sg
rou
p .c
o.t
h-

บริษัท บีทเี อส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
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นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัท

บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งของกลุม่ บริษัท
1 บทนำ
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บริษัท บีทีเอส กรุ ๊ป โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงควำมสำคัญและคุณค่ำของกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Management หรือ ERM) ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (“นโยบำยฉบับนี”้ ) กำหนดโครงสร้ำงของกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กรที่มีประสิทธิภำพสำหรับ
กลุม่ บริษัท ซึ่งครอบคลุมแนวทำงเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรกำกับดูแล (Governance Structure) กระบวนกำร (Processes) และ
บทบำทและควำมรับผิดชอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Roles and Responsibilities) ในกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร

นโยบำยฉบับนีจ้ ดั ทำขึน้ ตำมกรอบกำรบริหำรควำมเสีย่ งตำม COSO ERM 2017 เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งองค์กร
และเพื่ อให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกระดับ ขององค์กรสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงเป็ นระบบ โดย
คำนึงถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) โดยพิจำรณำควำม
เสีย่ งต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

.b t

2 โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร
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โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรที่ชัดเจนกำหนดภำระควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ (Accountability) บทบำท
และควำมรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities) ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย รวมถึงกำหนดผูม้ ีอำนำจในกำรตัดสินใจในกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งองค์กรของกลุม่ บริษัท โครงสร้ำงกำรจัดกำรข้อมูลควำมเสีย่ ง และกำรรำยงำนควำมเสีย่ ง (ตำม รูป 1-โครงสร้ำงกำร
บริหำรควำมเสีย่ งองค์กร)
คณะกรรมกำรบริษัท (BTSG Board of Directors)
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลนโยบำยของกลุม่ บริษัท และแต่งตัง้ กรรมกำรที่ มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (BTSG Risk Management Committee)
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุม่ บริษัท และกำกับ
ดูแลควำมมีประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุม่ บริษัท และรำยงำนต่อกรรมกำรบริษัท ปี ละ 1 ครัง้ หรือมำกกว่ำ 1
ครัง้ เมื่อมีควำมจำเป็ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบ (BTSG Audit Committee)
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลกำรให้ควำมเชื่อมั่นต่อกำรบริหำรควำมเสีย่ งของกลุม่ บริษัท
2

บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งของกลุม่ บริษัท
สำนักตรวจสอบภำยใน (BTSG Internal Audit Office)
สำนักตรวจสอบภำยในมีควำมรับผิดชอบในกำรให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงเป็ นอิสระต่อกำรบริหำรควำมเสีย่ งของกลุม่ บริษัท

sg
rou
p .c
o.t
h-

คณะทำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Group Risk Management Working Team)

คณะทำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่ง มีควำม
รับผิดชอบในกำร ส่งเสริมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และติดตำมประสิทธิผลของกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งของกลุม่ บริษัท
ตัวแทนของหน่วยงำนบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Representatives)

ตัวแทนของหน่วยงำนบริหำรควำมเสีย่ งประกอบด้วยคณะทำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ ซึง่ รับผิดชอบ
ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และเพื่อให้ม่นั ใจว่ำกำรประเมินควำมเสี่ยงและกิจกรรมกำรควบคุมต่ำงๆ ของ
บริษัทเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิผล

.b t

ฝ่ ำยบริหำร และหน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ (Management and Risk Owners at the Business
Unit Level)
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ฝ่ ำยบริหำร และหน่วยงำนเจ้ำของควำมเสี่ยงของแต่ละกลุม่ ธุรกิจมีควำมรับผิดชอบในกำรระบุ ประเมิน ติดตำม และรำยงำน
ควำมเสีย่ ง และดำเนินกำรเพื่อให้ม่นั ใจว่ำกำรควบคุมต่ำงๆ ของแต่ละกลุม่ ธุรกิจมีประสิทธิผล
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กำรให้ควำม
เชื่อมั่น

สำนักตรวจสอบภำยใน

กำรบริหำรควำม
เสี่ยงระดับกลุ่ม
บริษัท

กำรบริหำรควำม
เสี่ยงระดับกลุ่ม
ธุรกิจ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะทำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ตัวแทนหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง
กลุม่ ธุรกิจขนส่งมวลชน

ตัวแทนหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง
กลุม่ ธุรกิจโฆษณำ

ตัวแทนหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง
กลุม่ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

ตัวแทนหน่วยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง
กลุม่ ธุรกิจบริกำร

ฝ่ ำยบริหำรและหน่วยงำน
เจ้ำของควำมเสี่ยงของ
กลุม่ ธุรกิจขนส่งมวลชน

ฝ่ ำยบริหำรและหน่วยงำน
เจ้ำของควำมเสี่ยงของ
กลุม่ ธุรกิจโฆษณำ

ฝ่ ำยบริหำรและหน่วยงำน
เจ้ำของควำมเสี่ยงของ
กลุม่ ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

