นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Policy)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
1.

2.

วัตถุประสงค์
1.

นโยบายการบริหารความเสี่ยง (“นโยบาย”) ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อระบุบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง (“คณะกรรมการ”) ของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
เพื่อเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (BoD) โดยคณะกรรมการบริหาร (BoED) ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

2.

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ในนามของคณะกรรมการบริหารเพื่อบริหารความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัทฯ
เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงจะ
พิจารณาจากกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ

3.

จุด มุ่ งหมายของการก าหนดนโยบายพื้ น ฐานและกระบวนการควบคุ ม การบริห ารความเสี่ ยงของบริษั ท ฯ
เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางการเงินและเพิ่มคุณค่าของบริษัทฯ ผ่านการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

4.

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ถูกนิยามไว้ ดังนี้
1)

ความเสียหายที่ไม่คาดคิดจากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อเงินทุนของบริษัทฯ

2)

การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากบริษัทฯ ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ จากสภาวะ
ตลาดที่ถดถอย

3)

การที่ ร ายรั บ ไม่ ค รอบคลุ ม รายจ่ า ย เนื่ อ งจากการถดถอยของความสามารถในการแข่ งขั น หรื อ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจลดลง

4)

ความเสียหายทางด้านชื่อเสียงและการเงินของบริษัทจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งนาไปสู่การผิด
กฎเกณฑ์ของทางการ

การแต่งตั้งและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.

คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้ (“กรรมการ”)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ายกากับดูแล
ผู้อานวยการฝ่ายกฏหมาย
ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถแต่งตั้งสมาชิกเพิ่มเติม หรือเชิญบุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางเข้าร่วม
ในที่ประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
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ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริ ห ารอาจแต่ งตั้ ง หรือ โยกย้า ยกรรมการหรื อเปลี่ยนแปลงจานวนกรรมการได้ ต าม
ความเหมาะสม

3.

4.

5.

2.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
รักษาความเป็นอิสระในการบริหารความเสี่ยงออกจากฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ

3.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้
1)

จัดตั้ง กาหนด และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

2)

จัดตั้งและดาเนินการให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง

3)

ตรวจสอบประสิทธิผลของวิธีการบริหารความเสี่ยง

4)

ทบทวนและพิ จ ารณาผลการประเมิ น ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ซึ่ งรวมถึ งการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้วยตนเอง (RCSA) และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

5)

ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

6)

ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

7)

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร

4.

บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นได้
โดยประธานคณะกรรมการเป็นผู้เสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ตามคานิยามในหัวข้อที่ 4: ประธานในที่ประชุม)

5.

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้อานวยการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเสนอความคิดเห็นได้

การเรียกประชุม
1.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ

2.

ในกรณี ที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารความเสี่ยงไม่ สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้ หนึ่ งในกรรมการต้องท าหน้าที่
เรียกประชุม โดยให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้

ประธานในที่ประชุม
1.

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงต้องทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานคณะกรรมการ”)

2.

ในกรณี ที่ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารความเสี่ยงไม่ สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้ หนึ่ งในกรรมการต้องท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม โดยให้เป็นไปตามลาดับขั้นที่กาหนดไว้

การประชุมคณะกรรมการ
1.

การประชุมสามัญถูกกาหนดให้จัดขึ้นปีละสองครั้ง แต่อาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้เมื่อมีความจาเป็น
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2.

6.

วาระการประชุมและเอกสารการประชุม
1.

7.

8.

ในกรณี ที่มี ความจาเป็ น การประชุมของคณะกรรมการอาจจัดให้มีขึ้นในหลายสถานที่ ได้ โดยการประชุม
ทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นที่ใกล้เคียงกัน

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับแจ้งวาระการประชุมรวมทั้งได้รับ เอกสารสาหรับการประชุมก่อนล่วงหน้ า
เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามที่กล่าวข้างต้นได้

การลงมติ
1.

มติในที่ประชุมต้องมาจากการลงคะแนนเสียงของกรรมการส่วนมากในที่ประชุม

2.

มติในที่ประชุมในข้อ 1. จะไม่สามารถยอมรับได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากตัวแทนคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อยหนึ่งคน

3.

กรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ต้องลงมติ จะต้องลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ

4.

