปEาหมายอย�างแท/จริง  

 

โดยตั้งแต�ป� 2562 ท่ีบริษัทฯ ได/ประกาศเจตนารมณ�เข/าร�วมโครงการเสริมสร/างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริษัทฯ ได/ดำเนินการต�างๆ เพ่ือให/สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ในแต�ละโครงการท่ีได/
จัดตั้งขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งในป� 2563 ที่ผ�านมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเผยแพร�ความรู/เกี่ยวกับเปEาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
(SDGs) ของสหประชาชาติทั้ง 17 เปEาหมายให/กับพนักงานของบริษัทฯ สนับสนุนให/เกิดการออมและการลงทุนระยะยาวอย�าง
สม่ำเสมอ และให/ความรู/ต�อลูกค/าและผู/ที่สนใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุนอย�างต�อเนื่อง แต�เนื่องจากการระบาดของโรคโค
วิท 19 ทำให/บริษัทฯ ตัดสินใจท่ีจะยกเลิกการจัดกิจกรรมท่ีต/องมีคนเข/าร�วมเป4นจำนวนมาก เช�น การจัดกิจกรรมของพนักงานใน
บริษัท การจัดสัมมนา/อบรมให/ลูกค/า หรือบุคคลภายนอกที่สนใจ เป4นต/น ซึ่งบริษัทฯ ได/อำนวยความสะดวกโดยเปลี่ยนมาจัด
กิจกรรมแบบออนไลน�แทนสำหรับกิจกรรมที่สามารถจัดแบบออนไลน�ทดแทนได/ ส�วนกิจกรรมที่ไม�สามารถจัดแบบออนไลน�ได/
บริษัทฯ จึงมีความจำเป4นต/องยกเลิกจนกว�าสถานการณ�การระบาดของโรคจะหมดไป เพื่อความปลอดภัยกับลูกค/า พนักงาน 
และสังคมโดยรวม 

 

โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในป� 2563 ของท้ัง 3 โครงการ ตามรายละเอียดดังต�อไปน้ี 
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1) โครงการส
งเสริมการพัฒนาอย
างย่ังยืนในองค�กร 
 
ลักษณะโครงการโดยย
อ: 
บริษัทได/นำหลักการการพัฒนาอย�างยั่งยืนมาเป4นส�วนประกอบในการดำเนินธุรกิจ และเป4นส�วนหน่ึงในวัฒนธรรมองค�กร โดยท้ัง
ผู/บริหารและพนักงานต�างให/ความสำคัญกับเปEาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยนำมาปรบัใช/ในทุกข้ันตอนการ
ทำงาน พนักงานทุกคนจะตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย�างยั่งยืน ซ่ึงสามารถสะท/อนออกมาให/เห็นได/ในกระบวนการ
ทำงานของพนักงาน การตัดสินใจของผู/บริหาร ตลอดจนโครงการต�างๆ ของบริษัท ท้ังส�วนท่ีบริษัทเป4นผู/ริเริ่มเองและโครงการท่ี
เป4นความร�วมมือกับองค�กรอ่ืน นอกจากน้ีในฐานะท่ีเป4นหน่ึงในบริษัทในเครือของกลุ�มโนมูระ ซ่ึงประกอบธุรกิจตามหลักการของ
ผู/ก�อตั้ง ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ�มฯ ท่ีมุ�งหวังที่จะเพิ่มคุณค�าให/กับสังคม ด/วยการยึดมั่น
หลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย� เพื่อส�งเสริมประสิทธิภาพการลงทุนในตลาดทุน และการประกอบธุรกิจหลักทรัพย�
อย�างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมอันจะช�วยให/ตลาดทุนมีการเติบโตอย�างยั่งยืนเป4นรากฐานของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนมีส�วน
ในการพัฒนาสังคม และสภาพแวดล/อมให/มีคุณภาพ หลักการนี้จะสำเร็จได/ก็ต�อเมื่อพวกเรามีสิ่งแวดล/อมทางธรรมชาติที่ดีและ
สิ่งแวดล/อมทางสังคมท่ีเข/มแข็ง ซ่ึงเป4นรากฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 
เป าหมายความย่ังยืนของเร่ืองท่ีเลือก (SDGs):  
SDG 1-17 
 
