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ความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต
ซีพีเอฟให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งที่เผชิญอยู่ และความเสี่ยงใหม่ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต

(Emerging Risk) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารห่วงโซ่อุปทานของบริษัท หรืออุตสาหกรรมอาหารในช่วง 3-5 ปี

ข้างหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจและแผนการจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องต่อปัจจัย

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเปิดเผยประเด็นความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ทราบ และเข้าใจถึง

แนวโน้มการเกิดความเสี่ยงใหม่ บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายอาหารรายส าคัญของโลกพิจารณาว่าอาจมีความ

เสี่ยงใหม่เกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังต่อไปนี้
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ค าอธิบาย

เน่ืองจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้เกิดการผลักดันจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาตวิา่
ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 (COP26) เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยา่งเร่งด่วน น ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายท้ังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ

โดยประเทศไทยได้แสดงเจตจ านงในการมสี่วนร่วมเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับประชาคมโลกตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในการประชุม COP26 พร้อม
ทั้งยกระดับเป้าหมายการมีส่วนรว่มท่ีประเทศก าหนด (NDC) เป็นร้อยละ 40 ของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากท่ีได้เคยต้ังเป้าหมายไว้รอ้ยละ 20-25
ภายในปี 2573 พรอ้มทั้งบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. 2593 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ.
2608

ในขณะเดียวกันตัวอย่างแรงผลักดันที่ส าคัญในตา่งประเทศ ได้แก่ EU CBAM (European Union Carbon Border Adjustment) ที่วัดปริมาณคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ของสินค้าน าเข้าไปยังยุโรป และนโยบายการเก็บค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสินค้าน าเขา้ นอกจากน้ีในการประชุม COP26 ยังมีการพูดคุยถึงการตัดไม้ท าลาย
ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ส่งผลให้สหภาพยุโรปได้มีการตอบสนองผา่นการผลักดันนโยบายใหมใ่นการน าเขา้สินค้าท่ีปราศจากการตัดไม้ท าลายป่า
หรือมีความเส่ียงต่อความหลากหลายทางชีวภาพสู่กลุ่มยุโรป ทั้งนี้แรงกดดันดังกล่าวนับว่าเป็นส่วนหน่ึงของการกีดกันทางการค้า (Trade Barrier) ที่สามารถ
ส่งผลต่อการส่งสินค้าไปขายยังกลุ่มยุโรป น ามาซึ่งการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น และรายได้ รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง

1. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
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ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น มาตรการจัดการที่ส าคัญ

• จากการกีดกันทางการค้าที่เกิดจากกฎหมายท่ีมีความ
เข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ EU
CBAM อาจจะน ามาซึ่งจ านวนสินคา้ที่ส่งออกลดน้อยลง
และมีการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด เน่ืองจากบริษัทอาจ
ปรับตัวต่อกฏหมายล่าชา้และไม่ทันท่วงที นอกจากน้ัน
แล้วอาจน ามาซึ่งค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการจ่ายคา่
คาร์บอนฟุตพริ้นท์

• จากกฏหมายและข้อก าหนดท่ีเพิ่มมากขึ้น ซพีีเอฟจะต้องมี
การปรับเปล่ียนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องต่อข้อก าหนด
โดยเฉพาะการกีดกันในเรื่องวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมี
ผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการตัดไม้ท าลาย
ป่าของสหภาพยุโรป ซึ่งรวมไปถึงวัตถุดิบหลักของบริษัท
ได้แก่ ขา้วโพด น า้มันปาล์ม และถ่ัวเหลือง เป็นต้น โดยซีพี
เอฟจ าเป็นจะต้องมีการตอบสนองผ่านการจัดการหว่งโซ่
อุทานอย่างชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจน ามาซึ่งการสูญเสีย
ยอดขาย และรายได้

• ก าหนดเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ด าเนินการ และติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง
เช่น ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมลง 25% ภายใน
ปี 2568 (ปีฐาน 2558) เป็นต้น รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่
สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Targets: SBT)” และเป็น
สมาชิกของแคมเปญ ‘Business Ambition for 1.5 degrees’

