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ความมุ่งม่ันว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการต่อต้านการตัดไม้ทำาลายป่า 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

BIODIVERSITY AND ZERO DEFORESTATION COMMITMENT
Charoen Pokphand Foods Public Company Limited and Subsidiaries 
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หลกัการ / INTRODUCTION

บริิษัทั เจริิญโภคภัณฑ์์อาหาริ จำากััด (มหาชน) หรืิอซีีพีีเอฟ ม่�งมั�นสนบัสนน่เป้้าหมายกัาริพีฒันาอย�างยั�งยนื

ขององค์กัาริสหป้ริะชาชาติด้ิวยกัาริมแีนวป้ฎิบิตัิทิี�ดด้ีานสิ�งแวดล้้อม กัาริใช้ทริพัียากัริอย�างมปี้ริะสทิธิิภาพี 

แล้ะกัาริพีัฒนาอย�างยั�งยืนทั�งด้านเศริษัฐกิัจ สังคมแล้ะสิ�งแวดล้้อม ซีีพีีเอฟจึงม่�งมั�นที�จะป้กัป้้องแล้ะ

ริักัษัาความหล้ากัหล้ายทางชีวภาพีเพีื�อบริริล้่เป้้าหมายกัาริพีัฒนาอย�างยั�งยืนที� 14 แล้ะ 15 ขององค์กัาริ

สหป้ริะชาชาติแิล้ะกัล้ยท่ธ์ิความยั�งยืนของซีีพีีเอฟ “ดินนำ�าป่้าคงอย่�” โดยบริิษัทัเริิ�มดำาเนินกัาริติั�งแติ�ปี้ 2563 

อย�างติ�อเนื�องดังนี�

 1) สร้ิางผล้กัริะทบเชิงบวกัติ�อความหล้ากัหล้ายทางชีวภาพี ภายในปี้ 2573 

 2) บริริล้เ่ป้้าหมายในกัาริติดัไม้ทำาล้ายป่้าเป็้นศน่ย์สำาหริบัข้าวโพีดแล้ะถัั่�วเหลื้อง ภายในปี้ 2568  

 3) บริริล้เ่ป้้าหมายในกัาริติดัไม้ทำาล้ายป่้าเป็้นศน่ย์สำาหริบันำ�ามันป้าล์้มแล้ะมันสำาป้ะหล้งั ภายในปี้ 2573

CPF is determined to work towards achieving the Sustainable Development Goals 

as a commitment to improve environmental practices, maintain natural resource 

efficiency, and achieve sustainable economic, social and environmental progress. 

To help deliver on the SDGs 14 of Life under Water, SDGs 15 of Life on Land and 

CPF’s Strategy of creating Balance of Nature, CPF is committed to protect and 

preserve biodiversity. since 2020. Our ambitions are – 

 (i) to have a positive effect or outcome on biodiversity relative by 2030

 (ii) to achieve zero deforestation by 2025 for corn and soy

 (iii) to achieve zero deforestation by 2030 for palm oil and cassava
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ขอบเขต / SCOPE

ความม่�งมั�นนี�คริอบคล้่มกิัจกัาริซีีพีีเอฟแล้ะบริิษััทย�อย ริวมถั่ึงค่�ค้าของซีีพีีเอฟ ค่�ค้าของซีีพีีเอฟ

หมายถั่ึงผ่้จัดหาล้ำาดับที� 1 แล้ะล้ำาดับถัั่ดไป้ซีึ�งจัดหาวัติถั่่ดิบหล้ักัทางกัาริเกัษัติริให้แกั�ซีีพีีเอฟได้แกั�  

ข้าวโพีด ถัั่�วเหล้ือง นำ�ามันป้าล้์ม มันสำาป้ะหล้ัง แล้ะป้ล้าป้่น

กัิจกัาริซีีพีีเอฟแล้ะบริิษััทย�อย ป้ริะกัอบด้วยธิ่ริกัิจอาหาริสัติว์ ธิ่ริกัิจเลี้�ยงสัติว์ ซีึ�งป้ริะกัอบด้วยกัาริ

เล้ี�ยงสัติว์บกัแล้ะสัติว์นำ�า ธิ่ริกัิจอาหาริ ซึี�งป้ริะกัอบด้วยกัาริผล้ิติอาหาริแล้ะช�องทางกัาริจำาหน�าย

This commitment covers CPF’s supply chain, which comprises of the CPF’s owned 

operations, its subsidiaries and suppliers. The suppliers referred to the tier 1 

suppliers and non-tier 1 suppliers who supply raw agricultural commodities of 

corn, soy, palm oil, cassava and fishmeal. 

CPF’s own operations include Feed Business covering CPF’s feed stock operations, 

Farm Business covering CPF’s livestock and aquaculture farms and Food Business 

covering CPF’s food production facilities and food retail outlets.



