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ความเส่ียงทีเ่กิดขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 

 
1. ความเส่ียงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
 
สถานการณ ์(Scenario) 
สงครามทางการคา้ระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกาและสาธารณรฐัประชาชนจีน ความผันผวนของอัตร า
แลกเปลี่ยน ราคาน ้ามันและก๊าซ ส่งผลให้เกิดการปรับลดค่าประมาณการเป้าหมายการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมริกา สาธารณรฐัประชาชนจีน สหภาพยุโรป และ
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)  ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ประเทศที่เอ็กโกไดเ้ขา้ไปลงทุน
แลว้ และมีแผนที่จะเขา้ไปลงทนุ 
 
ผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก (Impact to EGCO Group) 
ความเสี่ยงของผลตอบแทนจากการลงทนุที่อาจเป็นลบ 
 
มาตราการจัดการ (Mitigations & Opportunities) 

- การจัดส่งผูแ้ทนไปปฎิบัติงานในแต่ละประเทศที่มีการลงทุน เพื่อติดตาม รายงาน และประเมิน
สถานการณ์อย่างใกลช้ิด เช่น สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์และ สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และจดัท ามาตรการลดความเสี่ยง และแจง้เตือนไปยงัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อ
เตรียมรบัมือกบัความเสี่ยงดงักลา่ว 

- การกระจายสดัสว่นการลงทนุในหลายประเทศ 

- การลงทนุในโรงไฟฟ้าที่ใชเ้ชือ้เพลิงหลากหลาย และแสวงหาโอกาสในการท าธุรกิจใหม่ๆ 
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2. ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
 
สถานการณ ์(Scenario) 
ภาวะอากาศรุนแรงสุดขัว้ (Extreme Weather) เกิดขึน้ในทุกภูมิภาคของโลก และกระทบรุนแรงขึน้เรื่อยๆ ต่อคน
ทุกคนและกิจการ ทุกแห่ง ทุกประเทศในโลกเห็นความส าคัญของผลกระทบนีแ้ละเห็นว่าตอ้งเร่งแก้ไขปัญหา
ผลกระทบที่ตน้เหต ุจึงไดร้ว่มจดัการประชุม รฐัภาคีกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ ครัง้ที่ 23 ระหว่างวนัที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2560 การประชมุไดข้อ้ยตุิใหก้ าหนดกฎ ระเบียบ กติกาและ
กรอบการด าเนินงานใหม่ๆ ตามขอ้ตกลงความรว่มมือลดการปลอ่ยก๊าซ เรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยไดล้งนามที่จะ
ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงรอ้ยละ 20 - 25 ภายในปี 2573 เม่ือเทียบกับปีฐาน 2558 รวมถึงมีความมุ่งมั่นใน
การติดตาม ทบทวน และสง่เปา้หมายการมีสว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหาโลกรอ้นทกุ 5 ปี  
 
ผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก (Impact to EGCO Group) : 
ประเทศไทยจะพิจารณาและทยอยออกกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เก่ียวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพิ่มเติมในอีก 3 - 5 ปีขา้งหนา้ รวมถึงการพิจารณาปรบัปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดงักลา่วซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของกลุม่เอ็กโก 
 
มาตราการจัดการ (Mitigations & Opportunities) 
กลุ่มเอ็กโกได้ก าหนดให้มีการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครฐัอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทัง้ก าหนดเป้าหมายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนใหม้ีสดัส่วนถึง
รอ้ยละ 30 ภายในปี 2569 ซึ่งในปี 2562 กลุ่มเอ็กโก มีโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนที่เดินเครื่องเชิงพาณิชยแ์ลว้ทัง้
ในและต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 18.86 และสามารถลดปริมาณการ ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ลงได้
ประมาณ 5.37 แสนตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี (นบัเฉพาะบรษิัทย่อยที่เอ็กโก มีอ านาจควบคมุรวม 14 
โรงไฟฟ้า) ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายของภาครฐัที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เอ็กโกยังไดส้่งเสริม  การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเลือกใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม ในการลงทนุในโรงไฟฟ้าในอนาคต การลดการใชพ้ลงังานของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกและอาคารเอ็กโก 
และการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจากคู่คา้โดยการคดัเลือกคู่คา้ที่มีนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
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3. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
 
