การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
นโยบายและแผนบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯ ได้ นำ�กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งตามหลั ก
มาตรฐานสากล COSO ERM และ ISO 31000 มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกันและลดความเสีย่ งทีอ่ าจทำ�ให้
องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ โดยกำ�หนดนโยบายให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีบทบาทในการบริหารความเสีย่ ง
ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบ และจัดให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ ง
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ประกอบกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรทำ�หน้าที่ดูแลและติดตามการ
บริหารความเสีย่ งขององค์กรให้มคี วามเหมาะสม และการจัด
ให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2563
บริษัทฯ แบ่งปัจจัยความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้าน
การบริหารจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำ�เนินธุรกิจ
(1) ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ความเสี่ยงจากปัจจัยที่อาจทำ�ให้โรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนไม่เป็นตามที่คาดการณ์
เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งได้แก่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ำ� และพลังงานความ
ร้อนใต้พภิ พ เป็นต้น เป็นพลังงานทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ โดย
ขึ้นกับค่าความเข้มของแสง ความเร็วของลม ปริมาณน้ำ� หรือ
ค่าความดันของความร้อนใต้ดนิ ทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงได้ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะประเมินตัวเลขค่าพลังงานต่าง ๆ
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ข้อมูลตัวเลขสถิติทั่วไป
หรือข้อมูลในอดีต การคำ�นวณผลตอบแทนจากการลงทุน
และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity
Analysis) ก่อนการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ บริษทั ฯ คำ�นึงถึง
การเลือกใช้อปุ กรณ์ และการควบคุมดูแลการผลิตอย่างใกล้ชดิ
โดยติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สำ�หรับวางแผนบำ�รุงรักษา
ตามกำ�หนดระยะเวลา และ/ หรือสร้างระบบสัญญาณเตือน
กรณีอุปกรณ์มีปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ความเสี่ยงจากการพัฒนาและก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า (ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ)
เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศญี่ปุ่น
หรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม ที่ สปป. ลาว และโครงการ
ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย (สปป.ลาว-เวียดนาม)
ให้สำ�เร็จนั้นขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ใบอนุญาตในการดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ การปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ า
หรือใบอนุญาตต่าง ๆ การจัดหาเงินทุน และการจัดหาที่ดิน
เป็นต้น ซึ่งอาจทำ�ให้โครงการไม่สามารถเปิดดำ�เนินการได้
ตามแผนงานและอาจกระทบต่ อ อั ต ราผลตอบแทนของ
โครงการ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงานของภาครัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่ า งประเทศ และข้ อ กำ�หนดสำ�หรั บ การลงทุ น ใน
ต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความสำ�เร็จของโครงการเช่นกัน บริษทั ฯ จงึ ให้ความสำ�คัญต่อ
การคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ ปี ระสบการณ์ การวางแผน
จัดการ การติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และข่าวสาร
ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกำ�กับ
ดูแลภาครัฐ และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่น

ความเสี่ยงจากอัตราค่าไฟฟ้า
เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำ�ลัง
ติดตั้งตามสัญญา 133 เมกะวัตต์ (คิดเป็นร้อยละ 28.1%
ของกำ�ลังการผลิตรวม) มีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน
ซึง่ ประกอบด้วย Base Tariff + Ft และบวกส่วนเพิม่ ราคา (Adder)
โดยที่ Adderเท่ากับ 8.0 บาทต่อหน่วย (หรือประมาณร้อยละ
66.7% ของรายได้จากการจำ�หน่ายไฟฟ้า) เป็นระยะเวลา 10 ปี
หลังจากนัน้ อัตราค่าไฟฟ้าจะลดลงเหลือเท่ากับ Base Tariff + Ft
ซึ่งจะทำ�ให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ เริ่มปรับลดลงตั้งแต่ปี
2565-2567 อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ขยายการลงทุนใน
โครงการที่มีอัตราค่าไฟฟ้าแบบ FiT เพิ่มมากขึ้น และการ
กระจายการลงทุ น ในโครงการที่ ใ ช้ พ ลั ง งานที่ ห ลากหลาย
(เช่ น โครงการโรงไฟฟ้ า พลั ง งานลม โครงการโรงไฟฟ้ า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�)
ทัง้ นี้ เพือ่ รักษาระดับของรายได้ให้คงทีต่ ลอดทัง้ ปีและสร้างราย
ได้ส่วนเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนที่หายไป

รายงานประจำ�ปี 2563

(2) ความเสี่ยงด้านการเงิน

(3) ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุม่ บริษทั ฯ มีเงินกูร้ วมทัง้ สิน้ เท่ากับ 27,061.3 ล้านบาท ณ สิน้
ปี 2563 โดยทีเ่ ป็นเงินกูท้ กี่ ำ�หนดอัตราดอกเบีย้ แบบคงที่ และ
แบบลอยตัวในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 : 85 ตามลำ�ดับ
ดังนัน้ จงึ ยังคงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้
แบบลอยตัวที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนทางการเงิน ผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตาม
การเคลื่อนไหวของสถานการณ์ตลาดและอัตราดอกเบี้ยอย่าง
ใกล้ชิด รวมถึงการใช้เครื่องมือทางเงินเพื่อบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าว เช่น สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate
Swap) ตามความเหมาะสม

ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั ฯ ถือหุน้ โดย บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่
จำ�กัด (มหาชน) (“BCP”) ในสัดส่วนร้อยละ 60.4 ของทุน
เรียกชำ�ระ ซึง่ นับว่า BCP เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่สดุ ของบริษทั ฯ
และมีอำ�นาจในการควบคุมการบริหารจัดการผ่านทางกรรมการ
ตั ว แทนและการส่ ง ตั ว แทนเข้ า มาบริ ห ารงานรวมถึ ง การ
ควบคุ ม ผ่ า นการลงคะแนนเสี ย งในเรื่ อ งที่ สำ�คั ญ ต่ า ง ๆ
(เช่น เรื่องการเพิ่มทุน/ ลดทุน การลงทุน การได้มาและ
จำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไร
ก็ตาม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 8 ท่าน ซึ่งทำ�หน้าที่ดูแลการบริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย และ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมทั้งบริษัทฯ ยังเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคล
เข้าเป็นกรรมการได้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
ปั จ จุ บั น กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ขยายการลงทุ น ไปยั งต่ า งประเทศ
เช่น ญีป่ นุ่ อินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ และ สปป.ลาว จงึ มีเงินลงทุน
เงินกูใ้ นสกุลเงินต่าง ๆ รายได้ และค่าใช้จา่ ย เช่น เงินสกุลบาท
เยน เหรียญสหรัฐ และกีบลาว เป็นต้น ความหลากหลายของ
สกุ ล เงิ น ดั ง กล่ า วทำ�ให้ เ กิ ด ความผั น ผวนของค่ า เงิ น ตรา
ต่างประเทศที่อาจกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดย
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 215.6
ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
จากความผันผวนของค่าเงินดังกล่าวแบบ Natural Hedge
บางส่วน เช่น เงินกู้บางส่วนที่ใช้เป็นเงินลงทุนในต่างประเทศ
จะใช้เงินสกุลเดียวกันและเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้
รับในโครงการนั้น ๆ รวมถึง การจัดให้มีเครื่องมือทางเงิน
เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward
Contract) สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นเงิ น ต้ น ต่ า งสกุ ล (Cross
Currency Swap) ตามความเหมาะสม

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำ�ระหนี้
เนือ่ งจากธุรกิจผลิตไฟฟ้ามีมลู ค่าเงินลงทุนสูงทำ�ให้ตอ้ งกูเ้ งิน
จากสถาบันการเงินภายนอกในลักษณะของเงินกู้โครงการ
(Project Financing) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้ลักษณะ
ทีค่ อ่ นข้างคงที่ (Stable Income) ตามเงือ่ นไขการรับซือ้ ไฟฟ้า
อายุสัญญา 20-25 ปี และ ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มี
หนีส้ นิ ทีม่ ภี าระดอกเบีย้ สุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.2 เท่า
จึงถือว่ามีความเสีย่ งต่ำ�เมือ่ เทียบกับบริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระจายอย่างรวดเร็ว
และขยายขอบเขตเป็นวงกว้าง ความรุนแรงของโรคดังกล่าว
ทำ�ให้มจี ำ�นวนผูต้ ดิ เชือ้ และเสียชีวติ ทัว่ โลกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งส่งผลทำ�ให้ภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอตัวลง
ในช่วงปี 2563 จนถึงปัจจุบนั โดยกลุม่ บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบ
ต่อเป้าหมายในการดำ�เนินงาน อันเนื่องจากไม่สามารถหรือ
ชะลอการเดินทางติดต่อเพือ่ ทำ�ธุรกิจ ความล่าช้าจากการขนส่ง
อุปกรณ์จากต่างประเทศสำ�หรับงานก่อสร้าง และความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่ลดลง อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ทำ�สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าแบบระยะยาวทำ�ให้ลดผลกระทบจากการจำ�หน่ายไฟฟ้า
ซึ่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งที่โครงการฯ และ
ที่สำ�นักงาน บริษัทฯ กำ�หนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง
โครงการโรงไฟฟ้า เช่น การ Lockdown โรงไฟฟ้าในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
และการควบคุมคนเข้าออก รวมถึงการกำ�หนดนโยบายทำ�งาน
จากที่บ้าน (Work From Home) พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกัน การทำ�ความสะอาด ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
และมาตรการอืน่ ๆ เพือ่ ลดความเสีย่ งของบุคลากรในการติดเชือ้
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