ฝ่ ำยบริหำรและหน่วยงำน
เจ้ำของควำมเสี่ยงของ
กลุม่ ธุรกิจบริกำร

รูป (1) – โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร
3

บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งของกลุม่ บริษัท
3 กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Process)
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กำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กรเป็ นกระบวนกำรทีท่ ำให้ม่นั ใจว่ำองค์กรมีกำรกำกับดูแล และวัฒนธรรมด้ำนควำมเสีย่ งที่เหมำะสม
และสำมำรถระบุ ประเมิน และบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งที่สำคัญให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงติดตำมและ
รำยงำนควำมเสีย่ งอย่ำงมีประสิทธิผล กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้

1) กำรกำกับดูแล และวัฒนธรรม (Governance and Culture)
กำรกำกับดูแล (Governance) กำหนดทิศทำงและกำรให้ควำมสำคัญขององค์กร (Organization’s tone) สร้ำงเสริมควำม
ตระหนักในด้ำนควำมสำคัญ และกำหนดควำมรับผิดชอบในกำรกำกับดูแลด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร
วัฒนธรรม (Culture) หมำยถึงคุณค่ำด้ำนจริยธรรม พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ และควำมเข้ำใจในเรือ่ งควำมเสีย่ งขององค์กร

.b t

กำรกำกับดูแล และวัฒนธรรมประกอบด้วยหลักกำรที่สำคัญ ดังต่อไปนี ้
ก) ควบคุมดูแลควำมเสีย่ งโดยคณะกรรมกำร (Exercise Board Risk Oversight)
ข) จัดตัง้ โครงสร้ำงดำเนินกำร (Establish Operating Structure)
ค) กำหนดวัฒนธรรมที่พงึ ประสงค์ (Define Desired Culture)
ง) แสดงให้เห็นถึงกำรยึดมั่นต่อคุณค่ำหลัก (Demonstrate Commitment to Core Values)
จ) ดึงดูด พัฒนำ และรักษำบุคคลที่มีควำมสำมำรถ (Attract, Develop and Retain Capable Individuals)
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2) กลยุทธ์และกำรกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and Objective Setting)
องค์กรพิ จำรณำกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร ร่วมกับกำรกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรในกระบวนกำร
วำ งแ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ อ งค์ ก ร แ ล ะ ก ำ ห น ด ระ ดั บ ค ว ำ ม เสี่ ย งที่ ย อ ม รั บ ได้ (Risk Appetite) โด ย เชื่ อ ม โย งกั บ
กลยุทธ์ขององค์กร ซึง่ องค์กรระบุ ประเมิน และตอบสนองควำมเสีย่ งต่ำงๆ โดยอ้ำงอิงวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจขององค์กร

3) ผลกำรปฏิบัติงำน (Performance)
องค์กรระบุและประเมินควำมเสีย่ งที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึง่ มีกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญ ของควำมเสี่ยง (Risk Prioritization) โดยพิจำรณำควำมรุ นแรงของควำมเสี่ยง (Severity) เปรียบเทียบกับ
ระดับ ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) กำหนดวิธีกำรตอบสนองควำมเสี่ยง (Risk Responses) และพิจำรณำ
ภำพรวมควำมเสีย่ งขององค์กร (Portfolio View of Risk) ทัง้ นี ้ ผลของกำรประเมินควำมเสีย่ งจะรำยงำนต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียที่
ส ำ คั ญ ที่ เ กี่ 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) กำรสอบทำนและกำรแก้ไขปรับปรุ ง (Review and Revision)
องค์กรพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร ผ่ำนกำรสอบทำนผลกำรปฏิบตั ิงำนขององค์กรในแง่
ของกำรเปลีย่ นแปลงที่สำคัญ และกำรแก้ไขปรับปรุงที่จำเป็ น
4

บริษัท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งของกลุม่ บริษัท
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5) สำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรรำยงำน (Information, Communication, and Reporting)
กระบวนกำรรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญ อย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ ข้อมูลภำยในและภำยนอกองค์กรมีควำมสำคัญ และ
จำเป็ นสำหรับกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร
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ทัง้ นี ้ กลุม่ บริษัทพิจำรณำใช้สำรสนเทศและระบบเทคโนโลยีในกำรสนับสนุนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรและกำรสื่อสำร
ด้ำนควำมเสีย่ งมีประสิทธิผล ซึ่งกำรสือ่ สำรข้อมูลด้ำนควำมเสีย่ งนัน้ เป็ นสิง่ สำคัญและต้องสือ่ สำรทัง้ ระดับขึน้ และลง และ
ทั่วทัง้ กลุม่ บริษัทตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร (ตำมรูป (1) โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสีย่ งองค์กร)

5