สถานการณ ์(Scenario) : 
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยีระบบไมโครกริด (Micro Grid System) ระบบพลงังานหมนุเวียน 
(Renewable Energy System) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) และระบบฐานและการ
วิเคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data System) รฐับาลจึงมีแผนผลกัดนัอตุสาหกรรมไฟฟ้าไปสูก่ารใชร้ะบบบรหิาร
จัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยีดา้น  การสื่อสาร หรือ สมารท์กริด (Smart Grid System) เชิง
พาณิชยใ์นปี 2564 ผ่านการด าเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบ  โครงข่ายสมารท์กริดของประเทศไทย 
ระยะสัน้ ปี 2559 - 2564 ซึ่งมอบหมายใหก้ระทรวงพลงังานด าเนินการภายใต ้3 เสาหลกั คือ 1. มาตรการความ
รว่มมือลดใชพ้ลงังาน 2. ระบบพยากรณพ์ลงังานหมนุเวียน 3. ระบบไมโครกรดิและระบบกกัเก็บพลงังาน 

 
ผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก (Impact to EGCO Group): 
นโยบายดงักลา่วจะส่งผลใหรู้ปแบบการใชแ้ละการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลายเป็นทัง้ผูใ้ช้
ฟ้าและผูผ้ลิตไฟฟ้า (Prosumer) การซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างธุรกิจดว้ยกัน (peer to peer) และระบบไมโครกริดจะ
เขา้มามีบทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะในธุรกิจ กลุ่มอตุสาหกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสรา้งตน้ทนุการผลิตส่วนที่มา
จากค่าไฟฟ้า นอกจากนี ้การซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกัน อาจส่งผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลกัของประเทศ 
ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจผูผ้ลิตไฟฟ้า เอกชน จากรูปแบบการใชแ้ละผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
มาตรการจัดการ (Mitigations & Opportunities): 
กลุ่มเอ็กโกเห็นว่าการซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างกันอาจเป็นโอกาสในการสรา้ง  ธุรกิจใหม่ๆ ที่สรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับ
องคก์ร ดังนั้น จึงได้ก าหนดใหม้ีการติดตามวิเคราะหแ์นวโน้มการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  นวัตกรรมเก่ียวกับ
เทคโนโลยีดงักลา่ว เพื่อพฒันาการท างาน สรา้งสรรคธ์ุรกิจใหม่ๆ เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั โครงการพฒันา
นวตักรรมที่เกิดขึน้ อาทิ “โครงการประกวด Innovation Team Challenge” มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสง่เสรมิ การพฒันา
งานในลกัษณะการท างานเป็นทีม และผลกัดนัใหพ้นักงานใชค้วามรู ้ความสามารถ และความคิดสรา้งสรรค ์ใน
การ สรา้งแนวคิดเชิงนวตักรรม หรือผลงานนวตักรรม เพื่อช่วยขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน และปรบัตวั
ใหท้นัต่อการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  นอกจากนีก้ลุ่มเอ็กโกมีการขยายทิศทางการลงทุนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ไปสูธุ่รกิจใหม่ดา้น Smart Energy Solution เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดอตุสาหกรรมไฟฟ้าในยคุที่ตลาด
มีการแข่งขนัสงูและเทคโนโลยีดา้นพลงังานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการเรื่อง การ
จดัตัง้ บรษิัท นวตักรรมโฮลดิง้ จ ากดั และ การจดัตัง้ธุรกิจ Solar Roof Top (Retail Business) เป็นตน้ 
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4. ความเส่ียงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอรแ์ละการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล 
สถานการณ ์(Scenario): 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานที่เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ การควบคุมประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้า การบรหิารจดัการตน้ทนุการด าเนินงาน ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นประเทศและในต่างประเทศที่เอ็กโก
ลงทุนและมีแผนเขา้ไปลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจมากขึน้ตามล าดบั โดย
ในปี 2562 ไดม้ีการประกาศราชกิจจานเุบกษา พระราชบญัญัติการรกัษาความปลอดภยัมั่นคงไซเบอร ์พ.ศ. 2562 
ที่มีผลบงัคบั เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 และพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผล
ในวนัที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตามพระราชบญัญัติการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์พ.ศ. 2562 ผูด้แูลระบบ
ที่ใหบ้ริการที่เก่ียวกับคอมพิวเตอรใ์ดๆ จะตอ้งสรา้งความมั่นใจและเสริมสรา้งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรข์อง
คอมพิวเตอร ์ข้อมูลคอมพิวเตอร ์ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่ เก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอร ์เพื่อให้
สามารถป้องกัน รบัมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ได้อย่างทันท่วงที ทางเอ็กโกตอ้งมีการ
ก าหนดนโยบายการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy) ซึ่งรวมถึงนโยบาย
ในการจดัท าแผนฉกุเฉินดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศ 
(IT risk management policy) 
 
ผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก (Impact to EGCO Group): 
จากพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งว่าในเรื่องของการควบคมุขอ้มลูสว่นบุคคล คู่คา้ ใน
การจัดเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ส่งผลให้กลุ่มเอ็กโกต้องมีการก าหนด
นโยบายและมาตรการในการป้องกนัการรั่วไหลของ ขอ้มลูสารสนเทศที่ส  าคญั รวมถึงการพฒันาระบบความมั่งคง
และปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ และการคุม้ครองขอ้มลู ส่วนบุคคล โดยการรวบรวม จดัเก็บ ใช ้หรือเผยแพร่
ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน คู่คา้ หรือผูต้ิดต่อในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิด
ขอ้มลูสว่นบคุคล 
 
มาตราการจัดการ (Mitigations & Opportunities): 
ทัง้นี ้กลุ่มเอ็กโกจะจดัการฝึกอบรมพนกังานเพื่อสรา้งความตระหนกั ความรูแ้ละความเขา้ใจของพนกังานเก่ียวกับ
พระราชบญัญัติ การรกัษาความปลอดภยัมั่นคงไซเบอร ์พ.ศ. 2562 และพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
พ.ศ. 2562 และฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศจะจดัท าระบบรบัรองความปลอดภัยของขอ้มูลตามมาตรฐานสากล 
ISO 27001 ในส่วนของหอ้ง Data Center ทัง้นี ้ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีเหตกุารณแ์ละผลกระทบจากภยัคกุคามทาง
ไซเบอรแ์ละขอ้มลูสว่นบคุคล 
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5. ความเส่ียงจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก และความต้องการใช้ไฟฟ้า  
สถานการณ ์(Scenario): 
เศรษฐกิจโลกเริ่มไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยาย
ขอบเขตเป็นวงกวา้งครอบคลุมในหลายประเทศ ความรุนแรงของการแพร่ระบาดท าให้จ านวนผู้ติดเชือ้และ
ผูเ้สียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็ และสง่ผลใหร้ฐับาลหลายประเทศจ าเป็นตอ้งด าเนินมาตรการควบคมุและจา
กดัการเดินทางทัง้ภายในและระหว่างประเทศอย่างเขม้งวด รวมทัง้การปิดสถานที่และระงบักิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงของการแพรเ่ชือ้ ซึ่งไดส้ง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เม่ือรวมกบัผลกระทบที่เกิดจาก
มาตรการกีดกันทางการคา้ในช่วงก่อนหนา้ ท าใหเ้ศรษฐกิจของหลายประเทศเริ่มชะลอตัว โดยคาดว่าเศรษฐกิจ
โลกปี 2563 จะปรบัตัวลดลงต ่าสุดในรอบหลายปีนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2552 และส านักงาน
พลังงานสากล (IEA) ประเมินความตอ้งการใช้ไฟฟ้าของโลกหดตัวที่รอ้ยละ 5 มากสุดตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 
2473 (Great Depression 1930s) โดยกระทรวงพลงังานคาดความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของไทยลดลงที่รอ้ยละ 3.8 
ท าใหส้  ารองไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ 35-40 ซึ่งอาจท าใหข้ยบัแผนสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ออกไปก่อน โดย
เตรียมที่จะเริ่มขัน้ตอนปรบัแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2561-2580 ฉบับปรบัปรุงครัง้ที่ 2 (PDP 
2018 Rev.2) ในไตรมาส 1 ปี 2564 หลงัจากที่ควบคมุโควิด 19 ไดด้ีขึน้และพยากรณก์ารใชพ้ลงังานไดแ้ม่นย าขึน้ 
 
ผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก (Impact to EGCO Group): 
กลุ่มเอ็กโกมีความเสี่ยงด้านการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น ความล่าชา้ในการเจรจา
โครงการลงทนุใหม่  อตัราการสั่งจ่ายไฟฟ้าและหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ลดลง ก าหนดการซ่อมบ ารุง ความกา้วหนา้งาน
ก่อสรา้งเทียบกบัแผน และการขาดแคลนอะไหล ่เป็นตน้  
 
มาตราการจัดการ (Mitigations & Opportunities): 
กลุ่มเอ็กโกมีแผนปฎิบัติการและมาตรการที่ได้ด าเนินการแล้ว  เช่น การใช้การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม 
Microsoft Team ในท างาน และเจรจาธุรกิจ ในช่วงการท างานจากที่บ้าน (WFH) การลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน บริหารจัดการและดอกเบีย้จ่าย การปรบัลดขนาดและเลื่อนแผนซ่อมบ ารุง มาตรการล็อคดาวนพ์ืน้ที่
ก่อสรา้งเพื่อใหส้ามารถด าเนินงานก่อสรา้งโครงการต่อไปได ้เป็นตน้  เพื่อบรหิารจดัการและบรรเทาผลกระทบจาก
ความเสี่ยงดงักลา่ว โดยคาดว่าจะไม่สง่ผลกระทบต่อเปา้หมายผลการด าเนินงานของกลุม่เอ็กโกในปีนีม้ากนกั  
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