บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)

อำนำจหน้ำที่และคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการพิ จ ารณารายชื่ อ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละอั ต รามาร์ จิ้ น เริ่ ม ต้ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ อนุ ญ าตให้ ลู ก ค้ า ซื้ อ ในบั ญ ชี
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
(ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ช) คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน ดังนี้

(ก) คณะกรรมกำรบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
1.

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
อาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งหรือหลายท่าน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้

2.

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
บริษัทฯ ในการทานิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทฯ

3.

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4.

กรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
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4.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
4.2 ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยระบุจานวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

บทบำทและอำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรบริษัทฯ
1.

เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา

2.

เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ งควบคุ ม การประชุ ม
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

3.

เสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.

ปฎิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

กรรมกำรอิสระ
บริษั ท ฯ มี จ านวนกรรมการอิ ส ระ ตามข้ อ ก าหนดของส านั ก งาน ก.ล.ต. ที่ ก าหนดให้ มี จ านวนกรรมการอิ ส ระ
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

(ข) คณะกรรมกำรบริหำร
บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหาร” โดยคณะกรรมการบริหารทั้งคณะมีอานาจสูงสุด
ในการบริ ห ารจั ด การ (ซึ่ งแตกต่ า งจากระบบ CEO ที่ มี ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด เพี ย งท่ า นเดี ย ว) ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ห าร
ประกอบด้วย กรรมการบริหารจานวนหนึ่ ง มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารท่ านใด
มีอานาจสูงสุด

อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร
1.

มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 พิ จ ารณาก าหนดนโยบาย แผนการด าเนิ น งาน กลยุท ธ์ ท างธุ รกิ จ และงบประมาณประจ าปี ของบริษั ท ฯ
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
1.2 ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษั ทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ฯ
ตลอดจนนโยบาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
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1.3 มี อานาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารใช้จ่ ายเงิน เพื่ อการด าเนิ น งานต่ างๆ ในส่ วนที่ เกิ น วงเงิน อนุ มั ติ ของผู้ บ ริห าร
ที่มีอานาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.4 มีอานาจอนุมัติ วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ วงเงินยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสาหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มี
อานาจอนุมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.5 มีอานาจอนุมัติการเป็นผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจวาณิชธนกิจ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอานาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.6 กาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง
การกาหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่
ระดับผู้อานวยการอาวุโสลงไป
1.7 ขาย จาหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ รวมถึงการตั้งสารอง
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้อยค่าทรั พย์สิน หรือตัดจาหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญ ชีที่รับรองทั่วไป และตาม
ความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1.8 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพลัน ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ทุจริต
มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่ง อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ
1.9 แต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง หรื อ หลายคน กระท าการอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข
อานาจนั้ น ๆ ได้ แต่ ทั้ งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริห ารนั้ น
จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจ หรือ มอบอานาจช่วงที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบ
อานาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้
ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขต
ที่ชัดเจน
2.

ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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(ค) คณะกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

3.

ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง

4.

สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.

พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.

พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น หรือ รายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย และ
ข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รายการดั งกล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น ประโยชน์ สู งสุ ด
ต่อบริษัทฯ

7.

จัด ท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ด เผยไว้ในรายงานประจ าปี ของบริษั ท ฯ ซึ่ งรายงานดั งกล่ า ว
ต้องได้รับการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
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8.

ดาเนินการตรวจสอบ/มอบหมายให้มีการตรวจสอบในเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบ
บั ญ ชี พ บพฤติ ก รรมอั น ควรสงสั ยว่า กรรมการ ผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ
ได้กระทาความผิดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

9.

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
1)

รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2)

การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน

3)

การฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใด
รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าวข้างต้นต่อสานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ทาความเข้าใจและเห็นชอบร่วมกันกับผู้สอบบัญชีในเรื่องที่ระบุว่าเป็น Key Audit Matters (KAM)
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประชุ มกั นอย่างน้ อยปีล ะ 4 ครั้ง ตามรอบระยะรายงานงบการเงินรายไตรมาส
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มอีกหากมีความจาเป็น

(ง)

คณะกรรมกำรสินเชื่อ

คณะกรรมการบริหารสินเชื่อ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธาน
คณะกรรมการสินเชื่อ และผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ

อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสินเชื่อ
1.

พิจารณากาหนดแนวทางปฏิบัติในการเปิดบัญชีและการขยายวงเงิน ตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
กาหนดวงเงิน

2.