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาการใช้พลังงาน และ
วัตถุดิบอย่างมีประสทิธิภาพ น ามาซึ่งการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก และคาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ที่ลดลง เช่น การหมุนเวียนพลังงานกลับมาใช้ใหม่จากการหมักมูลสัตว์ ได้มาซึ่งก๊าซชีว
มวลจากฟาร์มสุกรและไก่ไข่ และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

• การพัฒนามาตรฐานการจัดหาวัตถุดิบอยา่งยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้วัตถุดิบของซีพี
เอฟมีความเส่ียงน้อยท่ีสุดต่อการตัดไม้ท าลายป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ มีระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบที่ ซึ่งช่วยให้ซีพีเอฟมีการคัดกรองผู้จัดหาวัตถุดิบได้ดีขึ้น
ตลอดจนช่วยปรับเปลี่ยนผลการด าเนินงานของคู่ค้าและพันธมิตรในอุตสาหกรรมให้
สอดคล้องต่อการปรับตัวสู่ Net Zero Commitment ในอตุสาหกรรมเกษตรและอาหารใน
ประเทศไทย

1. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
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ค าอธิบาย ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น มาตรการจัดการที่ส าคัญ

เน่ืองด้วยอุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูงสุดและมีผลกระทบเชิงลบต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ผู้บรโิภคจ านวนไม่น้อยจึงมี
ความสนใจในการบริโภคโปรตีนท่ีมาจากพืช แทน
โปรตีนท่ีมาจากสัตว์ เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่
เปลี่ยนไปจากกระแสผู้บรโิภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
และให้ความส าคัญด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นในช่วงท่ี
เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น ามาซึ่ง
กระแส Flexitarian ที่ท าใหผู้้บริโภคสามารถ
รับประทานมังสวิรัตแิบบยืดหยุ่นเป็นครั้งคราว
ส่งผลให้การบริโภคโปรตีนจากพืชมีเพ่ิมมากขึน้

• อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อใช้ในการผลิตโปรตีนจาก
พืชให้มีคุณภาพมากขึ้น

• มีการคาดการณ์วา่ชว่งปี 2565-2572 ตลาด
โปรตีนจากพืชจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 12%
ต่อปี จึงอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย สว่นแบ่ง
ตลาดของบริษัทในฐานะที่เป็นผู้น าดา้นการผลิต
และจ าหน่ายอาหารของโลก

• เน่ืองด้วยตลาดอาหาร plant based มีอุปสรรค
ในการเข้าตลาดน้อย น ามาซึ่งผูผ้ลิตอาหารราย
ใหญ่ในปจัจุบันท่ีขยายการผลิตสินคา้กลุ่มนี้เ และ
ยังมีธุรกิจรายใหม่ (Startup) ที่น าเสนอ
นวัตกรรมอาหารทีใ่ชโ้ปรตีนจากพืชเพ่ิมขึ้นทุกปี
ท าให้สินค้ามีความหลากหลาย และเกิดการแข่งขัน
เพิ่มมากขึ้น น ามาซึ่งความยากล าบากในการรักษา
ส่วนแบ่งตลาดของ CPF

• จัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารซีพี
เอฟ โดยร่วมกับผู้เชีย่วชาญต่างประเทศ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางด้านงานวจิัยอาหาร พัฒนา และต่อ
ยอดผลงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ทั้งโปรตีนจากเน้ือสัตว์ และพืช

• ศึกษาแนวโน้ม และวเิคราะห์ความต้องการ และ
พฤติกรรมของผู้บริโภค

• พัฒนาความหลากหลายของสินค้ากลุ่มโปรตีน
จากพืชท้ังอาหารพรอ้มปรุงและอาหารพรอ้ม
ทาน เพ่ือจัดจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

