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การับรัิหารัจำัดการัคัวามูเสำ่�ย์ง

นิโย์บาย์แลัะแผนิบรัิหารัคัวามูเสำ่�ย์ง
บริษัทฯ ได้นํากระบวนการบริหารความเสี่ยงติามหลัก 
มาติรฐานสากล COSO ERM และ ISO 31000 มาประยกุติใ์ช ้
ใหเ้กดิประสทิธภิาพ เพ่ือป้องกนัและลดความเสีย่งทีอ่าจทาํให ้
องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยกําหนดนโยบายให้ 
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีบทบาทในการบรหิารความเสีย่ง 
ในสว่นทีร่บัผดิชอบ และจัดใหมี้กระบวนการบรหิารความเสีย่ง 
ติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีดี่ ประกอบกบัคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรทําหน้าที่ดูแลและติิดติามการ 
บรหิารความเสีย่งขององค์กรใหมี้ความเหมาะสม และการจัด 
ให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2563  
บริษัทฯ แบ่งปัจจัยความเสี่ยงออกเป็นความเสี่ยงในการ 
ประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้าน 
การบริหารจัดการ

ปัจำจำัย์คัวามูเสำ่�ย์งต่อการัดำาเนิินิธิุรักิจำ

(1) คัวามูเสำ่�ย์งในิการัปรัะกอบธิุรักิจำ

คัวามูเสำ่�ย์งจำากปัจำจำัย์ท่�อาจำทำาให้โรังไฟฟ้าพลัังงานิ
หมูุนิเวีย์นิไมู่เป็นิตามูท่�คัาดการัณ์ 

เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่ผลิติจากพลังงานหมุนเวียน ซ่่งได้แก่  
พลังงานแสงอาทิติย์ พลังงานลม พลังน้ํา และพลังงานความ 
รอ้นใต้ิพิภพ เป็นต้ิน เป็นพลงังานทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ โดย 
ข่้นกับค่าความเข้มของแสง ความเร็วของลม ปริมาณน้ํา หรือ 
ค่าความดันของความร้อนใต้ิดินท่ีอาจเปล่ียนแปลงได้ติลอดเวลา 
อย่างไรก็ติาม บริษัทฯ จะประเมินตัิวเลขค่าพลังงานต่ิาง ๆ   
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก ข้อมูลตัิวเลขสถิติิทั่วไป  
หรือข้อมูลในอดีติ การคํานวณผลติอบแทนจากการลงทุน 
และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensitivity  
Analysis) กอ่นการตัิดสนิใจลงทนุ นอกจากนี ้บรษิทัฯ คํานงึถงึ 
การเลือกใชอุ้ปกรณ ์และการควบคุมดูแลการผลติิอยา่งใกล้ชดิ 
โดยติิดติั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับวางแผนบํารุงรักษา 
ติามกําหนดระยะเวลา และ/ หรือสร้างระบบสัญญาณเติือน 
กรณีอุปกรณ์มีปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คัวามูเส่ำ�ย์งจำากการัพัฒนิาแลัะก่อสำร้ัางโคัรังการัโรังไฟฟ้า

ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า (ทัง้ในประเทศและติา่งประเทศ) 
เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์ ที่ประเทศญ่ีปุ่น  
หรือโครงการโรงไฟฟ้าพลังลม ที่ สปป. ลาว และโครงการ 
ก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้าย่อย (สปป.ลาว-เวียดนาม)  
ให้สําเร็จนั้นข่้นกับหลายปัจจัย เช่น ใบอนุญาติในการดําเนิน 
ธุรกิจการปฏิบัติิติามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
หรือใบอนุญาติติ่าง ๆ  การจัดหาเงินทุน และการจัดหาที่ดิน  
เป็นต้ิน ซ่่งอาจทําให้โครงการไม่สามารถเปิดดําเนินการได้ 
ติามแผนงานและอาจกระทบต่ิออัติราผลติอบแทนของ 
โครงการ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การ 
เปล่ียนแปลงนโยบายพลังงานของภาครัฐ ความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ และข้อกําหนดสําหรับการลงทุนใน 
ติ่างประเทศ ซ่่งนับเป็นปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลกระทบติ่อ 
ความสําเรจ็ของโครงการเชน่กัน บรษิทัฯ จ่งใหค้วามสําคัญต่ิอ 
การคัดเลือกพันธมิติรทางธรุกจิทีมี่ประสบการณ ์การวางแผน 
จัดการ การติิดติามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และข่าวสาร 
ติ่าง ๆ  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกํากับ 
ดูแลภาครัฐ และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่น

