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การจัดการเพื่อ
ความยั่งยืนของบริษัท

นวัตกรรมและความรับ
ผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างรับผิดชอบ

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

สรุปผลการดำาเนินงาน
ของบริษัท

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ต่อแรงงาน
อย่างมีจริยธรรม

ความโปร่งใส
และการกำากับดูแล 

ชุมชน

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และการดูแลสิ่งแวดล้อม

ประเด็นด้านความย่ังยืน
ที่มีนัยสำาคัญ

ภาพรวม
ธุรกิจไทยยูเนียน

GRI CONTENT 
INDEX & UNGC 
PRINCIPLES COP

สารบัญ

979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 66 (0) 2298 0024, 2298 0537-41
โทรสาร 66 (0) 2298 0548, 2298 0550

รายงานฉบับนี่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันผ่าน www.thaiunion.com
หากมีคำาถามเพิ่มเติมหรือข้อคิดเห็น กรุณาติดต่อ

ฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับรายงาน
เพื่อความยั่งยืนฉบับนี้

สารจากผู้บริหาร
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วิสัยทัศน์
การเป็นผู้นำาทางด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก 
ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่
คนรุ่นหลัง

พันธกิจ
การเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล  
และสร้างความแตกต่างที่ดีให้เกิดขึ้นจริงต่อผู้บริโภค 
ลูกค้า และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ
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01
เกี่ยวกับรายงานเพื่อ
ความยั่งยืนฉบับนี้

รายงานฉบับน้ี เป็นรายงานเพ่ือความย่ังยืนฉบับท่ี 3 ของกลุ่มบริษัท
ไทยยูเน่ียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการดำาเนินงานของบริษัท
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับดัชนีชี้วัด
หลักและเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความย่ังยืนท่ีสำาคัญ  ต่อเน่ือง
จากรายงานเพื่อความยั่งยืน ปี 2557 ซึ่งได้เผยแพร่เมื่อเดือน
มิถุนายน 2557

รายงานฉบับนี้ได้จัดทำาข้ึนตามแนวปฏิบัติด้านการจัดทำารายงาน
เพื่อความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) 
ฉบับล่าสุด 4.0 (G4) และแนวปฏิบัติเพื่อการเปิดเผยเพิ่มเติมของ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food Processing Sector Supplement
–FPSS) โดยสอดคล้องกับแนวทางหลักๆ ของ GRI ระดับ Core 
ทั้งนี้บริษัทให้ความสำาคัญต่อองค์ประกอบหลักของวิธีการของ GRI 
ฉบับ G4 ตามเจตนารมณ์ของแนวปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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หลักการสำาหรับการกำาหนดเนื้อหารายงาน

ในการกำาหนดเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ บริษัทพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากห่วงโซ่คุณค่า โดย
รวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับคู่ค้า และผู้บริหารระดับสูง และให้ความสำาคัญต่อการตอบสนอง
ต่อประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ ตลอดจนพิจารณากลยุทธ์ทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยน

บริษัทยึดถือหลักสำาคัญ 4 ประการในการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งประกอบด้วย 
บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีความสำาคัญ (Materiality) ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder 
Inclusiveness) โดยจัดให้มีการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญเป็นประจำาทุกปี
ตามรายงานงบประมาณ ซึ่งขั้นตอนนี้ช่วยให้เราสามารถระบุและจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม และเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความสำาคัญ ทั้งนี้ รายละเอียดของการประเมินประเด็นเปิดเผยไว้ในบท ประเด็นด้านความยั่งยืน
ที่มีความสำาคัญ

หลักการสำาหรับการกำาหนดคุณภาพของการรายงาน

แนวปฏิบัติ G4 กำาหนดหลักการเพื่อรับประกันคุณภาพของการรายงาน โดยคำานึงถึง ความสมดุล
(Balance) การเปรียบเทียบได้ (Comparability) ความถูกต้อง (Accuracy) การทันต่อ
เหตุการณ์ (Timeliness) ความชัดเจน (Clarity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ทั้งนี้ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการรายงานมีคุณภาพ เราได้ดำาเนินงานดังต่อไปนี้

