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ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่: ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงนโยบายภาครฐัอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากา 

ค ำอธิบำย ผลกระทบและกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงและโอกำส

ความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
นโยบายภาครฐัอนัเน่ืองมาจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

Risk Category: สิง่แวดลอ้ม
(Environmental)

Source: ปัจจยัทางธรรมชาติ (Natural 

Factors)

ทุกภมูภิาคทัว่โลกไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศมาอยา่งต่อเนื่อง ทัง้อุณหภมูิ
โลกทีส่งูขึน้ สภาวะน ้าท่วม แผน่ดนิไหว ไฟป่า พายโุซนรอ้น เป็นตน้ สง่ผลใหห้ลายประเทศตระหนกัและ
เลง็เหน็ว่าจะตอ้งรว่มมอืกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบทีอ่าจจะรา้ยแรงมากขึน้อยา่งชดัเจนและเป็นรปูธรรม
จงึไดบ้รรลุขอ้ตกลงในการจดัการประชมุรฐัภาคกีรอบอนุสญัญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ครัง้ที่ 27 ปี 2565 ใหค้งเป้าหมายในการจ ากดัอุณหภมูโิลกไมใ่หส้งูขึน้เกนิ 1.5 องศาเซลเซยีส
และลดการใชถ้่านหนิลง ซึ่งทางรฐับาลไทยประกาศจะเป็นประเทศทีเ่ป็นกลางทางคารบ์อน (Carbon 

Neutral) ในปี 2593 และจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ (Net Zero Emission)

ไดใ้นปี 2608 โดยแผนพลงังานชาตมิเีป้าหมายสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยมุง่สูก่ารใชพ้ลงังานสะอาดและลด
การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
เพือ่ลดผลกระทบต่อกลุ่มเอก็โกในการเปลีย่นผา่นสูส่งัคมคารบ์อนต ่า รวมถงึการปรบัตวัตามนโยบายและ
กฎระเบยีบของภาครฐัทีเ่ปลีย่นแปลง รวมทัง้การปรบัตวัของภาคเอกชน กลุ่มเอก็โกไดร้ะบุประเดน็ความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในแต่ละสถานการณ์ ดงัต่อไปนี้
• สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนผำ่นอย่ำงรวดเรว็ (Scenario with rapid transition): 

หากภาครฐัมกีารผลกัดนันโยบายสูส่งัคมคารบ์อนต ่าอยา่งรวดเรว็ และมุง่เน้นการใชพ้ลงังานสะอาดอยา่ง
จรงิจงั มกีฎระเบยีบ มาตรการสนบัสนุนและบงัคบัทีเ่ขม้งวด รวมถงึสง่เสรมิใหภ้าคประชาชนสามารถเป็นทัง้
ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคพลงังานได้ ประกอบกบัภาคเอกชนมกีารปรบัตวัตามแนวคดิเศรษฐกจิสเีขยีวอยา่ง
รวดเรว็ กลุ่มเอก็โกจงึตอ้งเรง่ด าเนินการต่างๆ เพือ่ลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงดงักล่าว
อาทิ พฒันาโครงการพลงังานหมนุเวยีนใหม้ากขึน้ในแต่ละปี ลดการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิประเภทฟอสซลิ
ศกึษาการน าแอมโมเนียมาเป็นเชือ้เพลงิผสมในโรงไฟฟ้าถ่านหนิ พฒันาโครงการเชือ้เพลงิไฮโดรเจน ศกึษา
การลงทุนในยานยนตไ์ฟฟ้าและแบตเตอรร์ี่ รวมทัง้ศกึษาธรุกจิผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์รองรบัการซื้อขาย
ไฟฟ้าในอนาคต เป็นตน้
• สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนผำ่นท่ีล่ำช้ำ (Scenario with low transition):

