บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ตระหนักว่า การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งของ
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานสาคัญทีช่ ่วยให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การระบุและจัดการ
ความเสีย่ ง จะช่วยสนับสนุนให้บริษทั ฯมีการตัดสินใจทีด่ ขี น้ึ และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทา
ผลกระทบจากเหตุการณ์สาคัญทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับบริษทั ฯได้
“ความเสีย่ ง” หมายถึง โอกาสของเหตุการณ์ทอ่ี าจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และการบริหารงาน
ของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านการบริหารธุรกิจสินเชื่อของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วยสินเชื่อเช่าซือ้ สินเชื่อจานาทะเบียน สินเชื่อ
ทีด่ นิ สินเชื่อเงินกู้ และสินเชื่ออื่น ๆ ตลอดจนการบริหารงาน back office ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯสามารถวัดความ
เสีย่ งได้จากผลกระทบ และโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้
วัตถุประสงค์
1. กาหนดกรอบการปฏิบตั งิ านในการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯทีม่ คี วามสอดคล้องกัน เพื่อนาไปใช้ปฏิบตั ทิ วั ่
ทัง้ องค์กร
2. เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า มีการกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในการควบคุมความเสีย่ งทีไ่ ด้ระบุไว้อย่างเหมาะสม
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบายฉบับนี้ให้มผี ลบังคับใช้กบั ทุกการดาเนินงานของทัง้ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของตน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1. บริษทั ฯดาเนินธุรกิจ โดยผ่านการบริหารงานในส่วนงานต่างๆ ทัง้ สานักงานใหญ่ และส่วนงานภูมภิ าค ภายใต้
ความเสีย่ งในทางธุรกิจ ในประเภทและขนาดทีย่ อมรับได้ ซึง่ หมายความรวมถึงสินเชื่อทุกประเภทธุรกิจของ
บริษทั ฯ ได้แก่ สินเชื่อเช่าซือ้ สินเชื่อจานาทะเบียน สินเชื่อทีด่ นิ สินเชื่อเงินกู้ และสินเชื่ออื่น ๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ โดยกาหนดให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดทาแผนธุรกิจประจาปี
2. ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนของบริษทั ฯ เป็ นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับภาระความเสีย่ ง ซึง่ มีหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบในการระบุ และประเมินความเสีย่ งของหน่วยงานทีต่ นเองรับผิดชอบ รวมทัง้ กาหนดมาตรการที่
เหมาะสม เพื่อจัดการความเสีย่ งนัน้ ๆ
3. ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯทัง้ หมด ต้องได้รบั การดาเนินการ ดังนี้
(1) ระบุความเสีย่ งอย่างทันเวลา
(2) ประเมินโอกาสของการเกิดความเสีย่ ง และผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
(3) จัดการความเสีย่ ง ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสีย่ งทีก่ าหนดไว้ โดยคานึงถึง
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องและผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการจัดการความเสีย่ งดังกล่าว
(4) ติดตามดูแล เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า ความเสีย่ งของบริษทั ฯได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม
4. ความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
ซึง่ มีความเสีย่ งอยูใ่ นระดับสูงถึงสูงมาก
ทัง้ หมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั ฯรับทราบ
ระบบการบริหารความเสี่ยง
บริษทั ฯได้กาหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสีย่ ง แนวทางการบริหารความเสีย่ งและควบคุมการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั ฯ รวมทัง้ การกาหนดบุคคลผูท้ จ่ี ะมีอานาจหน้าที่ และรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับการ
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
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บริหารความเสีย่ ง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยื
่ น และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ภายใต้การบริหารงานทีโ่ ปร่งใสและยึดหลักธรรมมาภิบาลทีด่ ี
ระบบการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกระบวนการสาคัญ 4 ด้าน ได้แก่
1. การระบุความเสี่ยง
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นการทาธุรกรรม และการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทัง้ กับลูกค้า ลูกหนี้ และ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษทั ฯ สามารถจาแนกความเสีย่ งได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
“ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์” หมายถึง ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อวิธกี ารทาธุรกิจ อันเป็ นผลมาจากการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจ การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ และการนาไปปฏิบตั อิ ย่างไม่เหมาะสม
เพียงพอ ซึง่ จะส่งผลต่อการประกอบกิจการและเสถียรภาพของบริษทั ฯ ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต เช่น ส่งผลต่อ รายได้
กาไร และเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ เป็ นต้น
“ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ” หมายถึง ความเสีย่ งจากการทีล่ กู ค้าสินเชื่อทุกประเภทไม่สามารถชาระ
เงินต้นและดอกเบีย้ ได้ตามสัญญา ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข หรือข้อตกลงในสัญญา โดยอาจเกิดจากการประสบ
ปั ญหาทางการเงินของลูกค้า จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อรายได้และกระทบกับ
สถานะทางการเงินของบริษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นไปโดยเหตุสดุ วิสยั เหตุอ่นื ใด หรือด้วยความจงใจของลูกค้า
“ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง” หมายถึง ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั ฯไม่สามารถชาระหนี้สนิ และ
ภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลีย่ นทรัพย์สนิ เป็ นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ
