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บทน า 

  

 บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน ) หรือ IEC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย ได้ด าเนินกิจการมายาวนาน บริษัทฯด าเนินงานประกอบการธุรกิจโดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ เก่ียวข้อง การบริหารความเสีย่งเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารจดัการให้บริษัทฯบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 

วิสัยทัศน์ 

วิสยัทศัน์ของบริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) คือ เป็นผู้ให้บริการด้านพลงังานทดแทนแบบครบวงจร โดย

ใช้เทคโนโลยีด้านพลงังานทดแทน สารสนเทศและการสือ่สารชัน้สงู 

 Vision is to be an integrated renewable energy provider, embedded with the most advance technology in both 

renewable energy and ICT. 

 

พันธกิจ 

พนัธกิจของบริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) คือ การสร้างผลประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ เก่ียวข้อง 
ด้วยความร่วมมือกบัหุ้นสว่นทางด้านเทคโนโลยีพลงังานทดแทน สารสนเทศและการสือ่สาร 

IEC’s mission is to deliver superior returns and value to its shareholders and stakeholders by collaborating with 
technology partners in renewable energy and ICT. 
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นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯมีนโยบายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯทกุงาน/โครงการ ต้องมีการพิจารณาประเมินความเสีย่งตาม
หลกัวิชาการโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานท่ีมีการรับรองตามหลกัสากล และมีผลการประเมินความเสีย่งในระดบั ที่ยอมรับได้  โดยไม่
ต้องควบคมุความเสีย่ง ไมต้่องมีการจดัการเพิ่มเติม (Acceptable or Limited Focus) หรือระดบัท่ีพอยอมรับได้ แตต้่องมีการ
ควบคมุความเสีย่ง (Tolerable but Caution or Management Discretion / Medium Risk) เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ความเสีย่ง
เคลือ่นย้ายไปยงัระดบัท่ียอมรับไมไ่ด้ และป้องกนัไมใ่ห้มีความเสยีหายเกิดขึน้ รวมทัง้เสริมสร้างให้บริษัทฯประสบความส าเร็จ
ในการประกอบการธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 (ดร.ภษูณ  ปรีย์มาโนช) 

        ประธานกรรมการ 

        30 กนัยายน 2558 
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บริษัท อินเตอร์แนช่ันเนิลเอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) 

1. ข้าพเจ้าได้รับทราบหลกัการบริหารความเสีย่งของ IEC แล้ว 

2. ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมรับปฏิบตัิตามหลกัการบริหารความเสีย่งของ IEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                ………………....... 

                 (……………………) 

               ………/………./………. 
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ส่วนที่ 1  

หลักการพจิารณาความเส่ียง 
 

บริษัทฯใช้ แนวคิดทฤษฎีการบริหารความเสีย่งตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, 2004) เป็นกรอบความคิดการบริหารความเสีย่งขององค์กรเชิงบรูณาการ 
(Enterprise Risk Management – Integrated Framework) ที่มีมาตรฐานในระดบัสากล เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการน าระบบบริหารความเสีย่งไปใช้ในองค์กรตา่งๆ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยใช้ในปัจจบุนั 

 

1.1 ความเส่ียง (Risk) 

 ความเสีย่ง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสยีหาย การร่ัวไหล ความสญูเปลา่ หรือเหตกุารณ์ที่
ไมพ่งึประสงค์ ซึง่อาจเกิดขึน้ในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไมป่ระสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ทัง้ในด้านกลยทุธ์ การปฏิบตัิงาน การเงิน และการบริหาร ซึง่อาจเป็นผลกระทบเชิงบวกด้วยก็ได้ โดยการ
วดัจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตกุารณ์ 

 

1.2 ลักษณะความเส่ียง 

ความเส่ียงจ าแนกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี ้

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk; S) 
ความเสีย่งที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยทุธ์และการปฏิบตัิตามแผนกลยทุธ์อยา่งไมเ่หมาะสม ความไมส่อดคล้องกนั

