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นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กรของบริษทั บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

บทน า 
เน้ือหาในส่วนน้ีจะน าเสนอภาพรวมวธีิการบริหารความเส่ียงองคก์รในแต่ละขั้นตอนของบริษทัฯ และธุรกิจหลกั 

4 ประเภท อนัไดแ้ก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (2) ธุรกิจส่ือโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์และ (4) ธุรกิจบริการ  
ในปี 2556/57 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์รในแต่ละธุรกิจอยา่งเต็มรูปแบบ โดยนโยบาย
การบริหารความเส่ียงองคก์รน้ีไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานของ Committee of the Sponsoring Organisations of the Treadway 
Commission (COSO) 

วตัถุประสงค์ของนโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร 

การรับความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในพฤติกรรมการลงทุน ดงันั้นจุดประสงค์ของการบริหารความเส่ียงองคก์รนั้น
ไม่ใช่เพ่ือการลดความเส่ียงออกไปทั้งหมด แต่เป็นกระบวนการในการบริหารเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่แต่ละธุรกิจทราบถึงความเส่ียง
ท่ีเก่ียวขอ้งและจดัให้มีวิธีการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม นอกจากนั้นผูบ้ริหารจะใชค้วามรู้ความเขา้ใจในความเส่ียง
เหล่าน้ีในการตดัสินใจทางธุรกิจ 

จุดประสงคข์องนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์ร คือ การส่ือสารให้ทุกหน่วยธุรกิจและทุกหน่วยงานเขา้ใจ
กรอบการบริหารความเส่ียง และแนวทางในการบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เพ่ือให้มัน่ใจวา่แต่ละธุรกิจมี
การระบุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง การรายงานความเส่ียง การควบคุมความเส่ียง และการติดตามความเส่ียงท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั 

นโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กร 

บริษทัฯ เช่ือวา่การบริหารความเส่ียงเป็นหน่ึงในกลยทุธ์หลกัท่ีจะช่วยให้กลุ่มบริษทับรรลุเป้าประสงคไ์ด ้ บริษทัฯ 
มีการดูแลใหแ้ต่ละธุรกิจปฏิบติัตามกรอบการบริหารความเส่ียงขององคก์รในการจดัการกบัความเส่ียงอยา่งเหมาะสม โดยมี
การระบุ ติดตาม และรายงานความเส่ียงต่อผูบ้ริหาร เพ่ือจะไดจ้ดัให้มีการควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และจะ
ไดต้ดัสินใจทางธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

นโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์รของบริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งยิง่กบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของ
กฏหมาย และความถูกตอ้งของการรายงานงบการเงิน ไม่ว่าจะในระดบับริษทัฯ เอง หรือในระดบัหน่วยธุรกิจ นอกจากน้ี 
แนวทางบริหารความเส่ียง ยงัไดท้ าควบคู่ไปกบัการก ากบัดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในท่ีดีขององคก์ร  
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การบริหารความเส่ียงองค์กร 
บริษทัฯ ไดใ้ช้วิธีการบริหารความเส่ียงองค์กร

ทั้งจากบนลงล่าง และจากล่างข้ึนบน  
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูดู้แลและรับผิดชอบ

ความเส่ียงจากระดบับนลงล่าง โดยมีบทบาทหนา้ท่ีในการ 
ก) ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงองคก์ร 
ข) ประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการ
บริหารความเส่ียงองคก์รอยา่งสม ่าเสมอ และ ค) ดูแลให้มี
การน านโยบายการบริหารความเส่ียงองค์กรและการ
ควบคุมภายในไปปฏิบติัจริง และเพื่อท่ีจะสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียงน้ีได ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีในการประเมินความพอเพียง
ของนโยบายการบริหารความเส่ียงองคก์รและใหค้  าแนะน า
ต่อคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร 

 

ศูนยก์ลางการบริหารความเส่ียงองค์กรของกลุ่มบริษทั คือ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารมี
บทบาทหน้าท่ีในการติดตามและควบคุมความเส่ียงหลกัและปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อกลุ่ม
บริษทั คณะกรรมการบริหารเป็นศูนยร์วมการบริหารความเส่ียงเพราะมีศกัยภาพในการเขา้ถึงทุกหน่วยงานภายในองคก์ร 

พนักงานทุกคนในองค์กร ได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
องค์กรโดยรวม ทั้งน้ี วิธีการบริหารความเส่ียงจากระดบัล่างข้ึนบน คือการท่ีบริษทัฯ มอบหมายให้แต่ละธุรกิจและแต่ละ
หน่วยงานด าเนินการประเมินความเส่ียง และเสนอวิธีการจดัการและควบคุมความเส่ียงเหล่านั้นเอง โดยบริษทัฯ ไดใ้ห้
บริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการบริหารความเส่ียงองค์กรเข้ามาจัดอบรมเพ่ือให้ทุกหน่วยงานเข้าใจถึง
กระบวนการวเิคราะห์ความเส่ียงของธุรกิจ ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยใหแ้ต่ละหน่วยงานเรียนรู้และตระหนกัถึงความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึนภายในหน่วยงานของตน และสามารถควบคุมและจัดการความเส่ียงให้อยู่ในกรอบความเส่ียงท่ีแต่ละธุรกิจ
ยอมรับได ้

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารยงัไดต้ั้งคณะท างานการบริหารความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากทุกธุรกิจใน
กลุ่มบริษทั โดยคณะท างานมีหนา้ท่ีรวบรวมความเส่ียงของแต่ละหน่วยงานและประเมินความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะท างาน
ยงัมีหน้าท่ีสนบัสนุนการด าเนินการตามกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส 
และต่อคณะกรรมการบริษทัทุกปี 