คัวามูเสำ่�ย์งจำากอัตรัาคั่าไฟฟ้า

เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์ ขนาดกําลัง 
ติิดติั้งติามสัญญา 133 เมกะวัติต์ิ (คิดเป็นร้อยละ 28.1% 
ของกําลังการผลิติรวม) มีอัติราค่าพลังงานไฟฟ้าพ้ืนฐาน  
ซ่ง่ประกอบด้วย Base Tariff + Ft และบวกสว่นเพ่ิมราคา (Adder) 
โดยที่ Adderเท่ากับ 8.0 บาทติ่อหน่วย (หรือประมาณร้อยละ  
66.7% ของรายได้จากการจาํหนา่ยไฟฟ้า) เป็นระยะเวลา 10 ปี 
หลงัจากนัน้อัติราค่าไฟฟ้าจะลดลงเหลอืเทา่กบั Base Tariff + Ft 
ซ่่งจะทําให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ เริ่มปรับลดลงติั้งแติ่ปี  
2565-2567 อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ขยายการลงทุนใน 
โครงการที่มีอัติราค่าไฟฟ้าแบบ FiT เพ่ิมมากข่้น และการ 
กระจายการลงทุนในโครงการที่ใช้พลังงานที่หลากหลาย 
(เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อนใต้ิพิภพ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า)  
ทัง้นี ้เพ่ือรกัษาระดับของรายได้ใหค้งทีต่ิลอดทัง้ปีและสรา้งราย 
ได้ส่วนเพิ่มเพื่อชดเชยส่วนที่หายไป



53บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

(3) คัวามูเสำ่�ย์งในิการับรัิหารัจำัดการั

คัวามูเสำ่�ย์งจำากการับรัิหารัจำัดการัโดย์ผู้ถือหุ้นิรัาย์ใหญ่ 

ณ สิน้ปี 2563 บรษิทัฯ ถอืหุน้โดย บรษิทั บางจาก คอรป์อเรชัน่  
จํากัด (มหาชน) (“BCP”) ในสัดส่วนร้อยละ 60.4 ของทุน 
เรยีกชาํระ ซ่่งนบัวา่ BCP เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่สดุของบรษิทัฯ 
และมีอํานาจในการควบคุมการบรหิารจดัการผา่นทางกรรมการ 
ติัวแทนและการส่งติัวแทนเข้ามาบริหารงานรวมถึงการ 
ควบคุมผ่านการลงคะแนนเสียงในเรื่องที่ สําคัญติ่าง ๆ  
(เช่น เรื่องการเพ่ิมทุน/ ลดทุน การลงทุน การได้มาและ 
จําหน่ายไปซ่่งสินทรัพย์ เป็นติ้น) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไร 
ก็ติาม โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทปัจจุบัน ประกอบด้วย  
กรรมการอิสระ 8 ท่าน ซ่่งทําหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการ 
เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อย และ 
ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน รวมทั้งบริษัทฯ ยังเพ่ิมช่องทางให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคล 
เข้าเป็นกรรมการได้

คัวามูเสำ่�ย์งจำากการัแพรั่รัะบาดใหญ่ของโรัคัติดต่อเชื่่้อ
ไวรััสำโคัโรันิา 2019 (โคัวิด-19)

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระจายอย่างรวดเร็ว 
และขยายขอบเขติเป็นวงกว้าง ความรุนแรงของโรคดังกล่าว 
ทาํใหมี้จํานวนผูติ้ิดเชือ้และเสยีชวีติิทัว่โลกเพ่ิมข้่นอยา่งติอ่เนือ่ง 
ซ่่งส่งผลทําให้ภาวะเศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอติัวลง 
ในชว่งปี 2563 จนถงึปัจจบุนั โดยกลุม่บรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบ 
ติ่อเป้าหมายในการดําเนินงาน อันเนื่องจากไม่สามารถหรือ 
ชะลอการเดินทางติดิติอ่เพ่ือทําธรุกจิ ความลา่ชา้จากการขนสง่ 
อุปกรณจ์ากติา่งประเทศสาํหรบังานกอ่สรา้ง และความติอ้งการ 
ใช้ไฟฟ้าที่ลดลง อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ทําสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้าแบบระยะยาวทําให้ลดผลกระทบจากการจําหน่ายไฟฟ้า
 ซ่่งเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ ความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดข้่นกับบุคลากรที่ปฏิบัติิงานทั้งที่โครงการฯ และ 
ที่สํานักงาน บริษัทฯ กําหนดมาติรการป้องกันความเสี่ยง 
โครงการโรงไฟฟ้า เชน่ การ Lockdown โรงไฟฟ้าในพ้ืนทีเ่สีย่ง  
และการควบคุมคนเขา้ออก รวมถงึการกาํหนดนโยบายทาํงาน 
จากที่บ้าน (Work From Home) พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ 
ป้องกัน การทําความสะอาด ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์  
และมาติรการอ่ืน ๆ  เพ่ือลดความเส่ียงของบุคลากรในการติิดเช้ือ  