2. ความเสี่ยงจากนวัตกรรมด้านโปรตีนจากพืช 
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ทุกอุตสาหกรรมมีการน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมเขา้มาใชใ้น
การด าเนินธุรกิจ เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต้นทุน หรือสรา้ง
โอกาสในการแข่งขัน เฉกเช่นเดียวกับซีพีเอฟท่ีมีการน า
เทคโนโลยี ดิจิตัล และนวัตกรรมเขา้มาใช้อย่างต่อเน่ืองท้ัง
การวิเคราะห์ธุรกิจด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การน าบล็อค
เชนมาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ การพัฒนากระบวนการ
ผลิตด้วยการน าหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ หรือระบบอัตโนมัติ
มาใช้ในการลดข้อผิดพลาด ลดการใชแ้รงงาน ควบคุมงาน
รวมถึงการพัฒนาสนิค้าใหม่ อยา่งไรก็ดี เทคโนโลยี ดจิิตัล
และนวัตกรรมเหล่านีมี้ความหลากหลาย มีราคาค่อนข้างสูง
และมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว บริษัทจึง
อาจได้รับผลกระทบหากไม่ให้ความส าคัญต่อการติดตาม
ความกา้วหน้า ในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ น ามาซึ่ง
ค่าใช้จา่ยจ านวนมากหากไม่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
คุ้มค่า และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทในระยะยาว

• คู่แข่งขันรายใหม่ท่ีเพ่ิงเข้าสู่ตลาดอาจมี
โอกาสในการแข่งขันมากกวา่ เน่ืองจากมี
การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
การปรับตัวที่รวดเร็วและทันท่วงที

• บริษัทอาจมีต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น
หากไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีท่ีลงทุนได้อย่างเต็มท่ี

• บริษัทอาจสูญเสียโอกาส ความสามารถ
ในการแข่งขัน ฐานลูกค้าและผู้บริโภค
รวมถึงยอดขาย และส่วนแบ่งตลาด หาก
น าเทคโนโลยีเข้ามาใชอ้ย่างไม่เหมาะสม
หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า และผู้บริโภค

• ปลูกฝังค่านิยมองค์กร “สร้างสรรค์ส่ิงใหม่”
รวมถึงกระตุ้นให้พนักงานคิดค้นส่ิงใหม่อย่าง
ต่อเน่ืองผ่านการจัดท าโครงการ “CEO Award”

• ศึกษาแนวโน้ม ประเมินความเหมาะสมของการ
ลงทุน และตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยี ดิจิตัล และ
นวัตกรรม เพ่ือยกระดับการด าเนินงาน และเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขง่ขัน

• พัฒนารูปแบบการด าเนินงานแบบ “เถ้าแก”่ โดย
มุ่งเน้นให้มีการน าเทคโนโลยี ดิจิตัล หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนา
กระบวนการท างาน เพิ่มยอดขาย และสรา้งธุรกิจ
ใหม่

3. ความเสี่ยงจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ 
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จากผลส ารวจผู้บริโภคท่ัวโลกประจ าปี
2564 พบวา่ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 50 ให้
ความส าคัญกับประเด็นด้านการเป็นมิตร
และตระหนักในการรกัษาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น โดยแสดงออกผา่นการเลือกซือ้
สินค้าที่ลดการใช้พลาสติก หรือผา่น
กระบวนการผลิตที่ลดการสูญเสีย หรือ
ท าให้เกิดขยะอาหาร (Food Loss and
Food Waste) รวมถึงลดการปล่อย
คาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• บริษัทอาจมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มมาก
ขึ้นจากการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มของผู้บริโภค ซึ่งค านึงถึงการ
ใช้ทรัพยากรที่น้อยลง ผลิตของเสียที่
น้อยลง และมีการน าเอาวัสดุที่กลับมา
ใช้ใหม่เพ่ิมขึ้น

• บริษัทอาจมียอดขาย ส่วนแบ่งตลาด
หรือฐานลูกค้าลดลง รวมถึงอาจไม่
สามารถดึงดูดลูกค้ารายใหม่ได้
เน่ืองจากห่วงโซ่อุปทานท่ีเก่ียวข้องกับ
การผลิตสินค้าอาจไม่สามารถ
ด าเนินการได้สอดคล้องกับความ
คาดหวังของผู้บริโภค

