
2564

TASK FORCE ON 
CLIMATE-RELATED 
FINANCIAL DISCLOSURES 
(TCFD) 



Copyright © 2021. Charoen Pokphand Foods Plc. All rights reserved.
หนา้ 2

สารบัญ
บทน ำ 3

กำรก ำกบัดแูลกิจกำร
• การบรหิารความเสีย่ง 
• การขบัเคลื่อนการด าเนินการ

4
8
9

กลยทุธ์
• การวเิคราะหส์ถานการณ์สภาพภมูอิากาศ
• การประเมนิความเสีย่งของสภาพภมูอิากาศ

11
12
20

กำรวดัผลและเป้ำหมำย 23

เอกสำรอ้ำงอิง 25



Copyright © 2021. Charoen Pokphand Foods Plc. All rights reserved.
หนา้ 3

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศกลายเป็นวาระธุรกจิที่ส าคญั
และหวัใจหลกัในการก าหนดกลยุทธส์ าหรบัการด าเนินธุรกิจซพีเีอฟ
เลง็เหน็วา่การเปลีย่นแปลงภูมอิากาศนัน้เป็นปัจจยัหลักทีม่แีนวโน้ม
ที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจหากขาดการปรบักลยุทธ์ให้
เหมาะสม ในฐานะผูน้ าในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารบรษิทัไดใ้ห้
ความส าคัญกับความเสี่ย งและโอกาสที่ เกี่ยวข้องจากการ
เ ป ลี่ ย น แป ล ง สภ าพภู มิ อ า ก า ศ  ดั ง นั ้น บ ริษัท จึ ง น า  The 
recommendation of Taskforces on Climate-related Financial 
Disclosure (TCFD) มาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิผลกระทบ
เพือ่ท าความเขา้ใจถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิต่อการด าเนินธุรกจิได ้

บทน า
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การก ากับดูแลกิจการ

ซพีเีอฟก าหนดใหม้กีารบรหิารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบ โดยด าเนินการแบบบรูณาการทัว่ทัง้องคก์ร
และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission) เพื่อใหส้ามารถระบุความเสีย่งและโอกาสทางธุรกจิไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนั
เหตุการณ์ ครอบคลุมความเสีย่งทุกประเภท รวมถงึความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ตลอดจนบรหิารความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ (Risk Appetite)



Copyright © 2021. Charoen Pokphand Foods Plc. All rights reserved.
หนา้ 5

นอกจากน้ีซพีเีอฟไดผ้นวกประเดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเขา้เป็นหนึ่งในเป้าหมายดา้นความ
ยัง่ยนืขององคก์ร รวมถงึรว่มเป็นสมาชกิเครอืขา่ยคารบ์อนนิวทรลัประเทศไทย (Thailand Carbon
Neutral Network: TCNN) ขององคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (Thailand Greenhouse Gas
Management Organization: TGO) และแสดงเจตจ านงในการเขา้รว่มการก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซ
เรอืนกระจกทีส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายทางวทิยาศาสตร์ (Science-based Targets: SBT) โดยสามารถดู
รายละเอยีดไดท้ี่ https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action เพือ่ใหทุ้กหน่วยธุรกจิให้
ความส าคญั วางแนวทางใหส้อดคลอ้งกนั และมุง่ปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลุผลส าเรจ็ อกีทัง้มกีารตรวจสอบและ
ตดิตามผลโดยคณะกรรมการและหน่วยงานภายในทีไ่ดร้บัมอบหมาย และตรวจประเมนิโดยหน่วยงาน
ภายนอกทีผ่า่นการรบัรอง ซพีเีอฟมุง่หวงัใหก้ารด าเนินธุรกจิตลอดห่วงโซ่คุณคา่มคีวามมัน่คงและ
เตบิโตอยา่งยัง่ยนื จงึใหค้วามรูแ้ก่บุคลากร คู่คา้ และลกูคา้ ผา่นการสมัมนา ประชุมเชงิปฎบิตักิาร และ
การจดัท าโครงการต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเพือ่สรา้งวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
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ส าหรบัโครงสรา้งการก ากบัดแูลและบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่นคอื การบรหิาร
ความเสีย่ง และการขบัเคลื่อนการด าเนินการ

กำรบริหำรควำมเส่ียง ซพีเีอฟมกีารก าหนดโครงสรา้ง บทบาทหน้าที่ ความรบัผดิชอบ และกระบวนการ
บรหิารความเสีย่งไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี

คณะกรรมกำร
บริษทั

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำร

คณะอนุกรรม 
กำรบริหำร
ควำมเส่ียง

ผูบ้ริหำรหน่วย
ธรุกิจ

โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ส ำนักบริหำร
ควำมเส่ียง
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คณะกรรมกำร บทบำทหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบ 
คณะกรรมกำรบริษทั • อนุมตัิ และตดิตามการด าเนินการตามนโยบายบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ • สอบทานใหบ้รษิทั และผูบ้รหิารปฏบิตัติามนโยบายและกลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่ง รวมถงึ
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้

• สอบทานความเพยีงพอและประสทิธผิลของนโยบายและกลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่ง
โดยรวม

คณะกรรมกำรบริหำร • ก ากบัดแูลและตดิตามสถานะความเสีย่งส าคญั และการบรหิารความเสีย่ง
• สง่เสรมิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง* • สอบทานความเสีย่งส าคญัของบรษิทั และก าหนดมาตรการจดัการความเสีย่ง โดยรว่มมอืกบั
ทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะเจา้ของความเสีย่ง (Risk owner)

