ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
1. ความเสี่ยงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
สถานการณ์ (Scenario)
สงครามทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ ย น ราคาน ้า มัน และก๊ าซ ส่ง ผลให้เกิ ด การปรับ ลดค่ าประมาณการเป้า หมายการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพยุโรป และ
กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ประเทศที่เอ็กโกได้เข้าไปลงทุน
แล้ว และมีแผนที่จะเข้าไปลงทุน
ผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก (Impact to EGCO Group)
ความเสี่ยงของผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจเป็ นลบ
มาตราการจัดการ (Mitigations & Opportunities)
- การจัดส่งผูแ้ ทนไปปฎิบัติงานในแต่ละประเทศที่มีการลงทุน เพื่อติดตาม รายงาน และประเมิ น
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เช่น สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ และ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ และจัดทามาตรการลดความเสี่ยง และแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว
- การกระจายสัดส่วนการลงทุนในหลายประเทศ
- การลงทุนในโรงไฟฟ้าที่ใช้เชือ้ เพลิงหลากหลาย และแสวงหาโอกาสในการทาธุรกิจใหม่ๆ
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2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
สถานการณ์ (Scenario)
ภาวะอากาศรุ นแรงสุดขัว้ (Extreme Weather) เกิดขึน้ ในทุกภูมิภาคของโลก และกระทบรุ นแรงขึน้ เรื่อยๆ ต่อคน
ทุกคนและกิจการ ทุกแห่ ง ทุกประเทศในโลกเห็นความสาคัญ ของผลกระทบนีแ้ ละเห็นว่าต้องเร่งแก้ไขปั ญ หา
ผลกระทบที่ตน้ เหตุ จึงได้รว่ มจัดการประชุม รัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ครัง้ ที่ 23 ระหว่างวันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2560 การประชุมได้ขอ้ ยุติให้กาหนดกฎ ระเบียบ กติกาและ
กรอบการดาเนินงานใหม่ๆ ตามข้อตกลงความร่วมมือลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามที่จะ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 - 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี ฐาน 2558 รวมถึงมีความมุ่งมั่นใน
การติดตาม ทบทวน และส่งเป้าหมายการมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปั ญหาโลกร้อนทุก 5 ปี

ผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก (Impact to EGCO Group) :
ประเทศไทยจะพิจารณาและทยอยออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊ าซเรือน
กระจกเพิ่มเติมในอีก 3 - 5 ปี ขา้ งหน้า รวมถึงการพิจารณาปรับปรุ งแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศให้
สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของกลุม่ เอ็กโก

มาตราการจัดการ (Mitigations & Opportunities)
กลุ่ม เอ็กโกได้กาหนดให้มีการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ย นแปลงนโยบายภาครัฐ อัน เนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทัง้ กาหนดเป้าหมายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้มีสดั ส่วนถึง
ร้อยละ 30 ภายในปี 2569 ซึ่งในปี 2562 กลุ่มเอ็กโก มีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วทัง้
ในและต่ างประเทศคิ ดเป็ น ร้อยละ 18.86 และสามารถลดปริม าณการ ปล่อยก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์ล งได้
ประมาณ 5.37 แสนตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (นับเฉพาะบริษัทย่อยที่เอ็กโก มีอานาจควบคุมรวม 14
โรงไฟฟ้า) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เอ็กโกยังได้ส่งเสริม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ในการลงทุนในโรงไฟฟ้าในอนาคต การลดการใช้พลังงานของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกและอาคารเอ็กโก
และการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกจากคู่คา้ โดยการคัดเลือกคู่คา้ ที่มีนโยบายหรือแนวทางการดาเนินงานที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถานการณ์ (Scenario) :
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบไมโครกริด (Micro Grid System) ระบบพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy System) ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน (Energy Storage System) และระบบฐานและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data System) รัฐบาลจึงมีแผนผลักดันอุตสาหกรรมไฟฟ้าไปสูก่ ารใช้ระบบบริหาร
จัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีดา้ น การสื่อสาร หรือ สมาร์ท กริด (Smart Grid System) เชิง
พาณิ ชย์ในปี 2564 ผ่านการดาเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบ โครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย
ระยะสัน้ ปี 2559 - 2564 ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานดาเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก คือ 1. มาตรการความ
ร่วมมือลดใช้พลังงาน 2. ระบบพยากรณ์พลังงานหมุนเวียน 3. ระบบไมโครกริดและระบบกักเก็บพลังงาน

ผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก (Impact to EGCO Group):
นโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้รูปแบบการใช้และการผลิตไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือผูใ้ ช้ไฟฟ้ากลายเป็ นทัง้ ผูใ้ ช้
ฟ้าและผูผ้ ลิตไฟฟ้า (Prosumer) การซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่างธุรกิจด้วยกัน (peer to peer) และระบบไมโครกริดจะ
เข้ามามีบทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะในธุรกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นผลมาจากโครงสร้างต้นทุนการผลิตส่วนที่มา
จากค่าไฟฟ้า นอกจากนี ้ การซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่างกัน อาจส่งผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลักของประเทศ
ได้แ ก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต แห่ งประเทศไทย การไฟฟ้ านครหลวง และการไฟฟ้ าส่วนภู มิภ าค และกระทบต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้า เอกชน จากรูปแบบการใช้และผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการจัดการ (Mitigations & Opportunities):
กลุ่มเอ็กโกเห็นว่าการซือ้ ขายไฟฟ้าระหว่างกันอาจเป็ นโอกาสในการสร้าง ธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร ดังนั้น จึงได้กาหนดให้มีการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและพัฒ นา นวัตกรรมเกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีดงั กล่าว เพื่อพัฒนาการทางาน สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โครงการพัฒนา
นวัตกรรมที่เกิดขึน้ อาทิ “โครงการประกวด Innovation Team Challenge” มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การพัฒนา
งานในลักษณะการทางานเป็ นทีม และผลักดันให้พนักงานใช้ความรู ้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ใน
การ สร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรม หรือผลงานนวัตกรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และปรับตัว
ให้ทนั ต่อการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นอกจากนีก้ ลุ่มเอ็กโกมีการขยายทิศทางการลงทุนจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ไปสูธ่ ุรกิจใหม่ดา้ น Smart Energy Solution เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมไฟฟ้าในยุคที่ตลาด
มีการแข่งขันสูงและเทคโนโลยีดา้ นพลังงานเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยปั จจุบนั อยู่ระหว่างดาเนินการเรื่ อง การ
จัดตัง้ บริษัท นวัตกรรมโฮลดิง้ จากัด และ การจัดตัง้ ธุรกิจ Solar Roof Top (Retail Business) เป็ นต้น
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4. ความเสี่ยงด้านการรั กษาความมั่นคงปลอดภั ยทางด้านไซเบอร์และการคุ้ม ครองข้อมู ลส่วน
บุคคล
สถานการณ์ (Scenario):
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานที่เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินธุรกิจ การควบคุมประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้า การบริหารจัดการต้นทุนการดาเนินงาน ให้สามารถแข่งขันได้ในประเทศและในต่างประเทศที่เอ็กโก
ลงทุนและมีแผนเข้าไปลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจมากขึน้ ตามลาดับ โดย
ในปี 2562 ได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562
ที่มีผลบังคับ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผล
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ผูด้ แู ลระบบ
ที่ให้บริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใดๆ จะต้องสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
คอมพิ วเตอร์ ข้อมูล คอมพิ วเตอร์ ระบบคอมพิ วเตอร์ หรือข้อมูล อื่น ที่ เกี่ ย วข้องกับ ระบบคอมพิ วเตอร์ เพื่ อให้
สามารถป้องกัน รับ มือ และลดความเสี่ย งจากภัย คุกคามทางไซเบอร์ ได้อย่างทัน ท่ วงที ทางเอ็กโกต้องมีก าร
กาหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security policy) ซึ่งรวมถึงนโยบาย
ในการจัดทาแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
(IT risk management policy)

ผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก (Impact to EGCO Group):
จากพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งว่าในเรื่องของการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล คู่คา้ ใน
การจัดเก็ บ รวบรวม ใช้ห รือเปิ ดเผยข้อมูล เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติ ส่งผลให้กลุ่มเอ็ก โกต้องมีก ารกาหนด
นโยบายและมาตรการในการป้องกันการรั่วไหลของ ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ รวมถึงการพัฒนาระบบความมั่งคง
และปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และการคุม้ ครองข้อมูล ส่วนบุคคล โดยการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ หรือเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน คู่คา้ หรื อผูต้ ิดต่อในรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็ นการป้องกันการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล

มาตราการจัดการ (Mitigations & Opportunities):
ทัง้ นี ้ กลุ่มเอ็กโกจะจัดการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อสร้างความตระหนัก ความรู แ้ ละความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 และฝ่ ายเทคโนโลยี สารสนเทศจะจัดทาระบบรับรองความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล
ISO 27001 ในส่วนของห้อง Data Center ทัง้ นี ้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีเหตุการณ์และผลกระทบจากภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล
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5. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลก และความต้องการใช้ไฟฟ้ า
สถานการณ์ (Scenario):
เศรษฐกิจโลกเริ่มได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยาย
ขอบเขตเป็ น วงกว้างครอบคลุมในหลายประเทศ ความรุ น แรงของการแพร่ระบาดท าให้จานวนผู้ติดเชือ้ และ
ผูเ้ สียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว และส่งผลให้รฐั บาลหลายประเทศจาเป็ นต้องดาเนินมาตรการควบคุมและจา
กัดการเดินทางทัง้ ภายในและระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด รวมทัง้ การปิ ดสถานที่และระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่เชือ้ ซึ่งได้สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เมื่อรวมกับผลกระทบที่เกิดจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าในช่วงก่อนหน้า ทาให้เศรษฐกิจของหลายประเทศเริ่มชะลอตัว โดยคาดว่าเศรษฐกิจ
โลกปี 2563 จะปรับตัวลดลงต่ าสุดในรอบหลายปี นับ ตั้ง แต่วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2552 และสานักงาน
พลังงานสากล (IEA) ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าของโลกหดตัวที่รอ้ ยละ 5 มากสุดตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี
2473 (Great Depression 1930s) โดยกระทรวงพลังงานคาดความต้องการใช้ไฟฟ้าของไทยลดลงที่รอ้ ยละ 3.8
ทาให้สารองไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 35-40 ซึ่งอาจทาให้ขยับแผนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ออกไปก่อน โดย
เตรียมที่จะเริ่มขัน้ ตอนปรับแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2 (PDP
2018 Rev.2) ในไตรมาส 1 ปี 2564 หลังจากที่ควบคุมโควิด 19 ได้ดีขนึ ้ และพยากรณ์การใช้พลังงานได้แม่นยาขึน้

ผลกระทบต่อกลุ่มเอ็กโก (Impact to EGCO Group):
กลุ่ม เอ็ก โกมีค วามเสี่ ย งด้านการลงทุ น การบริห ารสิ น ทรัพ ย์ และโครงการที่ อยู่ร ะหว่ างการก่ อสร้าง ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น ความล่าช้าในการเจรจา
โครงการลงทุนใหม่ อัตราการสั่งจ่ายไฟฟ้าและหน่วยผลิตไฟฟ้าที่ลดลง กาหนดการซ่อมบารุ ง ความก้าวหน้างาน
ก่อสร้างเทียบกับแผน และการขาดแคลนอะไหล่ เป็ นต้น

มาตราการจัดการ (Mitigations & Opportunities):
กลุ่มเอ็ก โกมีแ ผนปฎิ บัติการและมาตรการที่ ได้ดาเนิ น การแล้ว เช่น การใช้การประชุมทางไกลผ่ านโปรแกรม
Microsoft Team ในท างาน และเจรจาธุ ร กิ จ ในช่ ว งการท างานจากที่ บ ้า น (WFH) การลดค่ าใช้จ่ า ยในการ
ดาเนินงาน บริหารจัดการและดอกเบีย้ จ่าย การปรับลดขนาดและเลื่อนแผนซ่อมบารุ ง มาตรการล็อคดาวน์พืน้ ที่
ก่อสร้างเพื่อให้สามารถดาเนินงานก่อสร้างโครงการต่อไปได้ เป็ นต้น เพื่อบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบจาก
ความเสี่ยงดังกล่าว โดยคาดว่าจะไม่สง่ ผลกระทบต่อเป้าหมายผลการดาเนินงานของกลุม่ เอ็กโกในปี นมี ้ ากนัก
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