ระหวา่งนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แขง่ขนั ทรัพยากร สภาพแวดล้อม และภยั (Peril) อนัสง่ผล
กระทบตอ่วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

2) ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk; O) 
ความเสีย่งที่เกิดจากการปฏิบตัิงานทกุๆขัน้ตอนขาดการก ากบัดแูลที่ดีหรือขาดการควบคมุภายในท่ีดี โดยครอบคลมุ

ถึงปัจจยัที่เก่ียวข้องกบักระบวนการ อปุกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บคุลากรในการปฏิบตัิงาน ความปลอดภยัของทรัพย์สนิ 

3) ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk; F) 
ความเสีย่งเก่ียวกบัสภาพคลอ่งทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไร และการรายงานทางการเงิน 
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4) ความเส่ียงด้านกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk; C) 
ความเสีย่งที่เกิดจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ที่บริษัทต้องปฏิบตัิ และสญัญาผกูพนัท่ีบริษัทฯต้อง

รับผิดชอบ  

 

1.3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 หมายถึง กระบวนการระบคุวามเสีย่ง การวิเคราะห์ความเสีย่ง และจดัล าดบัความเสีย่ง โดยการประเมินจากโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

 โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่ง 

 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสยีหายที่จะเกิดขึน้หากเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่ง 

 การประเมินความเสีย่งท าการประเมินทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 

 

ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) 

 หมายถึง สถานะของความเสีย่งที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตล่ะปัจจยัเสีย่ง แบง่เป็น 5 
ระดบั คือ สงูมาก สงู ปานกลาง น้อย และน้อยมาก 

  Degree of Risk (ระดบัความเสีย่ง ) = Likelihood (ระดบัโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง ) X Impact (ระดบั
ความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย่งแตล่ะสาเหตุ) 

 การประเมินความเป็นไปได้ (Likelihood) 

  การประเมินความเป็นไปได้ พิจารณาได้ในรูปแบบของความถ่ี (Frequency) หรือโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง 
โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
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คะแนน  ความถี่โดยเฉล่ีย  โอกาสที่จะเกิดขึน้ 

   1  ต ่ามาก / น้อยมาก   อาจเกิดขึน้ได้ทกุ 1 – 3 ปี 

   2  ต ่า / น้อย    อาจเกิดขึน้ได้ทกุ 6 เดือน – 1 ปี 

   3  ปานกลาง   อาจเกิดขึน้ได้ทกุ 3 – 6 เดือน 

   4  สงู / บอ่ย    อาจเกิดขึน้ได้ทกุ 1 – 3 เดือน 

   5  สงูมาก / บอ่ยครัง้   อาจเกิดขึน้ได้ทกุ 1 เดือน / ครัง้ หรือมากกวา่ 

 

 การประเมินผลกระทบ (Impact) 

  การประเมินผลกระทบของความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้กบัองค์กร มีดงันี ้

  1) ผลกระทบด้านการเงิน 

   เป็นผลกระทบหรือความเสยีหายที่เกิดจากความเสีย่ง และสามารถประเมินคา่เป็นตวัเงินได้ ได้แก ่

    - ผลกระทบคา่ใช้จ่าย การจดัหา และควบคมุพสัด ุ

    - ผลกระทบตอ่การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  2) ผลกระทบด้านช่ือเสยีงขององค์กร 

   เป็นความเสยีหายตอ่ช่ือเสยีงขององค์กร ไมว่า่จะเป็นผลจากการด าเนินงานทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม สง่ผลตอ่ภาพพจน์และความเช่ือถือ 

  3) ผลกระทบด้านกฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั สญัญาและข้อผกูพนั 
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 การประเมินระดับความเส่ียง (Degree of Risk) 

  แบง่ระดบัของความเสีย่งออกเป็น 5 ระดบั และมีคา่ความเสีย่งรวมเทา่กบั 25 คะแนน (Level of Risk) โดย
การน าผลที่ได้จากการประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบ มาจดัท าแผนผงัประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment Matrix) 

 

แผนผังประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Matrix) 