• ตดิตามความคบืหน้าการด าเนินการตามมาตรการ
ส ำนักบริหำรควำมเส่ียง • สง่เสรมิ เผยแพรค่วามรู้ และใหค้ าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง

• ตดิตามความคบืหน้าการจดัการความเสีย่ง
ผูบ้ริหำรหน่วยธรุกิจ • รบัผดิชอบโดยตรงต่อการบรหิารความเสีย่งทัง้การระบุ ประเมนิ ก าหนดมาตรการจดัการ

และรายงานความคบืหน้าการบรหิารความเสีย่ง
*ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงนิเป็นประธาน
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กระบวนการบรหิารความเสีย่ง แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี

1. ระบุควำมเส่ียง
ผูบ้รหิารของหน่วยธุรกจิรว่มกบัหน่วยงานสนบัสนุนระบุความเสีย่งและโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ตลอดหว่งโซ่อุปทาน ซึง่อาจสง่ผลต่อการบรรลวุตัถุประสงค์
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธข์องบรษิทั

2. ประเมินควำมเส่ียง
ซพีเีอฟจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งและโอกาสทางธุรกจิ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิทีก่ าหนดไว้ รวมถงึจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง

3. ก ำหนดและติดตำมควำมคืบหน้ำของมำตรกำรจดักำรควำมเส่ียง
เมือ่ทราบผลการประเมนิความเสีย่งแลว้ เจา้ของความเสีย่งมหีน้าทีก่ าหนดมาตรการจดัการความเสีย่ง และรายงานความคบืหน้าการด าเนนิการตอ่
คณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ซึง่เป็นปัจจยัภายนอกทีส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงานโดยตรงต่อ
บรษิทั เชน่ ผลกระทบต่อราคาวตัถุดบิอาหารสตัว์ ผลกระทบตอ่การเลีย้งสตัว์ หรอืผลกระทบจากความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่ตี่อสภาวะแวดลอ้ม
ของโลก เป็นตน้ โดยผูบ้รหิารหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดกลยทุธแ์ละมาตรการจดัการความเสีย่ง และมทีีป่รกึษาภายในซึง่เป็นผูม้ปีระสบการณ์ให้
ค าแนะน า นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารรายงานสถานการณ์และผลการด าเนนิงานในประเดน็นี้เป็นการเฉพาะ เพือ่ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นกลยทุธไ์ด้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

4. จดัท ำรำยงำน
ส านกับรหิารความเสีย่งจดัท ารายงานสรปุผลการประเมนิความเสีย่งเสนอต่อผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้ง

กำรบริหำรควำมเส่ียง 
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บรษิทัก าหนดโครงสรา้ง บทบาทหน้าที่ และความรบัผดิชอบ เพือ่ใชใ้นการก าหนดเป้าหมายดา้นความยัง่ยนื
ตลอดจนขบัเคลื่อนการด าเนินการเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย รวมทัง้ลดผลกระทบต่อการเกดิเหตุการณ์ความเสีย่งที่
อาจเกดิขึน้ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี

คณะกรรมกำร
บริษทั

คณะกรรมกำร
บรรษทัภิบำล
และกำรพฒันำ
เพ่ือควำม
ยัง่ยืน

คณะกรรมกำร
บริหำร

คณะกรรมกำร
สนับสนุนและ
ขบัเคล่ือนเป้ำ
หมำยควำม
ยัง่ยืนซีพีเอฟ 

2030

ผูบ้ริหำรหน่วย
ธรุกิจ

โครงสร้ำงกำรขบัเคล่ือนเป้ำหมำยควำมยัง่ยืนซีพีเอฟ 2030

กำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินกำร 



Copyright © 2021. Charoen Pokphand Foods Plc. All rights reserved.
หนา้ 10

คณะกรรมกำร บทบำทหน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริษทั • อนุมตัแิละตดิตามการด าเนินการตามนโยบายหลกัและเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรษทัภบิาลและการพฒันาเพื่อความยัง่ยนื

คณะกรรมกำรบรรษทัภิบำล
และกำรพฒันำเพ่ือควำม
ยัง่ยืน

• ก าหนดนโยบายหลกัและเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรษทัภบิาลและการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื
• ใหค้วามเหน็ชอบเกีย่วกบักลยทุธ ์และแนวทางการด าเนินงาน
• สง่เสรมิใหม้กีารด าเนินการตามเป้าหมาย

คณะกรรมกำรบริหำร • กลัน่กรองแผนการด าเนนิงานและนโยบายการขบัเคลือ่นเป้าหมายความยัง่ยนื
• ก ากบัดแูลการขบัเคลือ่นกลยทุธใ์หเ้ป็นไปตามเป้าหมายความยัง่ยนื
• รายงานความคบืหน้าการขบัเคลือ่นความยัง่ยนื

คณะกรรมกำรสนับสนุนและ
ขบัเคล่ือนเป้ำหมำยควำม
ยัง่ยืนซีพีเอฟ 2030*

• เสนอแผนการด าเนินงานและนโยบายการขบัเคลือ่นเป้าหมายความยัง่ยนืทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืตามหลกัสากล
• อนุมตัขิอ้มลูการเขา้รว่มตอบแบบประเมนิดชันคีวามยัง่ยนืและมาตรฐานความยัง่ยนืต่างๆ และสนบัสนุนการเปิดเผยขอ้มลู