หากภาครฐัมกีารผลกัดนันโยบายสูส่งัคมคารบ์อนต ่าอยา่งดา้นค่อยเป็นค่อยไป และยงัคงใหค้วามส าคญักบั
การผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิประเภทฟอสซลิเพือ่ใหร้าคาค่าไฟฟ้าอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม มกีฎระเบยีบ
มาตรการสนบัสนุนและบงัคบัทีผ่อ่นปรน สง่เสรมิใหภ้าคประชาชนสามารถเป็นผูผ้ลติไดบ้างส่วนเพือ่รกัษา
เสถยีรภาพของระบบ รวมทัง้ภาคเอกชนมกีารปรบัตวัตามแนวคดิเศรษฐกจิสเีขยีวอยา่งระมดัระวงั กลุ่มเอก็
โกจงึตอ้งด าเนินการต่างๆ อยา่งรอบคอบรดักุม เพือ่ใหธ้รุกจิเกดิความยัง่ยนืในระยะยาว และเตรยีมความ
พรอ้มหากมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในอนาคต อาทิ พฒันาโครงการพลงังานหมนุเวยีนทีม่ศีกัยภาพสงู
ทัง้ในและต่างประเทศ พฒันาโครงการพลงังานสะอาดทีม่กีารปล่อยคารบ์อนต ่า ศกึษาการน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาปรบัใชภ้ายในโรงไฟฟ้าเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุและลดการใชเ้ชือ้เพลงิ ศกึษาธรุกจิดกัจบั
และกกัเกบ็ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ เป็นตน้

เอก็โกไดก้ าหนดใหม้กีารตดิตามวเิคราะหแ์นวโน้มการเปลีย่นแปลงนโยบาย
ภาครฐัอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ รวมทัง้ตัง้เป้าหมาย
การลงทุนระยะยาวในโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหนิใหม้สีดัสว่นรอ้ยละ 20-21 

รวมทัง้เพิม่การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนและพลงังานอจัฉรยิะใหม้ี
สดัสว่นถงึรอ้ยละ 30 และก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดล์งรอ้ยละ 10 ภายในปี 2573 ซึ่งแผนการลงทุนดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนินธรุกจิของกลุ่มเอก็โก “สะอาดขึน้ ฉลาดขึน้
แขง็แกรง่ขึน้ เพือ่ขบัเคลื่อนการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื” เพือ่บรรลุเป้าหมายความ
เป็นกลางทางคารบ์อนภายในปี 2593 ซึ่งเป็นทศิทางเดยีวกบัประชาคมโลกที่
มุง่หน้าสูส่งัคมคารบ์อนต ่า ในปี 2565 กลุ่มเอก็โกมโีรงไฟฟ้าพลงังาน
หมนุเวยีนทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณิชยแ์ลว้ทัง้ในและต่างประเทศคดิเป็นรอ้ยละ
20.13 และสามารถลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดล์งได้
ประมาณ 5.64 แสนตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อปี (นบัเฉพาะบรษิทั
ยอ่ยทีเ่อก็โกมอี านาจควบคุมรวม 14 โรงไฟฟ้า) ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายของ
ภาครฐัทีจ่ะลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เอก็โกยงัไดส้ง่เสรมิการเพิม่
ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การเลอืกใช้
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในการลงทุนในโรงไฟฟ้าใน
อนาคต การลดการใชพ้ลงังานของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอก็โกและอาคารเอก็โก
และการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากคู่คา้โดยการคดัเลอืกคู่คา้ที่มี
นโยบายหรอืแนวทางการด าเนินงานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

กรอบเวลำของผลกระทบจำกควำมเส่ียง: มากกวา่ 10 ปี

References: 
EGCO Group 2022 One Report https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=89

WEF WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf (weforum.org): Failure to mitigate climate change, Failure of climate-change adaption

https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=89
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf#page=11
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ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่: ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

ค ำอธิบำย ผลกระทบและกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงและโอกำส

ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยี

Risk Category: เทคโนโลยี
(Technological)

Source: ปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค
(Macroeconomic Factors)

จากการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลยรีะบบไมโครกรดิ (Micro Grid System) ระบบพลงังาน
หมนุเวยีน (Renewable Energy System) ระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage System) และระบบ
ฐานและการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data System) รฐับาลจงึมแีผนผลกัดนัอุตสาหกรรมไฟฟ้าไปสู่
การใชร้ะบบบรหิารจดัการไฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยเทคโนโลยดีา้นการสือ่สาร หรอื สมารท์กรดิ
(Smart Grid System) เชงิพาณิชยใ์นปี 2564 ผา่นการด าเนินการตามแผนแมบ่ทการพฒันาระบบ
โครงขา่ยสมารท์กรดิของประเทศไทย ระยะสัน้ ปี 2559-2564 ซึ่งมอบหมายใหก้ระทรวงพลงังานด าเนินการ
ภายใต้ 3 เสาหลกั คอื 1. มาตรการความรว่มมอืลดใชพ้ลงังาน 2.ระบบพยากรณ์พลงังานหมนุเวยีน 3.ระบบ
ไมโครกรดิและระบบกกัเกบ็พลงังาน นโยบายดงักล่าวจะสง่ผลใหร้ปูแบบการใชแ้ละการผลติไฟฟ้า
เปลีย่นแปลงไป กล่าวคอืผูใ้ชไ้ฟฟ้ากลายเป็นทัง้ผูใ้ชฟ้้าและผูผ้ลติไฟฟ้า (Prosumer) การซื้อขายไฟฟ้า
ระหว่างธรุกจิดว้ยกนั (Peer to Peer) และระบบไมโครกรดิจะเขา้มามบีทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะในธรุกจิ
กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสรา้งตน้ทุนการผลติสว่นทีม่าจากค่าไฟฟ้า
นอกจากนี้ การซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกนั อาจสง่ผลกระทบต่อระบบโครงขา่ยไฟฟ้าหลกัของประเทศ ไดแ้ก่
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าสว่นภมูภิาค และกระทบต่อ
ความสามารถในการแขง่ขนัของธรุกจิผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน จากรปูแบบการใชแ้ละผลติไฟฟ้าทีเ่ปลี่ยนแปลงไป
เอก็โกเหน็ว่าการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกนัอาจเป็นโอกาสในการสรา้งธรุกจิใหม่ๆ ทีส่รา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บั
องคก์ร ดงันัน้จงึไดก้ าหนดใหม้กีารตดิตามวเิคราะหแ์นวโน้มการเปลีย่นแปลงและพฒันานวตักรรมเกีย่วกบั
เทคโนโลยดีงักล่าว เพือ่พฒันาการท างาน สรา้งสรรคธ์รุกจิใหม่ๆ เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั

ดว้ยเหตุนี้ กลุ่มเอก็โกจงึใหค้วามส าคญักบัการสรา้งนวตักรรมใหม่ ๆ เพือ่
ผลกัดนัใหอ้งคก์รมุง่สูค่วามยัง่ยนื และมองหาโอกาสในการด าเนินธรุกจิใน
อนาคตสอดรบักบัยคุของการเปลีย่นแปลงดา้นพลงังานและเทคโนโลยใีน
ปัจจบุนั นวตักรรมใหมจ่ะชว่ยเพิม่มลูค่าของสิง่ทีอ่งคก์รมอียู่ นอกเหนือจาก
การสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ ๆ แลว้ นวตักรรมยงัรวมถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
การด าเนินงานอกีดว้ย โดย เอก็โก กรุป๊ ไดด้ าเนินการโครงการประกวด
นวตักรรม “EGCO Group INNERGY พลงันวตักรรมจากภายในทีย่ ัง่ยนื” 

อยา่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพือ่เฟ้นหานวตักรรมทีโ่ดดเด่นและสามารถสรา้ง
คุณค่าใหก้บับรษิทั รวมถงึการจบัมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิเพื่อสรา้งสรรค์ ต่อ
ยอด นวตักรรมใหม่ ๆ อกีดว้ย

กรอบเวลำของผลกระทบจำกควำมเส่ียง: 3 - 5 ปี

References: 
EGCO Group 2022 One Report https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=89

WEF WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf (weforum.org): Adverse outcomes of frontier technologies

https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=89
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf#page=11
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ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่: ความเสีย่งดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นไซเบอร ์และการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ค ำอธิบำย ผลกระทบและกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงและโอกำส

ความเสีย่งดา้นการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัทางดา้นไซเบอร์ และการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

Risk Category: เทคโนโลยี
(Technological)

Source: ปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค
(Macroeconomic Factors)

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่พิม่ประสทิธภิาพการด าเนินธรุกจิ การควบคุม
ประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้า การบรหิารจดัการตน้ทุนการด าเนินงาน ใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นประเทศและใน
ต่างประเทศทีเ่อก็โกลงทุนและมแีผนเขา้ไปลงทุน เทคโนโลยสีารสนเทศจงึมบีทบาทส าคญัต่อการด าเนิน
ธรุกจิมากขึน้ตามล าดบั