(2) คัวามูเสำ่�ย์งด้านิการัเงินิ

คัวามูเสำ่�ย์งจำากคัวามูผันิผวนิของอัตรัาดอกเบ่้ย์ 

กลุ่มบรษิทัฯ มีเงินกูร้วมทัง้สิน้ เทา่กบั 27,061.3 ล้านบาท ณ สิน้ 
ปี 2563 โดยทีเ่ป็นเงินกูท้ีก่าํหนดอัติราดอกเบีย้แบบคงที ่และ 
แบบลอยติัวในสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 : 85 ติามลําดับ 
ดังนัน้จ่งยงัคงมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอัติราดอกเบีย้ 
แบบลอยติัวที่อาจเพ่ิมข้่นหรือลดลง และส่งผลกระทบติ่อ 
ติ้นทุนทางการเงิน ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 
ของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ติาม กลุ่มบริษัทฯ มีการติิดติาม 
การเคลื่อนไหวของสถานการณ์ติลาดและอัติราดอกเบี้ยอย่าง 
ใกล้ชิด รวมถึงการใช้เครื่องมือทางเงินเพื่อบริหารความเสี่ยง 
ดังกลา่ว เชน่ สญัญาแลกเปลีย่นอัติราดอกเบีย้ (Interest Rate  
Swap) ติามความเหมาะสม

คัวามูเสำ่�ย์งจำากคัวามูผันิผวนิของอัตรัาแลักเปลั่�ย์นิ
เงินิตรัาต่างปรัะเทศ

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ขยายการลงทุนไปยังติ่างประเทศ 
เชน่ ญ่ีปุ่น อินโดนเีซีย ฟิลปิปินส ์และ สปป.ลาว จ่งมีเงินลงทนุ  
เงินกูใ้นสกลุเงินติา่ง ๆ  รายได้ และค่าใชจ่้าย เชน่ เงินสกลุบาท  
เยน เหรียญสหรัฐ และกีบลาว เป็นติ้น ความหลากหลายของ 
สกุลเงินดังกล่าวทําให้เกิดความผันผวนของค่าเงินติรา 
ติ่างประเทศที่อาจกระทบติ่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ โดย 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรจากอัติราแลกเปลี่ยน 215.6  
ลา้นบาท อยา่งไรกดี็ บรษิทัฯ มีแนวทางการบรหิารความเสีย่ง 
จากความผันผวนของค่าเงินดังกล่าวแบบ Natural Hedge  
บางส่วน เช่น เงินกู้บางส่วนที่ใช้เป็นเงินลงทุนในติ่างประเทศ 
จะใช้เงินสกุลเดียวกันและเพ่ือให้สอดคล้องกับรายได้ที่ได้ 
รับในโครงการนั้น ๆ  รวมถึง การจัดให้มีเครื่องมือทางเงิน  
เช่น สัญญาซ้ือขายเงินติราติ่างประเทศล่วงหน้า (Forward  
Contract) สัญญาแลกเปล่ียนเงินติ้นติ่างสกุล (Cross  
Currency Swap) ติามความเหมาะสม  

คัวามูเสำ่�ย์งจำากคัวามูสำามูารัถในิการัชื่ำารัะหนิ่้ 

เนือ่งจากธรุกจิผลติิไฟฟ้ามีมูลค่าเงินลงทนุสงูทาํใหต้ิอ้งกูเ้งิน 
จากสถาบันการเงินภายนอกในลักษณะของเงินกู้โครงการ  
(Project Financing) อย่างไรก็ติาม บริษัทฯ มีรายได้ลักษณะ 
ทีค่่อนขา้งคงที ่(Stable Income) ติามเง่ือนไขการรบัซ้ือไฟฟ้า  
อายุสัญญา 20-25 ปี และ ณ สิ้นปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มี 
หนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้สทุธต่ิิอสว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1.2 เทา่  
จง่ถอืวา่มีความเสีย่งติ่าํเม่ือเทยีบกบับรษิทัอ่ืนในอุติสาหกรรม 
เดียวกัน