ดา้นความยัง่ยนืขององคก์ร รวมถงึรายงานความยัง่ยนืต่อบุคคลภายนอก 
• ตดิตามการด าเนนิงาน ใหค้ าแนะน าปรกึษา การแกไ้ขปัญหาและความเหน็ชอบในกลยทุธแ์ละโครงการต่างๆ ของการ

ขบัเคลือ่นเป้าหมายความยัง่ยนื

ผูบ้ริหำรหน่วยธรุกิจ • ด าเนินการตามแผนงานและนโยบายทีไ่ดร้บัหมาย
• รายงานความคบืหน้าต่อประธานความมุง่มัน่ในดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในคณะกรรมการสนบัสนุนและขบัเคลื่อนเป้า

หมายความยัง่ยนืซพีเีอฟ 2030

*ประธานคณะผูบ้รหิารเป็นประธาน
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บรษิทับรหิารจดัการความเสีย่งแบบบรูณาการทัว่ทัง้องคก์ร รวมถงึการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศซึง่
ถูกระบุวา่เป็นหนึ่งในความเสีย่งดา้น ESG (Environment, Social, Governance) อยา่งไรกต็ามบรษิทัไม่
เพยีงประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพภมูอิากาศเทา่นัน้ แต่ยงัค านึงถงึโอกาสทางธุรกจิทีอ่าจ
เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศดว้ยเชน่กนั โดยพจิารณาและประเมนิผลกระทบครอบคลุม
ธุรกจิอาหารสตัว์ ธุรกจิการเลีย้งสตัวแ์ละธุรกจิอาหารในกจิการประเทศไทย

กลยุทธ์
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การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพภูมิอากาศ (Climate Scenario Analysis)

การวิเคราะห์สถานการณ์ได้รบัการประเมนิโดยตวัแทนจากหน่วยธุรกิจและหน่วยงานภายใน สถานการณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ คือ 
สถานการณ์ทางธุรกจิตามปกต ิ (Business as Usual: 4°C*) และ สถานการณ์คารบ์อนต ่า (Low future Carbon: 1.5°C**) เพื่อท าความเขา้ใจ
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศต่อธุรกจิ

• สถำนกำรณ์คำรบ์อนต ำ่ (1.5°C)
▪ มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต ่า  ซึ่ง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทาง
นโยบายสามารถจ ากัดภาวะโลกร้อนให้ต ่ากว่า 1.5 องศา
เซลเซยีสเหนือระดบัก่อนยุคอุตสาหกรรม

● สถำนกำรณ์ทำงธรุกิจตำมปกติ  (4°C)
▪ นโยบายดา้นภูมอิากาศมเีป้าหมายทีม่โีอกาสบรรลุไดจ้รงิ

มากกวา่ แต่มกีารปลอ่ยมลพษิทีย่งัคงสงู 
▪ มอีุณหภูมสิูง มกีารขาดแคลนน ้า และมคีวามแปรปรวน

ของสภาพอากาศทีรุ่นแรงซึง่พบไดบ้่อยครัง้และรุนแรงขึน้

บรษิทัได้ด าเนินการการวเิคราะห์สถานการณ์โดยอ้างถึงแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งรวมไปถงึการประเมนิแล ะรายงานโดย
Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC) และ International Energy Agency (IEA) เกีย่วกบัแผนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ผล
การวิเคราะห์ช่วยให้บรษิทัระบุผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศต่อธุรกิจ เพื่อน าไปใช้ก าหน ดกลยุทธ์และการ
วางแผนทางการเงนิของบรษิทั ดงันัน้ แผนปฏบิตักิารจ าเป็นต้องก าหนดทศิทางทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัธุรกจิ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัก าลงักา้วไปสู่ความ
ยัง่ยนือยา่งแทจ้รงิ
หมำยเหต:ุ 
* สถานการณ์ทางธุรกจิตามปกต ิ(4°C) – Nationally determined contributions (NDCs) ส าหรบัความเสีย่งเปลีย่นผา่น และ RCP 8.5 ส าหรบัความเสีย่งทางกายภาพ
** สถานการณ์คารบ์อนต ่า (1.5°C) – B2DS ส าหรบัความเสีย่งเปลีย่นผา่น และ RCP 4.5 ส าหรบัความเสีย่งทางกายภาพ
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ควำมเส่ียงจำก
กำรเปล่ียนผำ่น

สถำนกำรณ์ทำงธรุกิจตำมปกติ  (4°C) สถำนกำรณ์คำรบ์อนต ำ่ (1.5°C)

กำรเปล่ียนแปลงทำง
กฎหมำย/กฎระเบียบ
(Policy & Legal)

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ตัง้แต่ 5 ปีข้ึนไป

• คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ภาครฐัของประเทศไทยยงัไม่มี
การออกกฎหมายเพือ่ควบคุมการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 

• ปัจจุบนั ซพีเีอฟมสีดัส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนอยู่ที ่26% 
อกีทัง้มโีครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เช่น 
โครงการปรบัปรุงระบบท าความเย็นและระบบปรบัอากาศ 
โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าแสงสว่างประสทิธภิาพสูง (LED
Project) โครงการโรงไฟฟ้าระบบพลงังานความรอ้นรว่ม (Co-
generation) เป็นตน้ และมเีป้าหมายลดก๊าซเรอืนกระจก 25%
ภายในปี 2025