• พัฒนาแนวทางบริหารจัดการหว่งโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Supply
Chain ESG Management Approach) รวมถึงร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายกับภาครัฐ หรือเอกชน เช่น การเป็นสมาชิก SeaBOS
(Seafood Business for Ocean Stewardship)

• ยกระดับกระบวนการเล้ียงสัตว์และการผลิตสินค้าให้เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น เช่น พัฒนานวัตกรรมอาหารสัตว์รักษ์โลก ท า
ให้ลดปริมาณไนโตรเจนที่ถูกก าจัดออกมาเป็นมูลสัตว์ น าของเสียจาก
ฟาร์มมาใชใ้นการผลติก๊าซชวีภาพ (Biogas) แสวงหาแนวทางลด
ปริมาณอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร รวมไปถึงการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย

• พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต ่า
• ส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้
วัสดุจากแหล่งท่ียั่งยืน การน ากลับมาใชใ้หม่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ี
ช่วยยืดอายุสินค้า เป็นต้น

• ลดการใช้กระดาษและพลาสติกในบรรจุภัณฑ์อาหาร

4. ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค
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การบรโิภคสินค้าอยา่งรับผิดชอบ และประเด็นด้านความยั่งยืน
ในห่วงโซ่อุปทาน กลายเป็นหน่ึงในเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้าของลูกค้าและผูบ้ริโภค ท าให้บริษัทผูผ้ลิตต้องยกระดับ
มาตรฐานสินค้าและห่วงโซ่อุปทานให้สูงกวา่ความคาดหวังของ
ลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากน้ี ลูกค้ารายใหญ่อาจเพ่ิมเงื่อนไข
การซื้อสินคา้ที่มากกว่าในอดีต หน่วยงานก ากับดูแลของ
ประเทศปลายทาง หรือองค์กรอิสระอาจออกข้อก าหนด หรือ
กฎหมายของประเทศเพ่ือบังคับใช้มากขึ้น เช่น ข้อตกลงเร่ือง
ความมุ่งมั่นในการเพิม่สวัสดิภาพไก่ให้ดีขึ้น (Better Chicken
Commitment : BCC) ซึ่งมีลูกค้าของบรษิัทหลายรายในแถบ
ยุโรปได้ลงนามเข้ารว่มแล้ว และจะต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
ภายในปี 2569 ดังน้ันบริษัทจ าเป็นต้องตัดสินใจ วางแผน และ
เตรียมการล่วงหน้าก่อนการบังคับใช้ เน่ืองจากข้อตกลง
ดังกล่าวมีมาตรฐานท่ีสูงกว่าหลักปฏิบัติที่บริษัทด าเนินการ

• บริษัทต้องลงทุนในเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
สินค้า หรือปรับปรุงฟาร์มให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน หรือเง่ือนไขใหม่ ท าให้มีค่าใชจ้่ายใน
การลงทุนและด าเนินงานสูงขึ้น รวมถึงอาจ
ต้องทบทวนสูตร และกระบวนการผลิตสินค้า
ให้ยังคงคุณภาพ และความปลอดภัย

• บริษัทอาจเสียโอกาสในการด าเนินธุรกจิ และ
ความสามารถในการแข่งขัน หากไม่สามารถ
ยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับความ
คาดหวัง กฎเกณฑ์ มาตรฐาน หรือข้อตกลง
ฉบับใหม่

• สื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียถึงการ
ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เข้าใจถึง
หลักการ เหตผุล และประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นใน
ห่วงโซ่คุณค่า

• พัฒนา และยกระดับมาตรฐานอาหารซพีี
เอฟ (CPF Food Standard) ให้เป็นระบบ
เดียวกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• ศึกษาแนวโน้ม ความคาดหวังของสังคม
ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
น ามาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจ

5. ความต้องการด้านมาตรฐานสินค้าที่สูงขึ้น
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