เป าหมายท่ีต,องการบรรลุ และเวลา:  
เพื ่อเป4นหนึ่งในบริษัทที่มีความก/าวหน/าในการพัฒนาอย�างยั ่งยืน และสามารถบรรลุเปEาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนของ
สหประชาชาติได/ครบทุกเปEาหมายตามแบบอย�างของกลุ�มโนมูระ โดยการนำเปEาหมายนี้มาเป4นส�วนหนึ่งในการดำเนินงานต�างๆ 
ของบริษัทอย�างต�อเน่ือง 

 
เป าหมายท่ีจะดำเนินการในป2 2563:  
ผู/บริหารตระหนักรู/และให/ความสำคัญกับทุกเปEาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยนำหลักการน้ีมาเป4นส�วนหน่ึง
ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ พร/อมทั้งสื่อสาร และส�งเสริม ไปถึงพนักงานทุกคนให/นำหลักการนี้มาประยุกต�ใช/ในการทำงาน ซ่ึง
รวมถึงการจัดกิจกรรมต�างๆ ของบริษัทด/วย ทั้งนี้ผู/บริหารกำหนดให/มีการประเมินผลในด/านต�างๆ ที่เกี่ยวข/องอย�างสม่ำเสมอ 
เพ่ือให/มั่นใจว�าบริษัทได/ดำเนินการเพ่ือบรรลุครบทุกเปEาหมายอย�างแท/จริง 

 
ผลการดำเนินงานในป2 2563: 
ในป� 2563 บริษัทฯ ยังคงสามารถทำได/ครบทุกเปEาหมาย SDG แต�เนื่องจากสถานการณ�การระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให/ป� 
2563 บริษัทฯ ได/ยกเลิกการทำกิจกรรมที่ต/องมีการรวมกลุ�มของพนักงานเพื่อปEองกันการระบาดของโรค และเปลี่ยนมาจัด
กิจกรรมทางออนไลน�แทน ซ่ึงบริษัทฯ ยังคงให/ความสำคัญกับการให/ความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับเปEาหมาย SDG กับพนักงาน โดย
ได/ประชาสัมพันธ�ผ�านทางช�องทางสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพ่ือให/พนักงานเข/าใจเก่ียวกับเปEาหมาย SDG มากข้ึนและเป4นการ
เน/นย้ำให/พนักงานเห็นความสำคัญในการดำเนินงานต�างๆ เพื่อบรรลุเปEาหมาย SDG เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว�าการที่พนักงานมี
ความเข/าใจและเห็นความสำคัญของเปEาหมาย SDG จะทำให/พนักงานให/ความร�วมมือกับบริษัทฯ เพ่ือให/สามารถบรรลุเปEาหมาย
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ของโครงการได/ และยังช�วยให/พนักงานสามารถนำความรู/นั้นมาประยุกต�ใช/ในการปฏิบัติงานและการใช/ชีวิตประจำวันของ
พนักงานได/อีกด/วย ตัวอย�างกิจกรรม เช�น ในช�วงวันแห�งสหประชาชาติ (UN Day วันที่ 24 ตุลาคม 2563) บริษัทฯ ได/สื่อสาร
เกี่ยวกับเปEาหมาย SDG ให/กับพนักงานผ�านทาง Wallpaper บนหน/าจอคอมพิวเตอร�ของพนักงาน โดยได/เผยแพร�ตั้งแต�วันท่ี  
26 – 30 ตุลาคม 2563 และได/ให/พนักงานมีส�วนร�วมกับกิจกรรมโดยการส�งรูปถ�ายการทำกิจกรรมของพนักงานพร/อมท้ังอธิบาย
ว�ากิจกรรมท่ีทำน้ันสามารถบรรลุเปEาหมาย SDG อย�างไร โดยผู/บริหารได/ทำการคัดเลือกผู/ชนะ และได/มีการมอบของรางวัลโดย
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการอำนวยการ เพ่ือแสดงให/พนักงานเห็นว�าเป4นโครงการท่ีผู/บริหาร
ระดับสูงให/ความสำคัญ นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได/มีการติดตามการดำเนินงานในเรื่องต�างๆ เพื่อให/มั่นใจว�าสามารถบรรลุได/
ครบท้ัง 17 วัตถุประสงค� และรายงานผลการดำเนินงาน ป� 2563 แก�คณะกรรมการบริหารเพ่ือรับทราบและให/คำแนะนำในการ
ดำเนินการในป�ต�อไป 
 
