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บทน า 
 

การบริหารจดัการความเสี่ยงถือเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินธุรกจิ  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั 

(มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จงึไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งองคก์รเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสารใหห้น่วยธุรกจิ

และหน่วยงานภายในกลุ่มบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งองคก์ร ตลอดจนรบัทราบกรอบการ

บรหิารความเสีย่งและแนวทางในการบรหิารความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่ เหมาะสมและยอมรบัได้ เพื่อให้มัน่ใจว่าการ

ด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์กลยุทธ ์และเป้าหมายการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการด าเนินงาน การก าหนดและพฒันานโยบายและกรอบการบรหิารความ

เสีย่งองคก์ร ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่1 มถุินายน 2563 จงึไดม้มีตอินุมตัิจดัตัง้ “คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง” ขึน้ เพื่อท าหน้าที่พจิารณาก าหนดนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งองค์กร ตลอดจนก ากบัดูแล

หน่วยธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในการปฏบิตัติามนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งขององคก์รอย่างเหมาะสม 

กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (“กฎบตัรฯ”) นี้ ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อระบุถงึโครงสรา้งและคุณสมบตัขิอง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ระเบยีบการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตลอดจนการรายงานผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  ทัง้นี้ 

เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งต่อไป 

กฎบตัรฯ ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมินี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 มถุินายน 2564 เป็นตน้ไป 
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โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน, ผู้บรหิารของบรษิทัฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีง ผู้อ านวยการใหญ่สายการเงนิ 

และผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน, และผู้บริหารระดบัสูงจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท โดย

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้สมาชกิในคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2. ใหม้กีรรมการบรหิารความเสีย่ง 1 ท่าน ท าหน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยคณะกรรมการ

บรษิทัหรอืสมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูแ้ต่งตัง้ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

3. กรรมการบรหิารความเสีย่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบรหิารความเสีย่งทีพ่น้จากต าแหน่ง

อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีได้ 

4. กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

4.1.  ครบก าหนดตามวาระ 

4.2.  ลาออก 

4.3.  ตาย 

4.4.  พน้หรอืออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทัหรอืพนกังานของกลุ่มบรษิทั 

4.5.  ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตามขอ้ 6.  

5. เมื่อกรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการอสิระที่

ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ผู้บรหิารของบรษิทัฯ หรอืผู้บรหิารระดบัสูงจากกลุ่มธุรกจิต่าง ๆ ของกลุ่ม

บรษิทั ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่งแทนต าแหน่งทีว่่างลง โดยแต่งตัง้ภายใน 3 เดอืน

นบัจากวนัทีจ่ านวนกรรมการว่างลง 

6. กรรมการบรหิารความเสีย่งต้องมคีุณสมบตัิดงันี้ มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในธุรกจิของกลุ่มบรษิทั และ/หรอื มี

ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั รวมถงึต้องสามารถอุทศิเวลา

อย่างเพยีงพอในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

7. ใหม้เีลขานุการของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่บุคคลดงักล่าวตอ้งมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วขอ้ง

กบังานด้านการบรหิารความเสีย่งของบรษิัทฯ เพื่อช่วยเหลอืการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 
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ระเบียบการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 

ปีละ 2 ครัง้ และอาจมกีารประชุมเพิม่เตมิตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

2. องคป์ระชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยจ านวนผูเ้ขา้ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของสมาชกิใน

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมด 

3. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

กรรมการบรหิารความเสีย่งทีม่าประชุมเลอืกกรรมการบรหิารความเสีย่งคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

4. กรรมการบรหิารความเสีย่งแต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีง เวน้แต่เป็นบุคคลทีม่สีว่นไดเ้สยีจะตอ้งไม่อยู่

ในที่ประชุมขณะพจิารณาเรื่องดงักล่าวและไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อื

เสยีงขา้งมาก ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

5. เลขานุการของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีใ่นการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง จดัเตรยีมวาระการประชุม การจดัเตรยีมหนังสอืเชญิประชุม เอกสารประกอบการประชุม และการจดัท า

บนัทกึการประชุม ทัง้นี้ หนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท า

การก่อนการประชุม 
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หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 

1. พจิารณา ก าหนด ปรบัปรุง และสอบทานความเพยีงพอของนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