โดยในปี 2562 ไดม้กีารประกาศราชกจิจานุเบกษา พระราชบญัญตักิารรกัษาความปลอดภยัมัน่คงไซเบอร์
พ.ศ. 2562 ทีม่ผีลบงัคบัเมือ่วนัที่ 28 พฤษภาคม 2562 และพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 

2562 ทีเ่ลื่อนใหม้ผีลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 1 มถิุนายน 2565

ตามพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ผูด้แูลระบบทีใ่หบ้รกิารทีเ่กีย่วกบั
คอมพวิเตอรใ์ด ๆ จะตอ้งสรา้งความมัน่ใจและเสรมิสรา้งความมัน่คงปลอดภยัไซเบอรข์องคอมพวิเตอร์
ขอ้มลูคอมพวิเตอร์ ระบบคอมพวิเตอร์ หรอืขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบคอมพวิเตอร์ เพือ่ใหส้ามารถ
ป้องกนั รบัมอื และลดความเสีย่งจากภยัคุกคามทางไซเบอรไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที ทางเอก็โกตอ้งมกีารก าหนด
นโยบายการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Security Policy) ซึ่งรวมถงึนโยบาย
ในการจดัท าแผนฉุกเฉินดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และนโยบายการบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Risk Management Policy) 

ส าหรบัพระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งว่าดว้ยเรือ่งของการควบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล
คู่คา้ ในการจดัเกบ็รวบรวม ใช้ หรอืเปิดเผยขอ้มลู ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิัน้ เอก็โกไดก้ าหนด
นโยบายและมาตรการในการป้องกนัการรัว่ไหลของขอ้มลูสารสนเทศทีส่ าคญั รวมถงึการพฒันาระบบความ
มัง่คงและปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ และการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล โดยการรวบรวม จดัเกบ็ ใช้ หรอื
เผยแพรข่อ้มลูสว่นบุคคลของพนกังาน คู่คา้ หรอืผูต้ดิต่อในรปูของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่เป็นการป้องกนั
การละเมดิขอ้มลูสว่นบุคคล

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ กลุ่มเอก็โกไดจ้ดัท านโนบายและแนวปฏบิตัดิา้น
ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศและการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางไซ
เบอร์ ซึ่งสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ขอ้ 5.2 และขอ้ A.5 

นโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ สอดคลอ้งตามพระราชบญัญตัิ
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และตามพระราชบญัญตัิ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ยงัไดส้ง่เสรมิการรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัผูใ้ชง้าน โดยแจง้ใหม้ี
การเปลีย่นรหสัผา่นทุก 90 วนั และไดจ้ดัอบรมพนกังานและผูบ้รหิารใหรู้เ้ท่า
ทนัภยัไซเบอร์ ลดความเสีย่งขอ้มลูธรุกจิรัว่ไหลจากภยัคุกคาม (Security 

Awareness Training) เป็นประจ าทุกปี
ทัง้นี้ในปี 2564 เอก็โกไดผ้า่นการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารจดัการความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information Security 

Management System: ISMS) ในการจดัท าระบบบรหิารจดัการความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศของศนูยค์อมพวิเตอร์ (Data Center)

อกีทัง้ ยงัไดจ้ดัตัง้คณะท างานจดัท านโยบายและแนวปฏบิตัใินการคุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบุคคลก ากบั เพือ่ก ากบั ตดิตามและประเมนิผลใหบ้รษิทัและบรษิทั
ในกลุ่มด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใชข้อ้มลูสว่นบุคคลอยา่งรอบคอบ มี
ประสทิธภิาพและถกูตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้สง่เสรมิใหทุ้ก
หน่วยงานเกบ็ขอ้มลูตามทีจ่ าเป็นและ จดัท าระบบจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคล
ตามแต่ละบรษิทั โดยอยูบ่นระบบ SharePoint Online (Office365) โดยมี
การก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ใชง้านของแต่ละฝ่ายและมกีารจดัเกบ็เฉพาะขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบุคคลและระบบสามารถท าการตรวจสอบผา่น Audit 

Logs Portal ไดว้่าใครท าการเพิม่ แกไ้ขหรอืลบขอ้มลู เป็นตน้

(ต่อ)กรอบเวลำของผลกระทบจำกควำมเส่ียง: 3 - 5 ปี
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ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่: ความเสีย่งดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นไซเบอร ์และการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ค ำอธิบำย ผลกระทบและกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงและโอกำส

ความเสีย่งดา้นการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัทางดา้นไซเบอร์ และการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

Risk Category: เทคโนโลยี
(Technological)

Source: ปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค
(Macroeconomic Factors)

เมือ่วนัที่ 1 มถุินายน 2565 ภาครฐัไดม้กีารบงัคบัใช้ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มลู
สว่นบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) เพือ่เป็นเครือ่งมอืชว่ยคุม้ครองประชาชนและ
ผูบ้รโิภค รวมทัง้ป้องกนัปัญหาการถกูละเมดิสทิธขิอ้มลูสว่นบุคคลโดยไม่
ยนิยอมใหเ้ปิดเผย โดยเกีย่วขอ้งกบัทุกคนทัง้ในฐานะเจา้ของขอ้มลูสว่นบุคคล
(Data Subject) ผูค้วบคุมขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Controller) และผู้
ประมวลผลขอ้มลูสว่นบุคคล (Data Processor)

ทัง้นี้ในปี 2565 เอก็โกไดด้ าเนินกลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่งดงักล่าว โดยมี
การปรบัปรงุแผนแมบ่ทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธใ์หม่
ของเอก็โก แนวโน้มเทคโนโลยสีารสนเทศ อุตสาหกรรมพลงังาน การ
ด าเนินงานแบบ New Normal และแนวโน้มของเทคโนโลยทีางการเงนิ
รวมทัง้ทบทวนและปรบัปรงุความปลอดภยัของขอ้มลูทางเทคนคิเพือ่ลดความ
เสีย่งจากภยัคุกคามภายนอก
• ผูต้รวจประเมนิภายนอก (Certificate Body) ไดม้าท าการการตรวจ

ประเมนิเพือ่ตดิตามการรกัษาระบบบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information Security 

Management System: ISMS) และไดใ้หก้ารยนืยนั EGCO ผา่นการ
ตรวจประเมนิเพือ่ตดิตามการรกัษาระบบบรหิารจดัการความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ของปีที่ 2 (Surveillance 

Assessment Year 2) ในการจดัท าระบบบรหิารจดัการความมัน่คง
ปลอดภยัสารสนเทศของศนูยค์อมพวิเตอร์ (Data Center)

(ต่อ)
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ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่: ความเสีย่งดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัทางดา้นไซเบอร ์และการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล

ค ำอธิบำย ผลกระทบและกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงและโอกำส

ความเสีย่งดา้นการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัทางดา้นไซเบอร์ และการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล

Risk Category: เทคโนโลยี
(Technological)

Source: ปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค
(Macroeconomic Factors)

• บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จ ากดั ไดผ้า่นการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิาร
จดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 

(Information Security Management System: ISMS) ในการจดัท า
ระบบบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของระบบควบคุม
โรงไฟฟ้าขนอม 4

• นอกจากนี้ ยงัไดจ้ดัอบรมใหพ้นกังานเขา้ยนืยนัตวัตนสองปัจจยัทีแ่ตกต่าง
กนั (Two-Factor Authentication - 2FA) เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในการ
เขา้ถงึขอ้มลูจากภยัและการคุกคามของอาชญากรรมไซเบอร์ เนื่องจาก
แฮกเกอรไ์ดใ้ชป้ระโยชน์จากการท างานระยะไกลในชว่งแพรร่ะบาดของโค
วดิ-19 ทัว่โลกเพิม่ขึน้ และไดเ้ชญิวทิยากรจากภายนอกมาบรรยายให้
ความรูแ้ละสรา้งความตะหนกัใหก้บัพนกังาน

ทางดา้นคณะท างานคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลและฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีเ่อก็โกจดัตัง้ข ึน้ มกีารเผยแพรน่โยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล (PDPA) 

และรายละเอยีดนโยบายของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถงึแนวปฏบิตัทิี่
เกีย่วขอ้งต่างๆ ใหพ้นกังานไดร้บัทราบและปฏบิตัริว่มกนั ประกอบดว้ย
นโยบายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล แนวปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการ
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล นโยบายดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศและ
การรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ แนวปฏบิตักิารรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัผูใ้ชง้าน และแนวปฏบิตักิาร
จดัระดบัชัน้ความลบั การตดิป้ายและการจดัการขอ้มลู

References: 
EGCO Group 2022 One Report https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=90