นอกจากบทบาทหนา้ท่ีในการประเมินความมีประสิทธิภาพและความเช่ือถือไดข้องระบบการควบคุมภายในแลว้ 
ส านักตรวจสอบภายในยงัมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัในการตรวจสอบกระบวนการบริหารความเส่ียงอยา่งเป็นอิสระ  
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กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร 
กรอบการบริหารความเส่ียงองคก์รน้ีจะมีการพฒันา

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ของกลุ่มบริษทั และออกแบบมาเพ่ือให้มั่นใจว่ากลุ่ม
บริษทั มีการบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายบริหาร
ความเส่ียงองคก์รและกรอบการบริหารความเส่ียงของบริษทั
ฯ เพ่ือให้แต่ละธุรกิจมีการจดัการและการบริหารความเส่ียง
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกัน นอกจากนั้ นยงัได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารติดตามและควบคุมให้แต่ละ ธุร กิจและแต่ละ
หน่วยงานบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นกรอบการบริหารความ
เส่ียงท่ีก าหนดไว ้

กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรน้ีสามารถช่วย
ในการ ติดตาม เ พ่ื อให้มั่น ใจว่ า ธุร กิ จสามารถบรร ลุ
วตัถุประสงคใ์นดา้นการรายงานและตรวจสอบตามท่ีก าหนด
ไว ้ ส าหรับวตัถุประสงคใ์นดา้นกลยุทธ์และการด าเนินงาน 
(ซ่ึงไดรั้บผลจากปัจจยัภายนอก) กรอบการบริหารความเส่ียง
องค์กร ถูกออกแบบเ พ่ือให้มั่น ใจได้ว่ าผู ้บ ริหารและ
คณะกรรมการบริหารได้ทราบความคืบหน้าของการ
ด าเนินการของแต่ละธุรกิจในการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์
ต่าง ๆ 

  

1. การก าหนดความเส่ียง เพ่ือระบุปัจจัยความไม่แน่นอนซ่ึงมีผลกระทบในแง่ลบต่อองค์กร บริษทัฯ ได้
พฒันาขั้นตอนและวธีิการในการระบุปัจจยัความเส่ียงซ่ึงบริษทัฯ และแต่ละธุรกิจมีหนา้ท่ีระบุปัจจยัความเส่ียง และผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยจะมีการตรวจสอบปัจจยัเหล่าน้ีเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี บริษทัฯ จะรวบรวมความเส่ียงและผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนเพ่ือให้เห็นภาพรวมความเส่ียงของกลุ่มบริษทั โดยจะแบ่งประเภทของความเส่ียงออกเป็น 5 ประเภทดว้ยกนัคือ 
ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บังคบัและกฎหมาย และความเส่ียงด้านการทุจริต โดยบริษทัฯ เช่ือว่าการบริหารความเส่ียงด้วยตนเองนั้นเป็นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด 

2. การประเมินความเส่ียง บริษทัฯ และแต่ละธุรกิจไดจ้ดัท า “แผนผงัความเส่ียง” ข้ึน โดยแผนผงัความ
เส่ียงน้ีจะสรุปความเส่ียงหลกัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เช่น ผลประกอบการ
และการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจ ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบเกินกวา่ระดบัท่ีก าหนดไว ้จะถือวา่เป็นความเส่ียงหลกั 
ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ีจะถูกวเิคราะห์และประมาณการในแง่โอกาสในการเกิดและความร้ายแรงของผลกระทบ 
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3. การรายงานความเส่ียง การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการรายงานความเส่ียงนั้นมีความส าคญัอยา่งยิ่ง
ต่อการบริหารความเส่ียงองค์กร ซ่ึงการก ากับดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยส่งเสริมกระบวนการรายงานความเส่ียงให้มี
ประสิทธิภาพ บริษทัฯ ก าหนดใหแ้ต่ละธุรกิจจดัท ารายงานเพ่ือสรุปตวัช้ีวดัท่ีจ าเป็นต่อการติดตามความเส่ียงของธุรกิจอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4. การควบคุมความเส่ียง บริษทัฯ และแต่ละธุรกิจมีการจดัท าขั้นตอนและวิธีการบริหารความเส่ียงเพื่อลด
หรือควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีก าหนดไว ้ส าหรับความเส่ียงท่ียงัสูงกว่าระดบัท่ีก าหนดไว ้แต่ละธุรกิจจะเสนอ
มาตรการในการควบคุมความเส่ียงเพ่ิมเติมพร้อมกบัการศึกษาประโยชน์และค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึน และปฏิบติัตามมาตรการนั้น
เม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริหาร 

5. การตดิตามความเส่ียง การติดตามความเส่ียงน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัทั้งการประเมินความเส่ียงและการประเมิน
ระบบท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียง โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ ถึงแมว้า่ปัจจยั
ภายนอกและปัจจยัภายในจะมีการเปล่ียนแปลงไปก็ตาม โดยแต่ละธุรกิจจะจดัท ารายงานเพ่ือสรุปตวัช้ีวดัพร้อมเกณฑท่ี์จะ
บ่งช้ีวา่ธุรกิจ ไดรั้บ /อาจไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ เพ่ือติดตามและเฝ้าระวงัความเส่ียง
อยา่งใกลชิ้ด กรณีท่ีตวัช้ีวดัถึงเกณฑท่ี์ก าหนด หน่วยงานจะตอ้งแจง้ผูบ้ริหารเพ่ือจดัการกบัความเส่ียงนั้นทนัที นอกจากนั้น 
แต่ละธุรกิจจะรายงานการประเมินการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริษทัมี
หน้าท่ีในการประเมินความน่าเช่ือถือของกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมเป็นประจ าทุกปี ผ่านการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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