รวมถึงผลกระทบของความเสีย่งในแง่บวกและแง่ลบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์  

กลยุทธ ์และเป้าหมายการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยครอบคลุมความเสีย่งในดา้นต่าง ๆ ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากดั

เพยีง ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบั และ ความเสี่ยงด้านสิง่แวดล้อม สงัคมและชุมชน และการก ากบัดูแล

กจิการ ตลอดจนก ากบัดูแลและสนบัสนุนใหแ้ต่ละหน่วยธุรกจิของกลุ่มบรษิทัมกีารด าเนินการบรหิารความเสีย่ง

ตามนโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งองคก์รทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

2. พจิารณา ก าหนด ทบทวน และอนุมตัิการประเมนิความเสีย่ง วธิกีารตอบสนองความเสีย่ง แผนจดัการความ

เสีย่งทีเ่สนอโดยฝ่ายบรหิาร และรายงานความเสีย่ง และก ากบัดูแลกระบวนการบรหิารความเสีย่ง โดยการระบุ

ความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อกลุ่มบรษิทัทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก เพื่อประเมนิผลกระทบและโอกาสที่

อาจเกดิขึน้ของความเสีย่ง จดัล าดบัความเสีย่ง และก าหนดแผนการด าเนินงานและมาตรการในการจดัการความ

เสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความเสีย่งดงักล่าวอยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมและยอมรบัได ้อกีทัง้ก าหนดระดบัความเสีย่งที่

ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Tolerance) ของกลุ่ม

บรษิทั 

3. พจิารณาความเสีย่งใหม่ ๆ (Emerging Risks) ทีอ่าจมผีลกระทบในระยะยาวกบับรษิทัฯ รวมถงึก าหนดแผนการ

ด าเนินงานและมาตรการในการจดัการความเสีย่งดงักล่าว 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการ

พฒันาเครื่องมอืและระบบสารสนเทศต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง อกีทัง้ส่งเสรมิการพฒันาวฒันธรรมการบรหิารความ

เสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพภายในองคก์ร 

5. ควบคุมและตดิตามผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึประเมนิโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ของความเสีย่ง

จากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งควรจดัให้มสีญัญาณเตอืนภยั

ล่วงหน้าในการตดิตามความเสีย่ง โดยการก าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicators) ทีเ่หมาะสม เพื่อให้

มัน่ใจว่าแต่ละหน่วยธุรกิจจะสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึน้ด้วยความรวดเร็วและเหมาะสม และ

เป็นไปตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้

6. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งอาจรอ้งขอเอกสารและขอ้มูลทีจ่ าเป็นจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ามารถ

ปฏบิตังิานตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน ตลอดจนอาจเชญิผูบ้รหิาร และ/หรอื เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเขา้

ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงและใหข้อ้มลูตามทีค่ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเหน็สมควร  
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7. จดัตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่งเพื่อช่วยเหลอืการปฏบิตัิงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตลอดจนแต่งตัง้ทีป่รกึษาอสิระทีม่คีวามรู้ความเชีย่วชาญเพื่อใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า ตลอดจนช่วยเหลอืการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

8. รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการบรหิารความเสีย่งซึง่จดัท าโดยส านักตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ 

จากคณะท างานบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าปี และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 

10. ปฏบิตักิารอื่นใดในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย หรอืตามที่

กฎหมายหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
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การรายงานผลการปฏิบติังานของ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
1. ให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรายงานผลการประเมินความเสีย่ง ผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของ

ความเสีย่ง แผนการด าเนินงานและมาตรการในการจดัการความเสีย่ง ผลการบรหิารความเสีย่ง และความคบืหน้า

ในการจดัการความเสี่ยง รวมถึงเรื่องที่ต้องด าเนินการแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควร

รบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  

2. พจิารณาและสอบทานการเปิดเผยขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One 

Report) ของบรษิัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จ ากดัเพยีง ภาพรวมการก ากบัดแูลและบรหิารความเสีย่ง ความเสีย่งทีส่ าคญัทัง้ทีค่าดการณ์ไดแ้ละนอกเหนือจาก

คาดการณ์ กระบวนการควบคุมและติดตามความเสีย่ง และผลบริหารความเสี่ยง ตลอดจนจดัท าและเปิดเผย

รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One 

Report) ของบรษิทัฯ  
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