พิจารณากาหนดผู้มีอานาจในการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ให้ลูกค้า ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ กาหนด
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3.

พิ จารณาก าหนดแนวทางการด าเนิ น การเพื่ อควบคุ ม ความเสี่ ยงทางด้ านสิน เชื่ อ และประเด็ น อื่ น ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
การให้สินเชื่อ เช่น การกาหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักประกันหนึ่งๆ

4.

พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์
และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

5.

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อใน
บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์

6.

พิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายแก่เงินสดที่ลูกค้านามาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทบัญชี
และกาหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

7.

พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์อ้างอิงและวงเงินหลักทรัพย์อ้างอิงที่บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าทาธุรกรรมสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแบบรายใหญ่ (Block Trade - Single Stock Futures)

(จ) คณะกรรมกำรพิจำรณำรำยชือ่ หลักทรัพย์และอัตรำมำร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญำตให้ลูกค้ำซื้อในบัญชีเงินให้
กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบำลำนซ์
บริษัทฯ มีกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้
กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ ประกอบด้วย
ตำแหน่ง
1. ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัตกิ าร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน-สายงานวิจัยและบริการการลงทุน

ประเภทกรรมกำร
ประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพิจำรณำรำยชื่อหลักทรัพย์และอัตรำมำร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญ ำตให้ลูกค้ำซื้อ
ในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบำลำนซ์
1.

พิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสินเชื่อ ให้เ หมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและการทาธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

2.

สอบทานหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบ
เครดิตบาลานซ์ เป็นครั้งคราวอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาที่กาหนดจากคณะกรรมการสินเชื่อ หรือเมื่อมีคาขอจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ ไป

3.

พิ จารณาก าหนดเพดานการกระจุ กตั วของหลัก ทรัพ ย์ที่ เป็ น หลั ก ประกัน หนึ่ งๆ ให้ เหมาะสมกับ สภาพคล่ อ งและ
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นๆ

4.

พิจารณากาหนดมาตรการในการดาเนินการ กรณีที่มีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ
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(ฉ) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัตกิ าร/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสายงานการเงิน/ฝ่ายการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมกำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติม หรือเชิญ บุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางเข้าร่วมใน
ที่ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งหรือโยกย้ายกรรมการหรือเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการได้ตามความเหมาะสม

อำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1.

จัดตั้ง กาหนดและทบทวน นโยบายการบริหารความเสี่ยง

2.

จัดตั้งและดาเนินการให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3.

ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการบริหารความเสี่ยง

4.

ทบทวนและพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (RCSA) และ
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

5.

ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

6.

ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

7.

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

(ช) คณะกรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย
ตำแหน่ง
1.
2.
3.
4.

กรรมการบริหาร
ผู้แทนจากฝ่ายกฎหมาย
ผู้แทนจากฝ่ายกากับดูแล
ผู้แทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมกำร
สมาชิก
ประธาน
สมาชิก
สมาชิก
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กำรประชุม
คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะจัดประชุม เพื่อทบทวน
นโยบายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง กรณีที่เร่งด่วน อาจจัดให้มีการประชุม
ได้ โดยประธานจะเรียกประชุมด้วยการแจ้งวันและเวลาประชุมให้คณะกรรมการทราบทาง e-mail ส่วนการประชุมครั้งอื่นๆ
อันเกี่ยวกับการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จะจัดประชุมตามที่สมาชิกร้องขอ
องค์ประชุมจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสามในสี่ของที่ประชุม

อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพิจำรณำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
1.

พิ จ ารณานโยบายหลั ก และนโยบายรอง รวมถึ งวิ ธี ป ฎิ บั ติ งานของฝ่ า ยงานต่ า งๆ ตามที่ ก ฎหมายป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงินกาหนด โดยนโยบายต่างๆ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

2.

ทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกปี

3.

ปรับปรุงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่แก้ไข
ใหม่

4.

พิ จ ารณารายงานธุ ร กรรมที่ มี เหตุ อั น ควรสงสั ยของลู ก ค้ า ก่ อ นส่ งรายงานดั งกล่ า วไปยังส านั ก งานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

5.

จัดให้มีแนวทางปฎิบัติงาน เพื่อเป็นมาตรฐานในการป้องกันการทาธุรกรรมของลูกค้าที่เกี่ยวกั บกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

6.

จัดให้มีการอบรมพนักงานประจาปี เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
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