• คาดวา่จะกระทบซพีเีอฟในระดบัต ่า เนื่องจากไมม่กีารบงัคบัใช้
กฎหมายใหม่ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการ
ด าเนินการในปัจจุบนัยงัสามารถจดัการความเสีย่งได้

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ตัง้แต่ 5 ปีข้ึนไป

• คาดการณ์ว่าภายในปี 2030 ภาครฐัของประเทศไทยน่าจะมกีารบงัคบัใช้
กฎหมายดา้นการลดก๊าซเรอืนกระจก โดยจะเริม่บงัคบัใชก้บัอุตสาหกรรม
หนกักอ่น ยงัไมร่วมอุตสาหกรรมอาหาร

• ปัจจุบัน ซีพีเอฟมสีดัส่วนการใช้พลงังานหมุนเวียนอยู่ที่ 26% อีกทัง้มี
โครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เช่น โครงการปรบัปรุง
ระบบท าความเยน็และระบบปรบัอากาศ โครงการเปลีย่นระบบไฟฟ้าแสง
สว่างประสทิธภิาพสูง (LED Project) โครงการโรงไฟฟ้าระบบพลงังาน
ความร้อนร่วม (Co-generation) เป็นต้น และมเีป้าหมายลดก๊าซเรอืน
กระจก 25% ภายในปี 2025

• คาดว่าจะกระทบซพีเีอฟในระดบัต ่า เนื่องจากถึงแมว้่าจะมกีารบงัคบัใช้
กฎหมายใหมด่า้นการลดก๊าซเรอืนกระจก แต่อุตสาหกรรมอาหารยงัไม่ถูก
บังคบัใช้ ตลอดจนการด าเนินการในปัจจุบันจึงเพียงพอต่อการจัดการ
ความเสีย่ง

หนา้ 13



Copyright © 2021. Charoen Pokphand Foods Plc. All rights reserved.

ควำมเส่ียงจำก
กำรเปล่ียนผำ่น

สถำนกำรณ์ทำงธรุกิจตำมปกติ  (4°C) สถำนกำรณ์คำรบ์อนต ำ่ (1.5°C)

กำรเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี
(Technology)

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ตัง้แต่ 5 ปีข้ึนไป

• ซพีเีอฟมสีดัส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนค่อนขา้งสูง ซึ่งอยู่ที ่
26% และมีการก าหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 25% 
ภายในปี 2025

• คาดว่าจะกระทบกบัซพีเีอฟในระดบัต ่า เนื่องจากสามารถใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องปรับเป ลี่ยน
เทคโนโลยไีปสู ่low-carbon product 

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ไม่เกิน 5 ปี

• เทคโนโลยใีนปัจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งต่อเนื่อง และรวดเรว็ 
• ซพีเีอฟมกีารศกึษาและลงทุนในเทคโนโลยดีา้นการเลีย้งสตัวแ์ละการผลติ

อยา่งต่อเนื่อง ทัง้จากบรษิทัผูผ้ลติเทคโนโลย ีรวมถงึการพฒันาเทคโนโลยี
ขึ้นใช้เองภายในบริษัท ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวยีนอยูท่ี ่26% และอยูร่ะหว่างการด าเนินการในดา้นต่างๆ เพิม่เตมิ
อยา่งต่อเนื่อง

• ดงันัน้ หากต้องมกีารเปลีย่นแปลงเทคโนโลยมีุง่สู่ low-carbon products 
อาจตอ้งลงทุนเพื่อใหม้สีดัสว่นการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนเพิม่ขึน้เป็น 50% 
ประมาณ 600 ลา้นบาท เพื่อใหม้สีดัสว่นการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนเพิม่ขึน้
เป็น 50% แต่ไมน่่ากระทบกบัผลประกอบการอยา่งมนียัส าคญั

หนา้ 14
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ควำมเส่ียงจำก
กำรเปล่ียนผำ่น

สถำนกำรณ์ทำงธรุกิจตำมปกติ  (4°C) สถำนกำรณ์คำรบ์อนต ำ่ (1.5°C)

ควำมต้องกำรผู้บริโภค
ท่ีเปล่ียนแปลง
(Market)

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ไม่เกิน 5 ปี

• การทีโ่ลกมอุีณหภูมสิงูขึน้สง่ผลกระทบต่อการเกษตรและการจดัการ
น ้า ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศ มกีารกดัเซาะชายฝัง่
จากระดบัน ้าทะเลทีเ่พิม่ขึน้ ท าใหเ้กดิการสญูเสยีพื้นที ่มกีารยา้ยถิน่
ฐานและอพยพแรงงานเขา้สูเ่มอืง และยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพทัง้
ทางตรงและทางอ้อม อนัส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสงัคมและระบบ
เศรษฐกจิของโลกได้มกีารคาดการณ์ว่าถ้าอุณหภูมโิลกสูงขึ้น 4% 
GDP จะลดลงมากกว่า 20 % ซึง่จะกระทบต่อก าลงัซื้อของผู้บรโิภค
ทีอ่าจลดลง รวมถงึผูบ้รโิภคอาจมแีนวโน้มเปลีย่นไปบรโิภคสนิคา้ที่
ชว่ยลดภาวะโลกรอ้นมากขึน้ 

