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1 บทน ำ 
 

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมส ำคัญและคุณค่ำของกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร 
(Enterprise Risk Management หรอื ERM) ในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี  

นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง (“นโยบำยฉบบันี”้) ก ำหนดโครงสรำ้งของกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รที่มีประสิทธิภำพส ำหรบั
กลุม่บรษัิท ซึ่งครอบคลมุแนวทำงเก่ียวกบัโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูล (Governance Structure) กระบวนกำร (Processes) และ
บทบำทและควำมรบัผิดชอบของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (Roles and Responsibilities) ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร 

นโยบำยฉบบันีจ้ดัท ำขึน้ตำมกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำม COSO ERM 2017 เพื่อใชใ้นกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งองคก์ร 
และเพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกระดับขององคก์รสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงไดอ้ย่ำงเป็นระบบ โดย
ค ำนึงถึงระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และช่วงควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Tolerance) โดยพิจำรณำควำม
เสีย่งตำ่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 

2 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสีย่งองคก์ร 
 

โครงสรำ้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์รที่ชัดเจนก ำหนดภำระควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ (Accountability) บทบำท
และควำมรบัผิดชอบ (Roles and Responsibilities) ของผูม้ีสว่นไดเ้สยี รวมถึงก ำหนดผูม้ีอ  ำนำจในกำรตดัสนิใจในกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งองคก์รของกลุม่บรษัิท โครงสรำ้งกำรจดักำรขอ้มลูควำมเสีย่ง และกำรรำยงำนควำมเสีย่ง (ตำม รูป 1-โครงสรำ้งกำร

บรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร) 

คณะกรรมกำรบริษัท (BTSG Board of Directors) 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรบัผิดชอบในกำรก ำกบัดแูลนโยบำยของกลุม่บรษัิท และแต่งตัง้กรรมกำรที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม
เพื่อด ำรงต ำแหนง่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (BTSG Risk Management Committee) 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมรบัผิดชอบในกำรสอบทำนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุม่บริษัท และก ำกับ

ดแูลควำมมีประสทิธิผลของกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของกลุม่บรษัิท  และรำยงำนตอ่กรรมกำรบรษัิท ปีละ 1 ครัง้ หรอืมำกกวำ่ 1 

ครัง้เมื่อมีควำมจ ำเป็น 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ (BTSG Audit Committee) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรบัผิดชอบในกำรก ำกบัดแูลกำรใหค้วำมเช่ือมั่นตอ่กำรบรหิำรควำมเสีย่งของกลุม่บรษัิท  
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ส ำนักตรวจสอบภำยใน (BTSG Internal Audit Office) 

ส ำนกัตรวจสอบภำยในมีควำมรบัผิดชอบในกำรใหค้วำมเช่ือมั่นอยำ่งเป็นอิสระตอ่กำรบรหิำรควำมเสีย่งของกลุม่บรษัิท 

คณะท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Group Risk Management Working Team) 

คณะท ำงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบดว้ยตวัแทนของหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีควำม
รบัผิดชอบในกำร ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และติดตำมประสิทธิผลของกำรบริหำร
ควำมเสีย่งของกลุม่บรษัิท  

ตัวแทนของหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Representatives) 

ตวัแทนของหนว่ยงำนบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ยคณะท ำงำนดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งของแตล่ะกลุม่ธุรกิจ ซึง่รบัผิดชอบ
ในกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง และเพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรประเมินควำมเสี่ยงและกิจกรรมกำรควบคมุต่ำงๆ ของ
บรษัิทเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิผล 

ฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ (Management and Risk Owners at the Business 
Unit Level) 

ฝ่ำยบรหิำร และหน่วยงำนเจำ้ของควำมเสี่ยงของแต่ละกลุม่ธุรกิจมีควำมรบัผิดชอบในกำรระบ ุประเมิน ติดตำม และรำยงำน
ควำมเสีย่ง และด ำเนินกำรเพื่อใหม้ั่นใจวำ่กำรควบคมุตำ่งๆ ของแตล่ะกลุม่ธุรกิจมีประสทิธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำน
เจำ้ของควำมเสี่ยงของ
กลุม่ธุรกิจขนสง่มวลชน 

  

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กำรก ำกับดูแล 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรให้ควำม
เชื่อม่ัน ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำน
เจำ้ของควำมเสี่ยงของ
กลุม่ธุรกิจโฆษณำ 

 

กำรบริหำรควำม
เส่ียงระดับกลุ่ม

บริษัท  

คณะท ำงำนดำ้นกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรบริหำรควำม
เส่ียงระดับกลุ่ม

ธุรกิจ 

ตวัแทนหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

กลุม่ธุรกิจบริกำร 

 

ตวัแทนหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

กลุม่ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์

 

ตวัแทนหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

กลุม่ธุรกิจโฆษณำ 

 

ตวัแทนหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

กลุม่ธุรกิจขนสง่มวลชน 

ฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำน
เจำ้ของควำมเสี่ยงของ

กลุม่ธุรกิจอสงัหำริมทรพัย ์

 

ฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำน
เจำ้ของควำมเสี่ยงของ
กลุม่ธุรกิจบริกำร 

 

รูป (1) – โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร 
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3 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์ร (Enterprise Risk Management Process)  
 

กำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รเป็นกระบวนกำรทีท่  ำใหม้ั่นใจวำ่องคก์รมีกำรก ำกบัดแูล และวฒันธรรมดำ้นควำมเสีย่งที่เหมำะสม 
และสำมำรถระบ ุประเมิน และบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งที่ส  ำคญัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงติดตำมและ
รำยงำนควำมเสีย่งอยำ่งมีประสทิธิผล กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1) กำรก ำกบัดูแล และวัฒนธรรม (Governance and Culture) 
กำรก ำกบัดแูล (Governance) ก ำหนดทิศทำงและกำรใหค้วำมส ำคญัขององคก์ร (Organization’s tone)  สรำ้งเสริมควำม
ตระหนกัในดำ้นควำมส ำคญั และก ำหนดควำมรบัผิดชอบในกำรก ำกบัดแูลดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร   
 

วฒันธรรม (Culture) หมำยถึงคณุคำ่ดำ้นจรยิธรรม พฤติกรรมที่พงึประสงค ์และควำมเขำ้ใจในเรือ่งควำมเสีย่งขององคก์ร  
 

กำรก ำกบัดแูล และวฒันธรรมประกอบดว้ยหลกักำรที่ส  ำคญั ดงัตอ่ไปนี ้
ก) ควบคมุดแูลควำมเสีย่งโดยคณะกรรมกำร (Exercise Board Risk Oversight) 
ข) จดัตัง้โครงสรำ้งด ำเนินกำร (Establish Operating Structure) 
ค) ก ำหนดวฒันธรรมที่พงึประสงค ์(Define Desired Culture) 
ง) แสดงใหเ้ห็นถึงกำรยดึมั่นตอ่คณุคำ่หลกั (Demonstrate Commitment to Core Values) 
จ) ดงึดดู พฒันำ และรกัษำบคุคลที่มีควำมสำมำรถ (Attract, Develop and Retain Capable Individuals) 
 

2) กลยุทธแ์ละกำรก ำหนดวตัถุประสงค ์(Strategy and Objective Setting) 
องค์กรพิจำรณำกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ร่วมกับกำรก ำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงคข์ององค์กรในกระบวนกำร
วำ งแผน กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร  แ ล ะก ำ ห น ด ระดั บ ค วำม เสี่ ย งที่ ย อ ม รับ ได้  (Risk Appetite) โด ย เ ช่ื อ ม โย งกั บ 
กลยทุธข์ององคก์ร ซึง่องคก์รระบ ุประเมิน และตอบสนองควำมเสีย่งตำ่งๆ โดยอำ้งอิงวตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจขององคก์ร  
 

 
3) ผลกำรปฏิบัติงำน (Performance) 

องคก์รระบแุละประเมินควำมเสีย่งที่อำจสง่ผลกระทบต่อกำรบรรลกุลยทุธแ์ละวตัถปุระสงคข์ององคก์ร ซึง่มีกำรจดัล ำดบั
ควำมส ำคญัของควำมเสี่ยง (Risk Prioritization) โดยพิจำรณำควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง (Severity) เปรียบเทียบกับ
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ก ำหนดวิธีกำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Responses) และพิจำรณำ
ภำพรวมควำมเสีย่งขององคก์ร (Portfolio View of Risk) ทัง้นี ้ผลของกำรประเมินควำมเสีย่งจะรำยงำนตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่
ส  ำ คั ญ ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ค ว ำ ม เ สี่ ย ง  
 

 

4) กำรสอบทำนและกำรแก้ไขปรับปรุง (Review and Revision) 
องคก์รพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร ผ่ำนกำรสอบทำนผลกำรปฏิบตัิงำนขององคก์รในแง่
ของกำรเปลีย่นแปลงที่ส  ำคญั และกำรแกไ้ขปรบัปรุงที่จ ำเป็น  
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5) สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรรำยงำน (Information, Communication, and Reporting) 

กระบวนกำรรบัและแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่ส  ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ขอ้มูลภำยในและภำยนอกองคก์รมีควำมส ำคัญและ
จ ำเป็นส ำหรบักำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร  
 

 

ทัง้นี ้กลุม่บริษัทพิจำรณำใชส้ำรสนเทศและระบบเทคโนโลยีในกำรสนบัสนนุกำรบริหำรควำมเสี่ยงองคก์รและกำรสื่อสำร
ดำ้นควำมเสีย่งมีประสทิธิผล ซึ่งกำรสือ่สำรขอ้มลูดำ้นควำมเสีย่งนัน้เป็นสิง่ส  ำคญัและตอ้งสือ่สำรทัง้ระดบัขึน้และลง และ
ทั่วทัง้กลุม่บรษัิทตำมโครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร (ตำมรูป (1) โครงสรำ้งกำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์ร)  
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