  หน้้า | page 4

นิิยาม / DEFINITION

การต่อต้านการตัดไม้ทำ�าลายป่า หมายถึง ความมุ่งมั่น้ของบริษัทใน้การก�าจัด หรือ ลด การตัดไม้

ท�าลายป่าที่เกี่ยวข้องกับสิน้ค้าที่ผลิต ค้า และ/หรือ ขาย

ผลกระทำบหรือผลลัพธ์เชิงบวกทำี่มีต่อความหลากหลายทำางชีวภาพ คือ เป้าหมายส�าหรับการกระ

ท�าใดๆก็ตามที่เป็น้ประโยชน้์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งผลกระทบหรือผลลัพธ์ดังกล่าวอาจ

ยากที่จะเห็น้เป็น้เชิงปริมาณ

ระดับการบรรเทำาผลกระทำบ หมายถึง แน้วทางที่เป็น้ล�าดับใน้การปกป้องและเพิ่มความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย การหลีกเลี่ยง การลด การฟื้น้ฟู และ การชดเชย ซึ่งการชดเชยจะเป็น้

ทางเลือกสุดท้ายใน้การบรรเทาผลกระทบที่เหลืออยู่

“บริษัทำ” หรือ “ซีพีเอฟ” หมายถึง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน้) 

“บริษัทำย่อย” หมายถึง บริษัทที่ซีพีเอฟถือหุ้น้ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่า 50% และ มีอ�าน้าจ

ควบคุมการด�าเน้ิน้งาน้

“Zero deforestation” refers to voluntary commitments made to stop or reduce all 

deforestation associated with commodities that the company produces, trades, 

and/or sells.

“Positive effect or outcome on biodiversity” is a target for any actions that 

benefit biodiversity whereby the effect or outcome may be difficult to quantify. 

“Mitigation Hierarchy” means a sequential approach to protect and enhance 

biodiversity: avoid, minimize, rehabilitate/restore and offset. Offsetting is a last 

resort to mitigate the remaining residual impact.

“Company” means Charoen Pokphand Foods Public Company Limited or CPF 

“Subsidiaries” means Companies that CPF directly or indirectly holds more than 

50% of their shares and has control over their operations.
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หลกัการ / PRINCIPLE

1. การปกป้อง และการอนุรกัษ์ / Protection and Promote Conservation

1.1	 หลีกเล่ียงการดำ�าเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความหลายหลายทางชีวภาพท่ีสำ�าคัญเมื่อเป็นไปไดำ้	

ซึ่งพ้ืนท่ีดำังกล่าวรวมไปถึง	 แหล่งมรดำกโลกยูเนสำโก	 พ้ืนท่ีชุ่มน�้าท่ีอยู่ในรายชื่อสำถานท่ี

ของ	Ramsar	 เขตสำงวนชีวมณฑลของยูเนสำโก	 พ้ืนท่ีความหลายหลายทางชีวภาพหลัก

หรือ	Key	Biodiversity	Areas	(KBAs)	Alliance	for	Zero	Extinction	(AZE)	และ	

พ้ืนท่ีควบคุม	IUCN	ในประเภท	1-4	(IUCN	Category	I-IV)	

	 Avoid	operating	 in	 areas	of	 important	biodiversity	where	 feasible.	Such	

areas	 include:	 UNESCO	 World	 Heritage	 Sites;	 wetlands	 listed	 in	 the	

Ramsar	list	of	sites;	UNESCO	Man	and	the	Biosphere	(MAB)	reserves;	Key	

Biodiversity	 Areas;	 Alliance	 for	 Zero	 Extinction	 (AZE)	 sites;	 and	 IUCN	

Category	I-IV	protected	areas

1.2	 ก�าหนดำให้มกีารคุ้มครองพืชท่ีถูกจำ�ากัดำ	และควบคุมการใช้สำารหรอืเทคโนโลยท่ีีเป็นอันตราย 

ตลอดำห่วงโซ่คุณค่า	เพ่ือปกป้องสุำขภาพดำินและป้องกันไม่ให้เกิดำการท�าลายและความ

เสำื่อมโทรมของระบบนิเวศ	

	 Mandate	 the	 restricted	 crops	 protection	 and	 the	 restricted	 use	 of	 any	

harmful substance or technology throughout the value chain to protect soil 

health and prevent ecosystem destruction and degradation

1.3	 คุ้มครองแหล่งน�้าและบริเวณพ้ืนท่ีชายฝั่งท่ีอยู่ใกล้สำถานประกอบการของบริษัท

 Protect the water body and coastal areas of the operations sites

1.4	 จำัดำหาวัตถุดิำบท่ีมีท่ีมาจำากแหล่งยั่งยืน	(ดูำข้อมูลเพ่ิมเติมไดำ้ท่ี	นโยบายด้านการจัดหา
อย่างยัง่ยนืและแนวปฏบัิติสำ�าหรบัคูค้่าธรุกจิและข้อก�าหนดการจัดหาปลาป่น

 Procure sustainably sourced raw materials (For more information, visit CPF 
Sustainable Sourcing Policy and Supplier Guiding Principle and CPF Fishmeal 
Sourcing Restrictions)

https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
https://www.cpfworldwide.com/th/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/policy/fishmealsourcing_restriction.pdf
https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/policy/fishmealsourcing_restriction.pdf
https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/policy/fishmealsourcing_restriction.pdf
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2. การควบคมุผลกระทบ / Impact Control