• ซีพีเอฟผลิตและขายสินค้าที่มีคุณภาพในระดับราคาที่สามารถ
แขง่ขนัในตลาดได ้

• หากซีพเีอฟไม่มกีารด าเนินการใดๆ เพิม่เติมอาจได้รบัผลกระทบ
ระดบัต ่า เนื่องจากบรษิทัอาจไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้และผูบ้รโิภคบางกลุม่ทีย่งัเป็นตลาดเฉพาะเจาะจง 

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ไม่เกิน 5 ปี

• ผูบ้รโิภคจะใหค้วามสนใจในการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเพิม่ขึน้ 
และอาจน าปัจจยัด้านการลดภาวะโลกร้อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้ เชน่ สนิคา้ทีผ่ลติจากแหล่งที่ไมเ่กีย่วขอ้งกบั
การตดัไมท้ าลายป่า (Zero Deforestation) สนิคา้กลุ่ม low-carbon 
products เป็นตน้ นอกเหนือจากการพจิารณาดา้นราคาและคุณภาพ

• ซพีเีอฟเป็นผูผ้ลติสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อสตัว์ ซึง่ใหค้วามส าคญักบั
การบรหิารหว่งโซ่อุปทานอยา่งยัง่ยนื มรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบัและ
มกีารขยายธุรกจิสู่สนิคา้กลุ่ม low-carbon products เช่น สนิค้า
โปรตนีจากพชื เป็นตน้ 

• หากต้องเพิ่มข้อก าหนดหรอืเงื่อนไขต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานให้มี
ความเขม้งวดมากขึน้ หรอืความตอ้งการของลูกคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ซึง่บรษิทัมกีารวจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์ย่างต่อเนื่ อง จงึคาดว่าไม่
น่าสง่ผลกระทบอยา่งเป็นนยัส าคญั
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ควำมเส่ียงจำก
กำรเปล่ียนผำ่น

สถำนกำรณ์ทำงธรุกิจตำมปกติ  (4°C) สถำนกำรณ์คำรบ์อนต ำ่ (1.5°C)

ภำพลกัษณ์องคก์ร
(Reputation)

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ไม่เกิน 5 ปี

• หากประชากรโลกยงัคงด าเนินชวีติตามปกตเิหมอืนเช่นปัจจุบนั จะ
ท าใหด้ ารงชวีติอยา่งยากล าบากมากขึน้ เนื่องจากสภาวะโลกรอ้นจะ
ทวคีวามรุนแรงเพิม่มากขึน้ ส่งผลใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ อาจ
เรยีกร้องให้ซีพเีอฟซึ่งเป็นบรษิัทในธุรกจิเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารด าเนินการเพือ่ชะลอหรอืลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก

• ปัจจุบนัซพีเีอฟมกีารด าเนินการในด้านต่างๆ โดยมุ่งหวังให้บรรลุ
เป้าหมายลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกของบรษิทั

• ซพีเีอฟจงึน่าจะไดร้บัผลกระทบในระดบัต ่า

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ไม่เกิน 5 ปี

• ประชากรทัว่โลกย่อมคาดหวงัและยนิดทีีจ่ะซื้อสนิคา้และบรกิารจาก
บรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึความยัง่ยนืของโลกเป็นส าคญั

• ซพีเีอฟมกีารด าเนินการในดา้นต่างๆ เพือ่สรา้งความยัง่ยนืตลอดหว่ง
โซ่อุปทานของบริษัท ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวอาจมีทั ้งส่วนที่
ด าเนินการโดยมไิด้เปิดเผยให้บุคคลภายนอกรบัทราบ หรืออาจ
ด าเนินการโดยไม่ได้จดัท าขอ้มูลเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 
อยา่งไรกต็าม ซพีเีอฟอยูร่ะหวา่งการปรบัปรงุกระบวนการต่างๆ ใหม้ี
ความชดัเจน จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเปิดเผยแก่ผู้มสี่วนได้
เสยีตามความเหมาะสม

• จากประเดน็ดงักลา่ว จงึคาดวา่จะมผีลกระทบดา้นภาพลกัษณ์ไมม่าก
นกั
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ควำมเส่ียง
ทำงกำยภำพ

สถำนกำรณ์ทำงธรุกิจตำมปกติ  (4°C) สถำนกำรณ์คำรบ์อนต ำ่ (1.5°C)

ภยัธรรมชำติเฉียบพลนั
(Acute)

ผลกระทบปำนกลำง ระยะเวลำ: ไม่เกิน 5 ปี

• มกีารคาดการณ์ว่า หากอุณหภูมโิลกสูงขึน้ถงึ 4°C จะเกดิภยั
พบิตัิทางธรรมชาติที่มคีวามรุนแรง และมคีวามถี่มากขึ้น ได้แก ่
พายุ คลื่นความรอ้น น ้าท่วม น ้าแลง้ เป็นต้น และจากเหตุการณ์
ดงักล่าว ย่อมส่งผลต่อปรมิาณผลผลิต และต้นทุนวตัถุดิบทาง
การเกษตร เชน่ ขา้วโพด ถัว่เหลอืง 

• ซีพีเอฟมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตัง้ของสถา น
ประกอบการ ตลอดจนวางแผนเพื่อรบัมอืกบัการเกดิเหตุการณ์ที่
อาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ส าหรบัการบรหิารจดัการด้าน
วตัถุดบินัน้ บรษิทัไดม้กีารพฒันาระบบการพยากรณ์วัตถุดบิ เพื่อ
น ามาใชใ้นการวางแผนการสัง่ซือ้