   5 

   4 

 Impact  3 

   2 

   1 

    1 2 3 4 5 

           Likelihood 

Risk Ranking 

  5 = Extremely High Risk 

  4 = High Risk 

  3 = Moderate Risk 

  2 = Low Risk 

  1 = Extremely Low Risk 

 
เกณฑ์ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (Criteria for Acceptability Risk) 

 1 – 3 scores   =  Acceptable or Limited Focus 

     ระดบัท่ียอมรับได้ โดยไมต้่องควบคมุความเสีย่ง ไมต้่องมีการ 
     จดัการเพิ่มเติม 
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 4 – 7 scores  = Tolerable but Caution or Management Discretion /  
     Medium Risk 

     ระดบัท่ีพอยอมรับได้ แตต้่องมีการควบคมุความเสีย่ง เพื่อป้องกนั 
     ไมใ่ห้ความเสีย่งเคลือ่นย้ายไปยงัระดบัท่ียอมรับไมไ่ด้ 
 
 8 – 14 scores  = Intolerable or Attention Require / High Risk 

     ระดบัท่ีไมส่ามารถยอมรับได้ ต้องจดัการความเสีย่งเพื่อให้อยูใ่น 
     ระดบัท่ียอมรับได้ตอ่ไป 

 15 – 25 scores  = Intolerable or Immediate Attention Require / Extremely  
     High Risk 

     ระดบัที่ไมส่ามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจดัการความเสีย่งให้ 
     อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
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ส่วนที่ 2 

การบริหารความเส่ียง 

 

2.1 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

 การบริหารความเสีย่ง หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการบริหารจดัการให้โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่งลดลง
หรือผลกระทบของความเสยีหายจากเหตกุารณ์ความเสีย่งลดลงอยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 

2.2 หลักการบริหารความเส่ียง (Principles of Risk Management) 

 หลักการบริหารความเส่ียง มี 4 หลักการ ดังนี ้

  1) การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) 

  เป็นการยอมรับความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ มีความเสีย่งในระดบัต ่าจนยอมรับได้ อาจจะไมต้่องด าเนินการใดๆ
เพิ่มเติม ทัง้นีอ้าจเนื่องจากต้นทนุการด าเนินการจดัการความเสีย่งที่เพิ่มขึน้ไมคุ่้มคา่กบัความเสีย่งที่มีอยูใ่นระดบัท่ีต ่าอยูแ่ล้ว 

  2) การลดความเส่ียง หรือการควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) 

  เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม ่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ง
หรือผลกระทบที่จะเกิดความเสยีหาย ท าให้ระดบัความเสีย่งอยูใ่นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

  3) การกระจายความเส่ียง หรือการโอนความเส่ียง (Risk Sharing) 

  เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสีย่งให้ผู้อื่นหรือองค์กรอื่นช่วยแบง่ความรับผิดชอบในการบริหารจดัการ
ความเสีย่งที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 

  4) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) 

  เป็นการจดัการความเสีย่งที่มีระดบัสงูมาก และองค์กรไมอ่าจยอมรับได้ จึงต้องตดัสนิใจยกเลกิโครงการ
หรือกิจกรรมนัน้ 
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2.3 การควบคุมความเส่ียง (Risk Control) 

 การควบคมุความเสีย่ง หมายถึง กิจกรรมการควบคมุ รวมถึงนโยบาย วิธีการปฏิบตัิงาน และกระบวนการปฏิบตัิงาน
ขององค์กร ท่ีฝ่ายบริหารจดัให้มีขึน้ภายในองค์กร เพื่อลดความเสีย่งและท าให้การด าเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 

 ฝ่ายบริหารต้องมัน่ใจได้วา่ การบริหารจดัการความเสีย่งที่ก าหนดขึน้มีความเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ขององค์กร 

 ผู้บริหารแตล่ะองค์ก รอาจจะมีเทคนิคแตกตา่งกนัในการน าไปปฏิบตัิ ขึน้อยูก่บัลกัษณะของธุรกิจภายใต้
สภาพแวดล้อมที่แตล่ะองค์กรด าเนินธุรกิจอยู ่รวมทัง้โครงสร้างองค์กรและวฒันธรรมภายในองค์กรด้วย 