WEF WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf (weforum.org): Widespread cybercrime and cyber insecurity

https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=90
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf#page=11


7
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่: ความเสีย่งดา้นภูมริฐั าสตรจ์ากความขดัแยง้ระหวา่งประเท 

ค ำอธิบำย ผลกระทบและกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงและโอกำส

ความเสีย่งดา้นภมูริฐัศาสตรจ์ากความ
ขดัแยง้ระหวา่งประเทศ

Risk Category: ภูมริฐัศาสตร์
(Geopolitical)

Source: ปัจจยัทางภูมริฐัศาสตร์
(Geopolitical Factors)

ความตงึเครยีดระหว่างรสัเซยีและยเูครนด าเนินไปอยา่งต่อเนื่อง จากการขยายอทิธพิลจากตะวนัตกและ
ความตอ้งการเขา้รว่มกลุ่มนาโตข้องรฐับาลยเูครน ซึ่งท าใหร้สัเซยีไมส่ามารถยอมรบัได้ เนื่องจากยเูครนเป็น
พืน้ทีท่างยทุธศาสตรส์ าคญัและมพีืน้ทีต่ดิกบัรสัเซยีมากทีส่ดุ อกีทัง้ประเทศในยโุรป รวมทัง้สหรฐัอเมรกิาที่
ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิและสนบัสนุนอาวุธยทุโธปกรณ์ สง่ผลใหค้วามขดัแยง้ยงัคงยดืเยือ้และยงัไม่
สามารถหาขอ้ยตุริว่มกนัได้ ในขณะทีท่างดา้นฝัง่เอเชยี จากการทีเ่จา้หน้าทีร่ะดบัสงูของสหรฐัอเมรกิา
เดนิทางเยอืนไตห้วนั เป็นการบบีใหป้ระเทศจนีออกมาตรการตอบโตท้ัง้ทางการทหารและทางเศรษฐกจิ โดย
ท าการซอ้มรบบรเิวณรอบเกาะไตห้วนั รวมถงึออกมาตรการตอบโตท้างการคา้ผา่นการหา้มน าเขา้สนิคา้กว่า
2 พนัรายการจากไตห้วนั และยกเลกิความรว่มมอืดา้นต่างๆ รวมถงึดา้นนโยบาย Climate Change กบั
สหรฐัอเมรกิา

กลุ่มเอก็โกมโีครงการพลงังานนอกชายฝัง่ในประเทศไตห้วนั ซึ่งคณะกรรมการ
ก ากบัความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทมีผูบ้รหิารและทมีพฒันา
โครงการใหค้วามส าคญัในประเดน็นี้เป็นอยา่งยิง่ โดยมกีารเรยีกประชมุทัง้เป็น
วาระปรกตแิละวาระพเิศษ รวมทัง้ใหต้ดิต่อประสานงานกบับุคลากรในพืน้ที่
โครงการในเรือ่งผลกระทบดา้นการเงนิ ผลกระทบดา้นการก่อสรา้ง และรว่ม
วางแผนบรหิารความเสีย่งในกรณีทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่างๆ

กรอบเวลำของผลกระทบจำกควำมเส่ียง: 3 - 5 ปี

References: 
EGCO Group 2022 One Report https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=92

WEF WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf (weforum.org): Interstate Conflict

https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=92
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf#page=11


8
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่: ความเสีย่งจากราคาสนิคา้โภคภณัฑป์ระเภทเชือ้เพลงิธรรมชาตทิีป่รบัตวัสูงขึน้

ค ำอธิบำย ผลกระทบและกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงและโอกำส

ความเสีย่งจากราคาสนิคา้โภคภณัฑ์
ประเภทเชือ้เพลงิธรรมชาตทิีป่รบัตวั
สงูขึน้

Risk Category: เศรษฐกจิ (Economic)

Source: ปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค
(Macroeconomic Factors)

ราคาสนิคา้โภคภณัฑท์ัง้เชือ้เพลงิประเภทน ้ามนั ก๊าซธรรมชาตแิละถ่านหนิปรบัตวัสงูขึน้ อนัเนื่องมาจาก
ความขดัแยง้ระหว่างรสัเซยี ยเูครนและสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็นประเทศผูผ้ลติเชือ้เพลงิรายส าคญัของโลก
รวมถงึการลดก าลงัการผลติน ้ามนัของกลุม่ประเทศโอเปก สง่ผลสบืเนื่องต่อความตอ้งการใชท้ัง้ในระดบั
ครวัเรอืนและระดบัประเทศทัว่โลก