• ถงึแมว้่าซพีเีอฟจะมกีารด าเนินการในด้านต่างๆ แต่ก็อาจได้รบั
ผลกระทบต่อการบรหิารหว่งโซ่อุปทานในระดบัปานกลางได ้หาก
เกดิเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างฉับพลนั และรุนแรงเกนิกว่าที่
คาดไว้

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ตัง้แต่ 5 ปีข้ึนไป

• หากอุณหภมูโิลกสงูขึน้ไมเ่กนิ 1.5°C ภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้
จะรนุแรง และมคีวามถีใ่นการเกดิน้อยกวา่การปลอ่ยใหโ้ลกมอุีณหภมูิ
สงูขึน้ถงึ 4°C ท าใหป้ระสทิธภิาพในการปลกูพชืไรน่่าจะลดลงไมม่าก
นกั จงึคาดวา่หว่งโซอุ่ปทานของบรษิทัน่าจะไดร้บัผลกระทบในระดบั
ต ่า
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ควำมเส่ียง
ทำงกำยภำพ

สถำนกำรณ์ทำงธรุกิจตำมปกติ  (4°C) สถำนกำรณ์คำรบ์อนต ำ่ (1.5°C)

กำรเปล่ียนแปลงสภำพ
อำกำศในระยะยำว
(Chronic)

ผลกระทบปำนกลำง ระยะเวลำ: ไม่เกิน 1 ปี
• หากอุณหภูมโิลกสูงขึน้ถงึ 4°C จะเกดิการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิ
ประเทศ และภูมอิากาศในระยะยาว เชน่ ภาวะภยัแลง้ทีม่วีงกวา้ง
ขึ้น ระดับน ้ าทะเลสูงขึ้น ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น สภาพ
อากาศมคีวามผนัผวน เป็นตน้  

• ซีพีเอฟมีการบริหารความต่อเนื่ องทางธุรกิจตัง้แต่ก่ อนเริ่ม
ตัดสินใจเลือกสถานที่ตัง้  บริหารธุรกิจโดยค านึงถึงก ารใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดตัวชี้ว ัดด้าน
ประสทิธภิาพการใชน้ ้า การใชพ้ลงังาน เป็นตน้ ตลอดจนวางแผน
รบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉนิ หรอืเหตุการณ์วกิฤต 

• ถึงแม้ว่าซีพเีอฟจะมมีาตรการป้องกนั และบรรเทาเหตุการณ์ที่
อาจเกดิขึน้ แต่หากการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มยงัคงด าเนิน
ไปอยา่งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ยอ่มสง่ผลต่อประสทิธิภาพใน
การบรหิารหว่งโซ่อุปทานของบรษิทั ทัง้ในดา้นพืน้ที่เพาะปลูกพชื
ไร่อาจลดลง ส่งผลต่อต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร 
รวมถึงกระทบต่อต้นทุนการบรหิารธุรกจิให้ด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง และความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้และผูบ้รโิภค

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ตัง้แต่ 5 ปีข้ึนไป
• หากสามารถรกัษาอุณหภูมโิลกไวไ้ดไ้ม่เกนิ 1.5°C การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศในระยะยาวจะรุนแรงน้อยกว่าการ
ปลอ่ยใหโ้ลกมอุีณหภมูสิงูขึน้ถงึ 4°C

• ประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานของบรษิัทน่ าจะ
ได้รบัผลกระทบในระดบัต ่า เนื่องจากวตัถุดบิทางการเกษตรซึ่งเป็น
วตัถุดบิหลกัในการผลติอาหารสตัว์ และเป็นต้นทุนหลกัในการเลี้ยง
สตัวน่์าจะมตีน้ทุนเพิม่ขึน้จากเดมิไมม่ากนกั 



Copyright © 2021. Charoen Pokphand Foods Plc. All rights reserved.

โอกำส สถำนกำรณ์ทำงธรุกิจตำมปกติ  (4°C) สถำนกำรณ์คำรบ์อนต ำ่ (1.5°C)
กำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและกำรใช้
พลงังำนทดแทน
(Resource Efficiency & 
Energy Source)

ผลกระทบต ำ่                                     ระยะเวลำ: ไมเ่กิน 1 ปี
• ปัจจุบนัซีพีเอฟมีการใช้พลงังานแสงอาทิตย์จากโครงการ Solar 

Rooftop ซึง่ตดิตัง้จรงิ 17.3 เมกกะวตัต ์ส่งผลใหเ้กดิผลประหยดัค่า
ไฟฟ้าไดปี้ละ 21 ลา้นบาท 

• หากบริษัทไม่ลงทุนในโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม ก็ยังคงมีผล
ประหยดัทีเ่ท่าเดมิ 

ผลกระทบต ำ่ ระยะเวลำ: ไมเ่กิน 5 ปี
• ปัจจุบนั ซพีเีอฟมสีดัส่วนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนอยูท่ี ่26% หากตอ้งเพิม่
สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทนจาก 26% เป็น 50% จะต้องลงทุนเพิม่เตมิ
ประมาณ 600 ลา้นบาท  ซึ่งจะท าใหเ้กดิผลประหยดัค่าไฟฟ้าได้ปีละ 170 
ลา้นบาท

