
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม ่(Emerging Risks) 

 

1. การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นความท้าทายซึ่งถึงเวลาที่ทั่วโลกให้ความส าคัญอย่างจริงจังใน

การรับมือ โดยอาศัยความร่วมมือของประเทศต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรับมือต่อสถานการณ์

ดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งในการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Conference of the Parties) ครั้งที่ 26 นั้น ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศภาคีได้ขานรับและ 

ก าหนดนโยบาย 4D 1E ได้แก่ 1) DIGITALIZATION,2) DECARBONIZATION,3) DECENTRALIZATION,               

4)  DE-REGULATION และELECTRIFICATION โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนรถ EV เป็น 69%           

ในปี 2578 และลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) ให้ได้ภายในปี 2608   

ด้วยการสร้างความร่วมมือเพื่อท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

 

กลุ่มมิตรผล ได้รับผลกระทบสืบเนือ่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาวะแล้ง                    และ

สถานการณ์ฝนตกที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลต่อความมั่นคงทางวัตถุดิบในห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่อ้อย 

เชื้อเพลิงส าหรับผลิตไฟฟ้า และไม้เพื่อผลิตปาร์ติเกิลบอร์ด และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ โดยในปีการผลิต 

2563/64 ปริมาณอ้อยทั่วประเทศลดลงจากปี 2562/63 คิดเป็น 9.92 % และปริมาณอ้อยที่เข้าหีบของมิตรผลลดลง        

คิดเป็น 1.45% ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางวัตถุดิบในระยะยาว และในขณะเดียวกันเพื่อช่วยสนับสนุนให้

เกษตรกรได้มีผลผลิตเพิ่ม ลดต้นทุน อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวควบคู่กันไป กลุ่มมิตรผล

จึงได้มีการบริหารจัดการด้วยแนวคิดและลงมือท าในรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 

 

1) ใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อช่วยพัฒนาระบบการจัดการอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ไร่อ้อยสู่โรงงาน 

ภายใต้โครงการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม (Mitr Phol ModernFarm) และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัด

การเกษตรสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกร ผ่านสถาบันการเรียนรู้เพื่อการเกษตรสมัยใหม่ หรือ MODERN 

FARM ACADEMY  

 

2) น าร่องโครงการพัฒนาแหล่งน้ า(Oasis Project) และระบบส่งน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างแหล่ง     

กักเก็บน้ าในพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก และเก็บน้ าในฤดูน้ าหลากให้แก่เกษตรกรโดยรอบพื้นที่ ในส่วนของ

วัตถุดิบสืบเนื่องอื่นๆ เช่น เชื้อเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้า ได้มีการปรับใช้เชื้อเพลิงเสริมอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพา

ชานอ้อยลง จึงได้เริ่มโครงการรับซื้อใบอ้อยสดและฟางข้าว เพื่อเสริมความมั่นคงในการจัดหาเชื้อเพลิง

ของโรงไฟฟ้า ในขณะเดียวกันเป็นการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร และลดการเผาอ้อยลง         อันช่วย

สนับสนุนการลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศได้อีกทางหนึ่งและในการด าเนินธุรกิจ มิตรผล        มีความ

รับผิดชอบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจ โดยในปี 2565 

กลุ่มมิตรผลได้ก าหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดใช้พลังงานลง 5% 

เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้ในปี 2564 และมีการทบทวนการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้

ครอบคลุม ขอบเขตที่ 1, 2 และ 3 เพื่อให้แต่ละธุรกิจได้ใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแผนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

จัดท า การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ าตาล  ท าการวิเคราะห์จุดที่มีการใช้พลังงานสูง 

หรือมีการสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิต เพื่อวางแผนการติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น การติดฉนวน

หุ้มความร้อน เป็นต้น 



 

นอกจากนี้การเฝ้าระวังและติดตามกฎหมายว่าด้วยประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง

นโยบายของรัฐ เช่น กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บภาษีคาร์บอน ตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต      

คู่มือกติกาปารีส (Paris Rulebook) ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือได้      

โดยกลุ่มมิตรผลได้เข้าร่วมกับเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย เป็นต้น เพื่อรับทราบข้ อมูลความเคลื่อนไหว        

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีโอกาสร่วมในการผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ 

 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน โดยมอบหมายให้ท าหน้าที่ในการ

ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารความยั่งยืนให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถด าเนินการ

ได้ตามกรอบเป้าหมายความยั่งยืนที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ เราได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Steering 

Committee ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อพิจารณากลยุทธ์ และก ากับการด าเนินงานในการ

รับมือกับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

2. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

 

ในยุคดิจิตอลการด าเนินธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยการน าเทคโนโลยี ห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนลูกค้า และ

ผู้บริโภค ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  

ขึ้น ส่งผลให้เทคโนโลยีมีการเติบโตและถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตและปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ด าเนินธุรกิจไปอย่างมาก เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ การซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม การท า

ธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดภัยไซเบอร์ใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้น

เช่นกัน ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดกฎหมายว่าด้วยเรื่องไซเบอร์ เพื่อก ากับดูแลความปลอดภัยทาง   

ไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ภาคเอกชนต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

กฎหมาย 

 

มิตรผลเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงมีการ

ติดต่อสื่อสารกับคู่ค้า ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จึงไม่อาจหลีกเหลี่ยงภัยทางไซเบอร์

เช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ เช่น Phishing e-mail การปลอมแปลงโดเมน และความพยายามโจมตีเว็บไซต์     

บเป็นต้น  

 

ด้วยเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์ขึ้นตั้งแต่ปี 2563 เพื่อก ากับ ดูแล และให้แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน

ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และ ความเป็นส่วนตัว 

(Privacy) โดยอ้างอิงมาตรฐาน National Institute of Standards and Technology (NIST) และในปี 2564 

ได้จัดท าการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมตามที่มาตรฐานก าหนด เพื่อน ามาพัฒนาแผนด าเนินงาน

เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านเทคโนโลยี กระบวนการท างาน และ

ด้านบุคลากร  

 



ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยมีการก าหนดพระราชบัญญัติการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งมิตรผลได้มีการศึกษาและ        

มีกระบวนการประเมินความเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยได้มีการก าหนดนโยบายความเป็น

ส่วนตัว และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน และเปิ ดเผยบนเว็บไซต์ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มมิตรผล (Data Protection 

Officer ; DPO) เพื่อเป็นตัวแทนขององค์กรตามที่กฎหมายก าหนด และได้ท าการประเมินความเสี่ยงใน

กิจกรรมที่มีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธุรกิจในประเทศไทย เพื่อน ามาบริหารจัดการ เช่น 

การก าหนดแนวปฏิบัติ การจัดท านโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นต้น 

 

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเป็น

ส่วนตัว เป็นความท้าทายที่ส าคัญ ซึ่งในปี 2564 มิตรผลได้ท าการสื่อสารเพื่อเตือนภัยทางไซเบอร์ ในแนวคิด 

Cyber Alert ผ่านช่องทางต่างๆ อีกทั้งมีการอบรมให้ความรู้พนักงานในระดับ 7 ขึ้นไปทุกคน ผ่านระบบ

ออนไลน์ พร้อมทั้งมีการประเมินผลเพื่อวัดความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ 

80% และยังมีการก าหนดตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ เรียกว่า Cyber Hero เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และร่วมเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์และความส่วนตัว ในระดับหน่วยงานอีกด้วย 

 

 

 

 

 


