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บทนา
บริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน ) หรื อ IEC เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ได้ ดาเนินกิจการมายาวนาน บริ ษัทฯดาเนินงานประกอบการธุรกิจโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้เกี่ยวข้ อง การบริ หารความเสีย่ งเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารจัดการให้ บริ ษัทฯบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้

วิสัยทัศน์
วิสยั ทัศน์ของบริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน) คือ เป็ นผู้ให้ บริ การด้ านพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โดย
ใช้ เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน สารสนเทศและการสือ่ สารชันสู
้ ง
Vision is to be an integrated renewable energy provider, embedded with the most advance technology in both
renewable energy and ICT.

พันธกิจ
พันธกิจของบริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน) คือ การสร้ างผลประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ วยความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางด้ านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สารสนเทศและการสือ่ สาร
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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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯมีนโยบายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯทุกงาน/โครงการ ต้ องมีการพิจารณาประเมินความเสีย่ งตาม
หลักวิชาการโดยใช้ เกณฑ์มาตรฐานที่มีการรับรองตามหลักสากล และมีผลการประเมินความเสีย่ งในระดับ ที่ยอมรับได้ โดยไม่
ต้ องควบคุมความเสีย่ ง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม (Acceptable or Limited Focus) หรื อระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการ
ควบคุมความเสีย่ ง (Tolerable but Caution or Management Discretion / Medium Risk) เพื่อ ป้องกันไม่ให้ ความเสีย่ ง
เคลือ่ นย้ ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ และป้องกันไม่ให้ มีความเสียหายเกิดขึ ้น รวมทังเสริ
้ มสร้ างให้ บริ ษัทฯประสบความสาเร็ จ
ในการประกอบการธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

(ดร.ภูษณ ปรี ย์มาโนช)
ประธานกรรมการ
30 กันยายน 2558
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บริษัท อินเตอร์ แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จากัด (มหาชน)
1. ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบหลักการบริ หารความเสีย่ งของ IEC แล้ ว
2. ข้ าพเจ้ าเข้ าใจและยินยอมรับปฏิบตั ิตามหลักการบริ หารความเสีย่ งของ IEC

……………….......
(……………………)
………/………./……….
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ส่ วนที่ 1
หลักการพิจารณาความเสี่ยง
บริ ษัทฯใช้ แนวคิดทฤษฎีการบริ หารความเสีย่ งตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission, 2004) เป็ นกรอบความคิดการบริ หารความเสีย่ งขององค์กรเชิงบูรณาการ
(Enterprise Risk Management – Integrated Framework) ที่มีมาตรฐานในระดับสากล เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปใช้ เป็ นกรอบ
และแนวทางในการนาระบบบริ หารความเสีย่ งไปใช้ ในองค์กรต่างๆ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ ในปั จจุบนั

1.1 ความเสี่ยง (Risk)
ความเสีย่ ง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรื อเหตุการณ์ที่
ไม่พงึ ประสงค์ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรื อทาให้ การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ทังในด้
้ านกลยุทธ์ การปฏิบตั ิงาน การเงิน และการบริ หาร ซึง่ อาจเป็ นผลกระทบเชิงบวกด้ วยก็ได้ โดยการ
วัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้ รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

1.2 ลักษณะความเสี่ยง
ความเสี่ยงจาแนกเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี ้
1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk; S)
ความเสีย่ งที่เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบตั ิตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม ความไม่สอดคล้ องกัน
ระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้ างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากร สภาพแวดล้ อม และภัย (Peril) อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายขององค์กร

2) ความเสี่ยงด้ านการดาเนินงาน (Operational Risk; O)
ความเสีย่ งที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานทุกๆขันตอนขาดการก
้
ากับดูแลที่ดีหรื อขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยครอบคลุม
ถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ความปลอดภัยของทรัพย์สนิ

3) ความเสี่ยงด้ านการเงิน (Financial Risk; F)
ความเสีย่ งเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการทากาไร และการรายงานทางการเงิน
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4) ความเสี่ยงด้ านกฎระเบียบต่ างๆ (Compliance Risk; C)
ความเสีย่ งที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิ และสัญญาผูกพันที่บริ ษัทฯต้ อง
รับผิดชอบ

1.3 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หมายถึง กระบวนการระบุความเสีย่ ง การวิเคราะห์ความเสีย่ ง และจัดลาดับความเสีย่ ง โดยการประเมินจากโอกาสที่
จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรื อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ ง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ ง
การประเมินความเสีย่ งทาการประเมินทังเชิ
้ งคุณภาพและเชิงปริ มาณ