ควำมต้องกำรผู้บริโภคท่ี
เปล่ียนแปลง
(Market)

ผลกระทบปำนกลำง ระยะเวลำ: ไมเ่กิน 5 ปี
• พฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภคอาจเปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่ งให้
ความส าคญัอยา่งมากในประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื 

• ซีพีเอฟให้ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจด้วยการค านึ งถึง
สิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื ตลอดจนบรูณาการขอ้ก าหนดด้านการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืต่างๆ เขา้สู่กระบวนการผลติ เพื่อให้บรษิทัสามารถ
น าเสนอผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย และตอบโจทยค์วามต้องการของ
ลูกค้าและผู้บรโิภค เช่น พฒันาการออกแบบและการจดัการบรรจุ
ภัณฑ์ยัง่ยืนเพื่อลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ภายหลงัการใช้งาน การ
จ าหน่ายสินค้าโปรตีนจากพืช การด าเนินโครงการเพื่ออนุ รักษ์ 
ปกป้อง และฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าชายเลนและป่าตน้น ้า เป็นตน้

• คาดว่าจากประเดน็การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคจะช่วย
สรา้งโอกาสในการท าธุรกจิของซพีเีอฟไดม้ากขึน้

ผลกระทบปำนกลำง ระยะเวลำ: ไมเ่กิน 5 ปี
• ลูกค้าและผู้บรโิภคจะมแีนวโน้มใส่ใจในประเด็นความยัง่ยนื เช่น การซื้อ
สนิค้าที่ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการตดัไมท้ าลายป่า (Zero Deforestation) 
สนิคา้ low-carbon products เป็นต้น ตลอดจนยนิดทีีจ่ะสนับสนุนและซื้อ
สนิคา้จากผูผ้ลติทีใ่สใ่จต่อความยัง่ยนืเช่นเดยีวกนั

• หากซีพเีอฟสามารถพฒันาห่วงโซ่อุปทานให้มคีวามยัง่ยนื โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ตลอดจนเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ใหแ้ก่ผู้มสี่วน
ได้เสยีอย่างเหมาะสม การด าเนินการของบริษัทย่อมสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้และผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป  อนัจะน ามาสู่การเพิม่ขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก

หนา้ 19
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ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศ

WRI Aqueduct Water Risk Atlas ถูกน ำมำใชเ้พือ่กำรคำดกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงใน
อนำคตในระดบัทอ้งถิน่ ซึง่กำรวเิครำะหด์งักลำ่วถูกก ำหนดดว้ยกรอบของเวลำ ตวัชีว้ดั
ต่ำงๆ เชน่ ควำมเครยีดน ้ำ กำรแปรปรวนของฤดกูำล น ้ำประปำ เป็นตน้ และสถำนกำรณ์
สมมตทิีอ่ำจจะเกดิขนึ (scenario) ดงัต่อไปนี้
• สถำนกำรณ์ในทำงทีด่ี (optimistic scenario หรอื SSP2 RCP4.5) แสดงถงึโลกทีม่กีำร

พฒันำทำงเศรษฐกจิทีม่ ัน่คงและกำรปลอ่ยคำรบ์อนทีค่งที่ ซึง่สง่ผลต่ออุณหภมูคิงที่
1.1–2.6°C

• สถำนกำรณ์ในทำงทีแ่ย่ (pessimistic scenario หรอื SSP3 RCP8.5) แสดงถงึโลก
พฒันำทำงเศรษฐกจิทีไ่มส่ม ่ำเสมอ กำรเตบิโตของประชำกรทีส่งูขึน้ กำรเตบิโตของ
GDP ทีล่ดลง และอตัรำกำรขยำยตวัของเมอืงทีต่ ่ำลง ซึง่สง่ผลต่ออุณหภมูเิฉลีย่ทัว่โลก
ทีเ่พิม่ขึน้ 2.6–4.8°C

• สถำนกำรณ์ทำงธุรกจิตำมปกติ (BAU scenario หรอื SSP2 RCP8.5) แสดงถงึโลกทีม่ ี
กำรพฒันำทำงเศรษฐกจิทีม่ ัน่คงและกำรปลอ่ยคำรบ์อนทัว่โลกทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งต่อเนื่อง
ซึง่สง่ผลต่ออุณหภมูเิฉลีย่ทัว่โลกทีเ่พิม่ขึน้ 2.6–4.8°C

การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงทางกายภาพ

หนา้ 20
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ซพีเีอฟมเีป้าหมายในการลดความเสีย่งของการขาดแคลนน ้าและเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใชน้ ้าในระดบัทอ้งถิน่ จากขอ้ดขีอง WRI Aqueduct Water Risk Atlas ในการน าพืน้ที่
และขอ้มลูน ้ามาเชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูและตวัชีว้ดัความเครยีดน ้าในแต่ละประเทศและ
ลุม่น ้า ในการประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืดงักลา่วท าใหบ้รษิทัสามารถตดิตามและตรวจสอบ
ผลกระทบจากพืน้ทีข่าดแคลนน ้าทีม่คีวามเสีย่งสงูและมคีวามเสีย่งสงูมาก เพือ่มา
วเิคราะหค์วามเสีย่งทางกายภาพและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้