เอก็โกมโีรงไฟฟ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิหลายประเภทและมบีางโรงทีไ่ดร้บัผลกระทบ
ดา้นการเงนิจากสว่นต่างราคาเชือ้เพลงิทัง้ทางบวกและทางลบ ทาง
คณะกรรมการก ากบัความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทมีผูบ้รหิาร
และทมีพฒันาโครงการไดต้ดิตาม ประเมนิผลและจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง
อาทิ วางแผนซ่อมบ ารงุอยา่งรดักุม พฒันาประสทิธภิาพโรงไฟฟ้า และ
ด าเนินการป้องกนัความเสีย่งทางดา้นการเงนิใหค้รอบคลมุและทนัต่อ
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้

กรอบเวลำของผลกระทบจำกควำมเส่ียง: 3 - 5 ปี

References: 
EGCO Group 2022 One Report https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=92

WEF WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf (weforum.org): Failure to stabilize price trajectories

https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=92
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf#page=11
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ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม่: ความเสีย่งจากสภาวะเ รษฐกจิถดถอย

ค ำอธิบำย ผลกระทบและกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ มำตรกำรบรรเทำควำมเส่ียงและโอกำส

ความเสีย่งจากสภาวะเศรษฐกจิถดถอย

Risk Category: เศรษฐกจิ (Economic)

Source: ปัจจยัทางเศรษฐศาสตรม์หภาค
(Macroeconomic Factors)

ธนาคารโลกคาดการณ์ในปี 2566 GDP ทัว่โลกเตบิโตชะลอตวัลงเหลอืรอ้ยละ 1.7 เนื่องมาจากสภาวะ
เศรษฐกจิถดถอยทัว่โลกภายหลงัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 และวกิฤตการเงนิโลก โดยจะเหน็ไดจ้ากการ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายในหลายประเทศ อกีทัง้อตัราเงนิเฟ้อทีอ่ยูใ่นระดบัสงูจากผลของราคาพลงังาน
ซึ่งเชือ่มโยงกนักบัความขดัแยง้ระหว่างประเทศระหว่างรสัเซยีและยเูครน ทีท่ าใหร้าคาน ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาตปิรบัตวัสงูขึน้และยงัคงมคีวามผนัผวนยดืเยือ้จากชว่งปีก่อน
ส าหรบัประเทศไทย ทางธนาคารโลกไดค้าดการณ์การเตบิโตของ GDP อยูท่ีร่ะดบั 3.6% โดยเป็นผลสบื
เนื่องมาจากการการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ซึ่งคาดว่าภายในไตรมาสแรกของปีจะมี
นกัท่องเทีย่วชาวจนีมาเทีย่วประเทศไทยกว่า 300,000 คน อยา่งไรกด็ี จากขอ้มลูภาครวมเศรษฐกจิใน
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ โดยคาดการณ์การเตบิโตของ GDP ในประเทศเวยีดนาม ประเทศฟิลปิปินส์
และประเทศอนิโดนีเซยี จะอยูร่ะหว่าง 4.8-6.3% ซึ่งสงูเป็นอนัดบัตน้ของภมูภิาค

กลุ่มเอก็โกไดเ้ฝ้าตดิตามสภาวะเศรษฐกจิอยา่งต่อเนื่องและเลง็เหน็ถงึ
ผลกระทบทีม่ตี่อธรุกจิพลงังาน ซึ่งเป็นอุปสงคส์บืเนื่องต่อกนัอยา่งหลกีเลีย่ง
ไมไ่ด้ จงึมกีารศกึษาและเขา้ลงทุนในประเทศต่างๆ โดยใหน้ ้าหนกัความเสีย่ง
ดา้นเศรษฐกจิประกอบการตดัสนิใจลงทุน เพือ่การพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื
และสรา้งการเตบิโตรว่มกนักบัผูถ้อืหุน้และพนัธมติรทางธรุกจิของบรษิทัฯ

กรอบเวลำของผลกระทบจำกควำมเส่ียง: 3 - 5 ปี

References: 
EGCO Group 2022 One Report https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=93

WEF WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf (weforum.org): Prolonged economic downturn

https://investor.egco.com/misc/ar/20230324-egco-ar2022-en.pdf#page=93
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf#page=11
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