“ความเสี่ยงด้านการดาเนิ นงาน” หมายถึง ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี หรือขาดการควบคุมทีด่ ี หรือความล้มเหลวของกระบวนการควบคุมภายใน รวมทัง้ การ
เปลีย่ นแปลงในด้านบุคลากร โครงสร้างองค์กร กระบวนการทางาน ระบบงาน หรือจากเหตุการณ์ภายนอก โดยรวมถึง
ความเสีย่ งด้านกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ความเสีย่ งจากการทุจริต ความเสีย่ งจากการจ้างงานและความปลอดภัยใน
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน ความเสีย่ งด้านความปลอดภัยของทรัพย์สนิ ความเสีย่ งจากการขัดข้องและหยุดชะงักของระบบงาน
และระบบคอมพิวเตอร์ ความเสีย่ งจากกระบวนการทางาน เป็ นต้น
2. การวัดความเสี่ยง
เพื่อให้การวัดและการประเมินความเสีย่ งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้มกี ารวัดและประเมินความ
เสีย่ งทีส่ าคัญ ตามวิธกี าร และหลักเกณฑ์ทท่ี างการกาหนดไว้ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ งและ
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เช่น
“ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์” บริษทั ฯจะประเมินความเสีย่ งดังกล่าว โดยประเมินจากปั จจัยเสีย่ งภายนอก เช่น
คู่แข่งขัน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป และการประเมินปั จจัยเสีย่ งภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร ความ
เพียงพอ และคุณภาพของบุคลากร
“ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ” บริษทั ฯกาหนดให้มกี ารวัดคุณภาพของ Credit Portfolio สินเชื่อเช่าซือ้
และสินเชื่อจานาทะเบียน ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั โดยพิจารณา Key Risk Indicators เช่น สัดส่วนของหนี้ทไ่ี ม่
ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) และสัดส่วนของการตัดหนี้สญ
ู (Write-Off) ส่วนสินเชื่อประเภทอื่น ๆ
เช่น สินเชื่อบุคคล จะพิจารณาจากอัตราการลาออกของพนักงานทีข่ อสินเชื่อกับบริษทั ฯ ส่วนสินเชื่อทีด่ นิ จะพิจารณา
จากอายุหนี้คา้ งชาระ เป็ นต้น
“ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง” บริษทั ฯจะวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกระแสเงินสดรับและกระแส
เงินสดจ่ายของสินทรัพย์ หนี้สนิ และภาระผูกพันต่าง ๆ ตลอดจนการคานวณสภาพคล่อง และการจัดหาเงินทุน
“ความเสี่ยงด้านการดาเนิ นงาน”
บริษทั ฯกาหนดให้มกี ารวัดความเสีย่ งโดยใช้เครื่องมือในการบริหาร
ความเสีย่ ง ได้แก่ การประเมินความเสีย่ งและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) แต่
นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
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ละฝ่ ายงานจะต้องมีการประเมินความเสีย่ งอยู่อย่างสม่าเสมอ และวางแผนการควบคุมความเสีย่ งด้วยตนเอง มีการ
จัดการความเสียหายและรายงานเหตุการณ์ผดิ ปกติ (Incident and Loss Management) ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
3. การติ ดตามและตอบสนองความเสี่ยง
บริษทั ฯได้ตระหนักถึงความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และสามารถวัดและประเมินผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าว
แล้ว คณะกรรมการ หน่วยงาน หรือพนักงานอาจต้องพิจารณาทีจ่ ะตอบสนองต่อความเสีย่ งจากทางเลือกใดทางเลือก
หนึ่ง หรือหลายทางเลือกผสมผสานกัน เพื่อให้ผลกระทบจากความเสีย่ งนัน้ อยู่ภายใต้ระดับความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯยอมรับ
ได้ โดยวิธกี ารตอบสนองความเสีย่ งได้แก่
3.1 การยอมรับความเสีย่ ง (Risk Retention) คือ ไม่กระทาการใด ๆ โดยยอมรับถึงโอกาสและผลกระทบ
จากความเสีย่ งนัน้
3.2 การลดความเสีย่ ง (Risk Reduction) คือ การกระทาการใด ๆ เพื่อลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง หรือ
ควบคุมผลกระทบของความเสีย่ งให้อยู่ภายใต้ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
3.3 การโอนความเสีย่ ง (Risk Transfer) คือ การลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง หรือลดผลกระทบของความ
เสีย่ ง โดยการโอนความเสีย่ ง หรือโดยการหาผูร้ ่วมรับความเสีย่ งไปบางส่วน เช่น การทาประกัน
คุม้ ครองภัยทีอ่ าจจะเกิดจากความเสีย่ ง หรือการว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็ นผูด้ าเนินการแทนในบาง
กิจกรรม (Outsourcing)
3.4 การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (Risk Avoidance) คือ การเลิกกิจกรรมทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง การหลีกเลีย่ ง
ความเสีย่ ง ซึง่ ควรกระทาเมื่อพบว่าไม่มวี ธิ กี ารตอบสนองความเสีย่ งอื่นใดทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบ หรือ
โอกาสทีเ่ กิดความเสีย่ งให้อยู่ในระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
4. การรายงานความเสี่ยง
บริษทั ฯมีการกาหนดระยะเวลาและรูปแบบการรายงานความเสีย่ งทีแ่ ต่ละระดับหน่วยงานจะต้องรายงานไป
ยังผูบ้ ริหารอย่างสม่าเสมอ ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้การควบคุมและบริหารความเสีย่ งเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯจึงกาหนดแนวทางการรายงานดังต่อไปนี้
4.1 ให้คณะทางานบริหารความเสีย่ งจัดทารายงานข้อมูลสถานะความเสีย่ งด้านต่าง ๆ และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
4.2 ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งติดตามความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั เพื่อประเมินว่ามาตรการต่าง
ๆ ทีใ่ ช้ในการบริหารความเสีย่ งมีความเหมาะสม และนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ให้รายงาน
สถานะความเสีย่ งทีส่ าคัญต่อคณะกรรมการบริษทั ฯเพื่อรับทราบผลการติดตามความเสีย่ งดังกล่าว
4.3 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าทีป่ ระเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการบริหารความ
เสีย่ ง และรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษทั ฯ
ให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทาการทบทวนนโยบายบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯอย่างสม่าเสมอ อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ หรือเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สาคัญ ให้ทาการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไป และขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
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