ภาพตัวอย
างกิจกรรมท่ีได,ดำเนินงานในป2 2563: 
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2) ส
งเสริมให,มีการลงทุนระยะยาวเพ่ิมขึ้นเพ่ือชีวิตท่ีย่ังยืนของนักลงทุนผ
านผลิตภัณฑ�และเคร่ืองมือของบริษัท 
 
ลักษณะโครงการโดยย
อ: 
บริษัทฯส�งเสริมให/เกิดการออมระยะยาวเพื่อสร/างความมั่งคั่งในระยะยาว และความยั่งยืนในการดำรงชีวิต เพื่อที่จะบรรลุ
เปEาหมายนี้บริษัทได/มีการส�งเสริมการลงทุนในระยะยาวให/กับลูกค/าของบริษัทผ�านผลิตภัณฑ�การลงทุนในหุ/นและกองทุนรวม 
แบบทยอยลงทุนสม่ำเสมอ (Dollar-Cost-Average: DCA) ซึ่งเป4นเครื่องมือช�วยในการกระจายต/นทุนในการลงทุน และยังช�วย
สร/างวินัยทางการเงินโดยการลงทุนอย�างสม่ำเสมอ ทั้งยังเป4นการช�วยสนับสนุนโครงการของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
ซ่ึงได/ทำการสนับสนุนการลงทุนแบบ DCA ด/วยเช�นกัน โดยบริษัทได/จัดเตรียมเครื่องมือและองค�ความรู/ รวมถึงบทวิเคราะห� เพ่ือ
แนะนำแนวทางการลงทุนแบบ DCA ไว/ให/ลูกค/าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ 
 
เป าหมายความย่ังยืนของเร่ืองท่ีเลือก (SDGs):  
SDG 1, 10, 17 
 
เป าหมายท่ีต,องการบรรลุ และเวลา:  
บริษัทจะส�งเสริมให/ลูกค/าลงทุนแบบ DCA ให/มากขึ้น ผ�านการลงทุนในหุ/นและกองทุนรวมแบบ DCA โดยการปลูกฝcง สร/าง
ความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับการลงทุนแบบ DCA ให/กับนักลงทุน เพ่ือการลงทุนอย�างถูกวิธีและยั่งยืนเป4นเวลา 3 ป� 
 
เป าหมายท่ีจะดำเนินการในป2 2563:  
จัดทำสื่อต�างๆ เพื่อประชาสัมพันธ�และให/ความรู/การลงทุนในหุ/นและกองทุนรวมแบบ DCA อย�างถูกวิธี เพื่อเพิ่มจำนวนบัญชี 
ผู/ลงทุนแบบ DCA และจำนวนผู/ถือหน�วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนแบบ DCA ร/อยละ 10 ทุกป� ตลอดระยะเวลา 3 ป� 
 
ผลการดำเนินงานในป2 2563: 
ในป� 2563 บริษัทได/จัดทำสื่อประชาสัมพันธ�เพื่อสื่อสารผ�านช�องทางออนไลน�ของบริษัทฯ เพื่อประชาสัมพันธ�และให/ความรู/การ
ลงทุนในหุ/นและกองทุนรวมแบบ DCA ต�อลูกค/าและผู/ที่สนใจ ซึ่งสามารถเพิ่มจำนวนบัญชีผู/ลงทุนในหุ/นแบบ DCA และจำนวน 
ผู/ถือหน�วยลงทุนในกองทุนรวมท่ีลงทุนแบบ DCA ได/มากถึงร/อยละ 47 และ 35 ตามลำดับ ซ่ึงสูงกว�าเปEาหมายท่ีตั้งไว/ 
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ตัวอย
างการประชาสัมพันธ�การลงทุนในหุ,นและกองทุนรวมแบบ DCA ผ
านช
องทางออนไลน�ของบริษัทฯ: 
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3) การอบรม/สัมมนาเพ่ือสร,างความตระหนักรู,และเห็นความจำเปEนของการลงทุน รวมถึงเสริมสร,างความรู,ด,านการลงทุน
และการออม 