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
หมายถึง สถานะของความเสีย่ งที่ได้ จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปั จจัยเสีย่ ง แบ่งเป็ น 5
ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้ อย และน้ อยมาก
Degree of Risk (ระดับความเสีย่ ง ) = Likelihood (ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง ) X Impact (ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบของความเสีย่ งแต่ละสาเหตุ)

การประเมินความเป็ นไปได้ (Likelihood)
การประเมินความเป็ นไปได้ พิจารณาได้ ในรูปแบบของความถี่ (Frequency) หรื อโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง
โดยแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
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คะแนน

ความถี่โดยเฉลี่ย

โอกาสที่จะเกิดขึน้

1

ต่ามาก / น้ อยมาก

อาจเกิดขึ ้นได้ ทกุ 1 – 3 ปี

2

ต่า / น้ อย

อาจเกิดขึ ้นได้ ทกุ 6 เดือน – 1 ปี

3

ปานกลาง

อาจเกิดขึ ้นได้ ทกุ 3 – 6 เดือน

4

สูง / บ่อย

อาจเกิดขึ ้นได้ ทกุ 1 – 3 เดือน

5

สูงมาก / บ่อยครัง้

อาจเกิดขึ ้นได้ ทกุ 1 เดือน / ครัง้ หรื อมากกว่า

การประเมินผลกระทบ (Impact)
การประเมินผลกระทบของความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้นกับองค์กร มีดงั นี ้
1) ผลกระทบด้ านการเงิน
เป็ นผลกระทบหรื อความเสียหายที่เกิดจากความเสีย่ ง และสามารถประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ ได้ แก่
- ผลกระทบค่าใช้ จ่าย การจัดหา และควบคุมพัสดุ
- ผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
2) ผลกระทบด้ านชื่อเสียงขององค์กร
เป็ นความเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร ไม่วา่ จะเป็ นผลจากการดาเนินงานทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม ส่งผลต่อภาพพจน์และความเชื่อถือ
3) ผลกระทบด้ านกฎ ระเบียบ และข้ อบังคับ สัญญาและข้ อผูกพัน
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การประเมินระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
แบ่งระดับของความเสีย่ งออกเป็ น 5 ระดับ และมีคา่ ความเสีย่ งรวมเท่ากับ 25 คะแนน (Level of Risk) โดย
การนาผลที่ได้ จากการประเมินความเป็ นไปได้ และผลกระทบ มาจัดทาแผนผังประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment Matrix)

แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)
5
4
3

Impact

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

เกณฑ์ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง (Criteria for Acceptability Risk)
1 – 3 scores

=

Acceptable or Limited Focus
ระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสีย่ ง ไม่ต้องมีการ
จัดการเพิ่มเติม
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4 – 7 scores

=

Tolerable but Caution or Management Discretion /
Medium Risk
ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมความเสีย่ ง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ ความเสีย่ งเคลือ่ นย้ ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

8 – 14 scores

=

Intolerable or Attention Require / High Risk
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้ องจัดการความเสีย่ งเพื่อให้ อยูใ่ น
ระดับที่ยอมรับได้ ตอ่ ไป

15 – 25 scores

=

Intolerable or Immediate Attention Require / Extremely
High Risk
ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จาเป็ นต้ องเร่งจัดการความเสีย่ งให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
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ส่ วนที่ 2
การบริหารความเสี่ยง

2.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริ หารความเสีย่ ง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ ในการบริ หารจัดการให้ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ งลดลง
หรื อผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสีย่ งลดลงอยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้

2.2 หลักการบริหารความเสี่ยง (Principles of Risk Management)
หลักการบริหารความเสี่ยง มี 4 หลักการ ดังนี ้
1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)
เป็ นการยอมรับความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ ้น มีความเสีย่ งในระดับต่าจนยอมรับได้ อาจจะไม่ต้องดาเนินการใดๆ
เพิ่มเติม ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากต้ นทุนการดาเนินการจัดการความเสีย่ งที่เพิ่มขึ ้นไม่ค้ มุ ค่ากับความเสีย่ งที่มีอยูใ่ นระดับที่ต่าอยูแ่ ล้ ว

2) การลดความเสี่ยง หรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)
เป็ นการปรับปรุงระบบการทางาน หรื อการออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ ง
หรื อผลกระทบที่จะเกิดความเสียหาย ทาให้ ระดับความเสีย่ งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้