Risk

Extremely High 

High

Medium - High

Low - Medium

Low

จากการประเมนิผลของ Aqueduct Water Risk Atlas สถานประกอบการของซพีเีอฟที่
ตัง้อยูใ่นพืน้ทีม่คีวามเสีย่งขาดแคลนน ้าอาจท าใหไ้ดร้บัผลกระทบต่อธุรกจิและรายไดใ้น
เชงิของการเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการจดัหาน ้า โดยเฉพาะสถานประกอบการในจงัหวดั
นครราชสมีา สระบุรี และปราจนีบุรี ทีม่สีดัสว่นจ านวนสถานประกอบการเท่ากบั 9%,
8% และ 8% ตามด าดบัของสถานประกอบการทัง้หมด ซึง่มโีอกาสเกดิปัญหาขาด
แคลนน ้าอยา่งรนุแรงไดส้งูมากและมกีารเพิม่ขึน้ของตน้ทุนการจดัหาน ้า

นครรำชสีมำ

ปรำจีนบุรี

สระบุรี

พืน้ท่ีท่ีมีควำมเส่ียงขำดแคลนน ้ำในประเทศไทย

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศ
การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงทางกายภาพ
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พื้นท่ีท่ีมีควำมเส่ียง
ขำดแคลนน ้ำ

พื้นท่ีท่ีไม่มี
ควำมเส่ียง

ขำดแคลนน ้ำ

32%

68%
2%

62%

4%

สดัส่วน
ปริมำณน ้ำจืด
ท่ีดึงมำใช้

อาหารสัตว์

ฟารม์

อาหาร

สดัส่วนปริมำณน ้ำจืดท่ีดึงมำใช้ของแต่ละ
ธรุกิจในพืน้ท่ีท่ีมีควำมเส่ียงขำดแคลนน ้ำ

ธรุกิจ

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศ
การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงทางกายภาพ

ในการพจิารณาธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัพืน้ทีท่ี่
ประสบปัญหาน ้า พบวา่การใชน้ ้าจดืของซพีี
เอฟรอ้ยละ 68 มาจากพืน้ทีข่าดแคลนน ้าที่
มคีวามเสีย่งสงูและมคีวามเสีย่งสงูมาก ซึง่
ประกอบไปดว้ยธุรกจิอาหารสตัว์ ธุรกจิ
ฟารม์ และธุรกจิอาหารคดิเป็น 2%, 62%
และ 4% ของการใชน้ ้าจดืทัง้หมดตามล าดบั
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การวัดผลและเป้าหมาย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม 
ขอบเขตที ่1 และ 2

ดนิน า้ป่าคงอยู่

รอ้ยละ 25 ของกำรปลอ่ยก๊ำซเรอืน
กระจกทำงตรงและทำงออ้มต่อหน่วยกำร
ผลติลดลง เมื่อเทยีบกบัปีฐำน 2558
(กจิกำรประเทศไทย)

ดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ 200,000
ตนั จากการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูป่าในพืน้ที่
ยทุธศาสตรแ์ละเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในสถาน
ประกอบการ (กจิกำรประเทศไทย)

ก าหนดเป้าหมายลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์
(Science-Based Target) (ขอบเขตที่ 1,
2 และ 3)

2025 25% 18% 72%

2030 200,000
ตัน

6%11,392
ตัน

2030 -
อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน

เป้าหมาย

253
(28%)

249
(30%)

238
(27%)

222
(26%)

666
(72%)

594
(70%)

647 
(73%)

641
(74%)
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การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที ่1 (พนัตนั CO2 เทยีบเทา่) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที ่2 (พนัตนั CO2 เทยีบเทา่)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัง้หมด (ขอบเขตที ่1 และ 2) ต่อ
หน่วยการผลติ (กโิลกรมั CO2 เทยีบเทา่ต่อตนัผลติภณัฑ)์

อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน
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138
228

138
53

175
2,012

222
641

11
825

73
479

การขนสง่วตัถุดบิ
สิง่กอ่สรา้ง

กจิกรรมทีม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิและพลงังาน
ของเสยีทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร
การเดนิทางของพนกังาน

การซือ้วตัถุดบิ

โรงงานผลติและยานพาหนะของบรษิทั
การซือ้พลงังานไฟฟ้า

การขนสง่และการกระจายสนิคา้
การใชส้นิคา้

การจดัการผลติภณัฑห์ลงัการบรโิภค
การลงทุน

การวัดผลและเป้าหมาย

กิจกรรมต้นน ้ำ
ขอบเขตท่ี 3

กิจกรรมภำยในซีพีเอฟ
ขอบเขตท่ี 1 และ 2

กิจกรรมปลำยน ้ำ
ขอบเขตท่ี 3

2,744
(55%)

863 (17%)

1,388
(28%)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม ขอบเขตที ่1, 2 และ 3

สามารถหาขอ้มลูเกีย่วกบัแผนปฏบิตักิารดา้นการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิคารบ์อนต ่า เป้าหมาย และ
ความคบืหน้าได ้ดงัน้ี

รายงานประจ าปี 2564
(หน้าที ่73-75)

รายงานความยัง่ยนืปี 2564
(หน้ำที ่86 – 91)

เวบ็ไซตซ์พีเีอฟ
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https://www.cpfworldwide.com/en/investors/report-56-1-2021/form1
https://www.cpfworldwide.com/storage/sustainability_report/CPF_SR2021_EN.pdf
https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/environment/climate_water_waste
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