 
ลักษณะโครงการโดยย
อ: 
บริษัทจัดอบรม/สัมมนาให/กับนิสิตนักศึกษา ลูกค/า และพนักงานบริษัทท่ีสนใจ เพ่ือเป4นการให/ความรู/ด/านการลงทุนและการออม
ในผลิตภัณฑ�ต�างๆ ของบริษัทหลักทรัพย� รวมถึงเปdดโอกาสให/นักลงทุนได/พบกับเจ/าของกิจการ ผู/บริหารของกิจการ และ 
ผู/จัดการกองทุนโดยตรงผ�านโครงการ CNS Corporate Access และ Wealth Access ของบริษัท เพื่อให/นักลงทุนสามารถ
เลือกลงทุนในผลิตภัณฑ�ต�างๆ ได/อย�างเหมาะสมกับความต/องการ ความเสี่ยง และแนวทางการลงทุนของตนเอง 
 
เป าหมายความย่ังยืนของเร่ืองท่ีเลือก (SDGs):  
SDG 1, 4, 17 
 
เป าหมายท่ีต,องการบรรลุ และเวลา:  
บริษัทจะจัดอบรม/สัมมนาให/กับนิสิตนักศึกษา ลูกค/า และพนักงานบริษัทที่สนใจการลงทุนและการออม ทั้งในเขตกรุงเทพฯ 
และต�างจังหวัด รวมทั้งจัดทำโครงการเพื่อให/นักลงทุนได/เข/าถึงข/อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนในหุ/นและกองทุนรวมโดยให/ 
นักลงทุนได/มีโอกาสพบกับเจ/าของกิจการ ผู/บริหารของกิจการ หรือ ผู/จัดการกองทุนได/โดยตรง อย�างต�อเน่ืองเป4นระยะเวลา 3 ป� 
 
เป าหมายท่ีจะดำเนินการในป2 2563:  
บริษัทจะจัดให/มีการอบรม/สัมมนาผ�านโครงการต�างๆ อย�างน/อยป�ละ 10 ครั้ง ให/กับนิสิตนักศึกษา ลูกค/า นักลงทุนและพนักงาน
บริษัทท่ีสนใจ ท้ังในเขตกรุงเทพฯ และต�างจังหวัด โดยประมาณการผู/ท่ีจะเข/าร�วมอบรม/สัมมนาไม�น/อยกว�า 1,000 คนต�อป� 
 
ผลการดำเนินงานในป2 2563: 
จากท่ีบริษัทฯ ได/กำหนดเปEาหมายที่จะจัดให/มีการอบรม/สัมมนาผ�านโครงการต�างๆ ให/กับนิสิตนักศึกษา ลูกค/า และนักลงทุน 
อย�างน/อยป�ละ 10 ครั้ง โดยมีผู/ที่จะเข/าร�วมอบรม/สัมมนาไม�น/อยกว�า 1,000 คน ในช�วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ� 
บริษัทฯ ได/จัดอบรม/สัมมนาได/ตามแผนงานที่กำหนดไว/ แต�เนื่องจากสถานการณ�การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให/ตั้งแต�
ประมาณเดือนมีนาคม 2563 เป4นต/นมา บริษัทฯ ต/องมีการยกเลิกการอบรมให/กับหน�วยงานภายนอกบางรายการ เพื่อปEองกัน
การแพร�ระบาดของโรค ส�วนการอบรม/สัมมนาท่ีสามารถจัดทางออนไลน�ได/ ก็ได/ถูกเปลี่ยนมาจัดเป4นแบบออนไลน�แทน ทำให/ใน
ป� 2563 บริษัทฯ สามารถจัดให/มีการอบรม/สัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 14 ครั้ง และมีผู/เข/าร�วมอบรม/สัมมนา จำนวน 3,790 คนซ่ึง
มากกว�าเปEาหมายท่ีกำหนดไว/ 
 

  



 

8 

Nomura | Business | External |  Non PII 

ภาพตัวอย
างการจัดอบรม/สัมมนาของบริษัทฯ ในป2 2563: 
สัมมานาในห/องเรียนท่ีจัดให/นักศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพก�อนการระบาดของโรคโควิด 19 

 
 
สัมมนาออนไลน�ให/กับลูกค/าของบริษัทหลังเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 

 
           

 