มติในที่ประชุมในข้อ 1. อาจจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เรื่องที่พิจารณา
1.

ในการประชุมของคณะกรรมการ จะพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1)

ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการตลาด กฏหมาย สินเชื่อ การปฏิบัติงาน
และชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งจาเป็นต้องมีกรอบการบริหารความเสี่ยงใหม่

2)

ประเด็ น ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การจัด ตั้ ง การเปลี่ ยนแปลง และการยกเลิ ก นโยบายส าคั ญ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
การบริหารความเสี่ยง

3)

ประเด็ น อื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การบริห ารความเสี่ ยงของบริ ษั ท ฯ ซึ่ งประธานคณะกรรมการเห็ น ว่ า
มีความจาเป็น

2.

พนั ก งานทุ ก คนต้ อ งตระหนั ก ว่ า ตนเองเป็ น หลั ก ส าคั ญ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งและต้ องจั ด การกั บ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

3.

บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ โดยมีการประเมิน และจัดการความเสี่ยงในระดับฝ่ายงาน
อย่างเหมาะสม
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9.

การแบ่งประเภทและนิยามความเสี่ยง
1.

ความเสี่ ย งเชิ งกลยุ ท ธ์ (Strategic Risk) คื อ ความเสี่ ย งจากการก าหนดแผนกลยุ ท ธ์ แผนด าเนิ น งาน
และการน าไปปฏิ บั ติไม่ เหมาะสม หรือไม่สอดคล้ องกั บปั จจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อั นส่ ง
ผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการดารงอยู่ของกิจการ เช่น กาหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคล้อ ง
กับ วิสั ยทัศ น์ ของบริษั ทฯ กิ จกรรมตามแผนกลยุท ธ์ไม่ส ามารถน าไปสู่ การบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ ของบริษั ท ฯ
ได้ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์จนไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

2.

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถชาระหนี้สิน
และภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนดได้ เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือ ไม่สามารถจัดหา
เงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ และเงินกองทุนของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) คือ โอกาสที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงกันได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น การกระจุกตัวในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง การให้
สินเชื่อนอกเหนือจากนโยบาย เจ้าหน้าที่สินเชื่อขาดประสบการณ์ในการวิเคราะห์วงเงินสินเชื่อ เป็นต้น

4.

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่
คาดการณ์ หรือไม่คาดการณ์ อันเนื่องมาจากการนาเทคโนโลยีมาใช้โดยมีผลกระทบถึงระบบงานและการ
ปฏิบั ติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเงิ นกองทุนและรายได้ของบริษั ทฯ เช่น บุคคลที่ไม่มี อานาจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทาลาย หรือเปิดเผยข้อมูลได้

5.

ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงจากการขาดการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือ
ขาดธรรมาภิบาลในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์
ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้จากการดาเนินงานและเงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น การทุจริต การให้
สินบนและคอร์รัปชั่นของพนักงาน ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย การจลาจล
การก่อวินาศภัย เป็นต้น

6.

ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้ และ
เงินกองทุนของบริษัทฯ เช่น มูลค่าการซื้อขายในตลาดลดลง ส่งผลต่อค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์

7.

ความเสี่ ยงด้ านการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ยบ (Compliance Risk) เช่ น ความเสี่ ยงต่ อ การถู ก ฟ้ อ งร้อ ง หรื อ
ถูกเปรียบเทียบปรับโดยทางการ
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10. การรายงาน
1.

คณะกรรมการจะต้องทาการประเมินความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

2.

คณะกรรมการต้องตรวจสอบประสิท ธิผลของการประเมิน ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และท าการทบทวน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

3.

คณ ะกรรมการต้ อ งรายงานและให้ ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ต่ อ
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

11. รายงานการประชุม
1.

เลขานุ ก ารต้ อ งบั น ทึ ก สาระส าคั ญ ในการประชุ ม รวมถึ งผลสรุป โดยจัด ท าเป็ น รายงานการประชุ ม และ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องลงนามในรายงานการประชุมดังกล่าว

2.

รายงานการประชุมจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นเวลาห้าปี

12. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

1.

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกนโยบายฉบับนี้ต้องได้รับการลงมติจากคณะกรรมการบริหาร
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