  การควบคุมความเส่ียง แบ่งได้ 4 ประเภท ดงันี ้

   1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) 

   เป็นวิธีการควบคมุที่ก าหนดขึน้เพื่อป้องกันไมใ่ห้เกิดความเสีย่งและข้อผิดพลาดตัง้แตแ่รก 

   2) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) 

   เป็นวิธีการควบคมุที่ก าหนดขึน้เพื่อตรวจพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้แล้ว 

   3) การควบคุมโดยการชีแ้นะ (Directive Control) 

   เป็นวิธีการควบคมุที่สง่เสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ที่ต้องการ 

   4) การควบคุมเพื่อแก้ไข (Corrective Control) 

เป็นวิธีการควบคมุที่ก าหนดขึน้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ให้ถกูต้องหรือเพื่อหาวิธีการแก้ไข
ไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาดซ า้อีกในอนาคต 
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ส่วนที่ 3 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ประกอบด้วย  กรรมการบริษัทฯท่ี เป็นกรรมการอิสระ 3 คน และผู้ทรงคณุวฒุิ

ภายนอก 1 คน จ านวนรวม 4 คน ดงันี ้

1) ร้อยโท ดร.สพุรชยั ศิริโวหาร  ประธานกรรมการ 

2) ศ.ดร.ไพโรจน์ สตัยธรรม   กรรมการ 

3) ผศ.ดร.เกษมสนัต์ พิพฒัน์ศิริศกัดิ์  กรรมการ 

4) นายประเจิด สขุแก้ว   กรรมการ 

 

3.2 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) พิจารณาให้มีการจดัการและการควบคมุความเสีย่งของธุรกิจ เพื่อการด าเนินการลงทนุและการด าเนินกิจกรรมของ
บริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

2) รายงานผลการจดัการความเสีย่งของธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตกุารณ์ส าคญัที่
อาจมีผลกระทบตอ่บริ ษัทฯอยา่งมีนยัส าคญั ต้องรายงาน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ว
ที่สดุ 

3) พิจารณาเร่ืองอื่นๆที่เก่ียวข้องกบัความเสีย่งของบริษัทฯ ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ค านิยาม 

 
บริษัทฯ   หมายถึง  บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัทในเครือ  หมายถึง  บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมของ บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิล 

      เอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง  คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั  

      (มหาชน) 

 

กรรมการ   หมายถึง  กรรมการบริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

 

ผู้บริหาร   หมายถึง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อ านวยการใหญ่   

      รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  ผู้ช่วยกรรมการ 

      ผู้อ านวยการใหญ่ ผู้จดัการฝ่ายของบริษัท อินเตอร์แนชัน่ 

      เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

 

พนกังาน   หมายถึง  พนกังาน พนกังานสญัญาจ้าง และผู้ปฎิบตัิงานสมทบของ 

      บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิลเอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

 
COSO   หมายถึง  ค ายอ่ของ The Committee of Sponsoring Organization  
      of the Treadway Commission  

       COSO เป็นองค์กรภาคเอกชนท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีจดุมุง่เน้นให้ 
       ผู้ด าเนินธุรกิจปรับปรุงคณุภาพของรายงานการเงิน โดย 
       สง่เสริมให้มีการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีระบบการ 
       ควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผล และมีการบริหารองค์กรที ่
       เป็นธรรมาภิบาล 

       สมาคมวิชาชีพ จ านวน 5 สมาคม หรือ sponsoring  
       organizations ที่ร่วมกนัจดัตัง้ COSO ได้แก ่
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       1) AICPA  - The American Institute of Certified Public  

          Accountants 

       2) AAA - American Accounting Association 

       3) FEI - Financial Executives International 

       4) IIA  - Institute of Internal Auditors 

       5) IMA - Institute of Management Accountants 

-------------------- 

 