3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)
เป็ นการกระจายหรื อถ่ายโอนความเสีย่ งให้ ผ้ อู ื่นหรื อองค์กรอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบในการบริ หารจัดการ
ความเสีย่ งที่คาดว่าจะเกิดขึ ้น

4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)
เป็ นการจัดการความเสีย่ งที่มีระดับสูงมาก และองค์กรไม่อาจยอมรับได้ จึงต้ องตัดสินใจยกเลิกโครงการ
หรื อกิจกรรมนัน้
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2.3 การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
การควบคุมความเสีย่ ง หมายถึง กิจกรรมการควบคุม รวมถึงนโยบาย วิธีการปฏิบตั ิงาน และกระบวนการปฏิบตั ิงาน
ขององค์กร ที่ฝ่ายบริ หารจัดให้ มีขึ ้นภายในองค์กร เพื่อลดความเสีย่ งและทาให้ การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ฝ่ ายบริ หารต้ องมัน่ ใจได้ วา่ การบริ หารจัดการความเสีย่ งที่กาหนดขึ ้นมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
ผู้บริ หารแต่ละองค์ก รอาจจะมีเทคนิคแตกต่างกันในการนาไปปฏิบตั ิ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของธุรกิจภายใต้
สภาพแวดล้ อมที่แต่ละองค์กรดาเนินธุรกิจอยู่ รวมทังโครงสร้
้
างองค์กรและวัฒนธรรมภายในองค์กรด้ วย

การควบคุมความเสี่ยง แบ่ งได้ 4 ประเภท ดังนี ้
1) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)
เป็ นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสีย่ งและข้ อผิดพลาดตังแต่
้ แรก

2) การควบคุมเพื่อให้ ตรวจพบ (Detective Control)
เป็ นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ ้นเพื่อตรวจพบข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นแล้ ว

3) การควบคุมโดยการชีแ้ นะ (Directive Control)
เป็ นวิธีการควบคุมที่สง่ เสริ มหรื อกระตุ้นให้ เกิดความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4) การควบคุมเพื่อแก้ ไข (Corrective Control)
เป็ นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ ้นเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นให้ ถกู ต้ องหรื อเพื่อหาวิธีการแก้ ไข
ไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลาดซ ้าอีกในอนาคต
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ส่ วนที่ 3
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประกอบด้ วย กรรมการบริ ษัทฯที่ เป็ นกรรมการอิสระ 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 1 คน จานวนรวม 4 คน ดังนี ้
1) ร้ อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร

ประธานกรรมการ

2) ศ.ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม

กรรมการ

3) ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพฒ
ั น์ศิริศกั ดิ์

กรรมการ

4) นายประเจิด สุขแก้ ว

กรรมการ

3.2 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) พิจารณาให้ มีการจัดการและการควบคุมความเสีย่ งของธุรกิจ เพื่อการดาเนินการลงทุนและการดาเนินกิจกรรมของ
บริ ษัทฯ ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
2) รายงานผลการจัดการความเสีย่ งของธุรกิจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรื อเหตุการณ์สาคัญที่
อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องรายงาน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็ ว
ที่สดุ
3) พิจารณาเรื่ องอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับความเสีย่ งของบริ ษัทฯ ตามทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
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คานิยาม
บริ ษัทฯ

หมายถึง

บริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)

บริ ษัทในเครื อ

หมายถึง

บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมของ บริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิล
เอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษัท

หมายถึง

คณะกรรมการบริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด
(มหาชน)

กรรมการ

หมายถึง

กรรมการบริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)

ผู้บริ หาร

หมายถึง

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กรรมการผู้อานวยการใหญ่
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ ผู้จดั การฝ่ ายของบริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่
เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ

พนักงาน

หมายถึง

พนักงาน พนักงานสัญญาจ้ าง และผู้ปฎิบตั ิงานสมทบของ
บริ ษัท อินเตอร์ แนชัน่ เนิลเอนจีเนียริ ง จากัด (มหาชน)

COSO

หมายถึง

คาย่อของ The Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission
COSO เป็ นองค์กรภาคเอกชนที่จดั ตังขึ
้ ้นโดยมีจดุ มุง่ เน้ นให้
ผู้ดาเนินธุรกิจปรับปรุงคุณภาพของรายงานการเงิน โดย
ส่งเสริ มให้ มีการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการบริ หารองค์กรที่
เป็ นธรรมาภิบาล
สมาคมวิชาชีพ จานวน 5 สมาคม หรื อ sponsoring
organizations ที่ร่วมกันจัดตัง้ COSO ได้ แก่
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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
--------------------
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