2.1	 น�าระดำับการบรรเทาผลกระทบมาใช้เพ่ือหลีกเล่ียงและลดำผลกระทบเชิงลบต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพท่ีเกิดำจำากกิจำกรรมการดำ�าเนินงานของซีพีเอฟ	 ท�าการฟื้นฟูเพ่ือ

สำร้างผลกระทบเชิงบวกให้สำูงสำุดำและหาปริมาณการสำูญเสำียและสำิ่งที่ไดำ้	เพื่อชดำเชยแหล่ง

ที่อยู่อาศัยที่เสำื่อมโทรม

	 Apply	the	Mitigation	Hierarchy	to	avoid	and	minimize	the	negative	biodiversity	

impacts of CPF’s operational activities, rehabilitate and restore in order to 

maximize	the	positive	impact,	and	lastly	quantify	the	losses	and	gains	in	

order to compensate and offset of degraded habitats

3. การจัดการและการตดิตามตรวจสอบ / Manage and Monitor

3.1	 พัฒนาและปฏิบัติตามแผนการจัำดำการความหลายหลายทางชีวภาพ	(BMP)	เพ่ือจัำดำการ

ผลกระทบท่ีมีต่อความหลายหลายทางชีวภาพและติดำตามตรวจำสำอบและเพ่ิมผลกระทบ

เชิงบวก	ท่ีสำถานดำ�าเนินการของซีพีเอฟและสำถานดำ�าเนินการของคู่สำัญญา

	 Develop	and	implement	Biodiversity	Management	Plans	(BMP)	to	manage	

biodiversity impacts as well as monitor and enhance the positive impacts 

at CPF and contact operation sites

3.2	 ตรวจำสำอบความสำามารถในการตรวจำสำอบย้อนกลับของคู่ค้าเพ่ือติดำตามตรวจำสำอบ

แหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์	 ป้องกันไม่ให้เกิดำการตัดำไม้ท�าลายป่า	 และติดำตามตรวจำสำอบ

ข้อก�าหนดำดำ้านความหลากหลายทางชีวภาพ	 ผ่านการรับรองและมาตรฐานของสำินค้า

ของผู้ผลิต	 (ดำูข้อมูลเพ่ิมเติมไดำ้ท่ี	 นโยบายการตรวจสำอบย้อนกลับการผลิตอาหาร
ของซีพีเอฟและ	นโยบายด้านการจัดหาอย่างยัง่ยนืและแนวปฏบิติัสำ�าหรบัคูค้่าธุรกจิ 

Ensure	 Traceability	 from	 suppliers	 to	monitor	 the	 origin	 of	 the	 products,	

prevent deforestation and monitor biodiversity requirement through suppliers’ 

product certifications and standards. (For more information, visit CPF Food 
Traceability Policy and CPF Sustainable Sourcing Policy and Supplier Guiding 
Principle)

3.3	 ตรวจำประเมินคู่ค้าเพ่ือตรวจำสำอบและประเมินการดำ�าเนินงานและแนวปฎิบัติในการ

ความสำามารถในการตรวจำสำอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ผลิต	 เพ่ือรักษาและปกป้องความ

หลากหลายทางชีวภาพ

 Conduct supplier audits to monitor and evaluate their actions and practices 

to preserve and protect the biodiversity of the company

https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/policy/traceability_policy_en.pdf
https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/policy/traceability_policy_en.pdf
https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/policy/traceability_policy_en.pdf
https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/policy/traceability_policy_en.pdf
https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
https://www.cpfworldwide.com/en/sustainability/policy/sourcing_policy.pdf
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4. การสร้างความตระหนักรูด้้วยการให้ความรูแ้ละการวจิยั /
   Build Awareness through Knowledge and Research

4.1	 จำดัำอบรมและสำร้างความตระหนักรูเ้ก่ียวกับประเด็ำนปัญหาและการดำ�าเนินการ	 เพ่ือจัำดำการ 

ผลกระทบท่ีมต่ีอความหลายหลายทางชวีภาพซึง่ครอบคลุมกิจำการของซพีีเอฟและบรษิทั

ย่อยรวมถึงคู่ค้าของซพีีเอฟ

  Conduct training and build awareness of the issues and actions taken 

to manage biodiversity impacts throughout CPF owned organizations, 

managements, employees and suppliers

4.2	 ร่วมมอืกับชมุชนท้องถ่ิน	รฐับาล	และ	องค์กรต่างๆในการท�าการวจิำยั	รเิริม่โครงการฟ้ืนฟู	

และ	 สำร้างความตระหนักรูแ้ละความเข้าใจำเก่ียวกับการท�าลายระบบนิเวศและการดำ�าเนินการ 

ลดำผลกระทบ	 เพ่ือจัำดำการกับผลกระทบท่ีมีต่อความหลากหลายทางชีวภาพในภาค 

อุตสำาหกรรมอาหาร

	 Collaborate	with	 local	 communities,	 government	 and	external	 experts	 to	

conduct research, initiate restoration projects and build the awareness and 

understanding of ecosystem destruction as well as mitigation actions to 

manage biodiversity impacts in the food sector
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