• การพัฒนาคุณภาพของข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงเวลาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถนำา
 ข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้
• การให้ความสำาคัญต่อความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึง พนักงาน ชุมชนท้องถิ่น
 กลุ่มผู้มีความสนใจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ลูกค้า คู่ค้า และผู้รับเหมา โดยรับฟังและ
 ตอบสนองต่อข้อคิดเห็นเพื่อดำารงไว้ซึ่งความสมดุลและน่าเชื่อถือของข้อมูล
• การพัฒนาการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการ
 ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นอกจากน้ี ในฐานะท่ีไทยยูเน่ียนได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ รายงานฉบับน้ี
เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารความคืบหน้าของการปฏิบัติตามหลักการข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ
ทั้ง 10 ประการต่อผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายอื่นๆ ในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของสหประชาชาติ โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้ได้รับการทบทวนและเห็น
ชอบจากผู้บริหารระดับสูงของไทยยูเนี่ยน และรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท
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“เราให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอย่างจริงจัง เพราะความ
ยั่งยืนนับเป็นโอกาสทางกลยุทธ์ที่
เกื้อหนุนการเติบโตทางธุรกิจ”

นายธีรพงศ์ จันศิริ,
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

สารจากผู้บริหาร
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ประเด็นด้านความยั่งยืนยังคงเป็นความท้าทายที่สำาคัญของไทยยูเนี่ยน ในฐานะบริษัทอาหารทะเลชั้นนำา เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
อุตสาหกรรมไปในเชิงบวก โดยเราให้ความสำาคัญต่อการผลักดันให้เกิดความโปร่งใสและความยั่งยืนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับองค์กรและในระดับ
อุตสาหกรรม

เราเช่ือม่ันในบทบาทของการเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรม และเช่ือว่าการขับเคล่ือนความย่ังยืนของท้องทะเลจะนำาไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติ
ที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมตลอดจนชุมชนในพื้นที่ที่เราดำาเนินงาน ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืน หรือ Sea Change
ซึ่งจะเปลี่ยนวิถีการดำาเนินงานของอุตสาหกรรมประมงทั้งในประเทศไทยและทั่วทุกมุมโลก

ในเดือนกันยายนปี 2558 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงานให้มีความเคร่งครัดยิ่งขึ้น 
โดยได้บังคับใช้ท่ัวท้ังองค์กรและครอบคลุมไปถึงคู่ค้าทุกรายในห่วงโซ่อุปทาน จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจฉบับน้ีมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม อันจะนำาไปสู่การสร้างความโปร่งใสสูงสุดในการดำาเนินงาน นอกจากนี้ เรายังได้แปลจรรยาบรรณดังกล่าวออกเป็น 
19 ภาษา เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก

ไทยยูเน่ียนให้การสนับสนุนแรงงานและชุมชนใกล้เคียงผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการสำาคัญต่างๆ ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้ให้การสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนเพ่ือรองรับลูกหลานของแรงงานข้ามชาติให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยมีงบลงทุนสิบล้านบาท 
ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ สำาหรับการก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ เราได้จัดตั้งศูนย์ไปแล้ว
สองแห่ง และคาดว่าจะแล้วเสร็จอีกสามแห่งภายในปี 2563

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ สำาหรับปี 2573 ซึ่งครอบคลุมเป้าหมาย
ระยะยาว 17 ประการ ที่จะกระตุ้นให้เกิดการดำาเนินงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่มีความสำาคัญต่อมนุษยชาติและโลกใบนี้ โดย
ไทยยูเนี่ยนได้แสดงเจตจำานงที่จะผลักดันเป้าหมายสามประการด้านการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติเพื่อประชากร โลก และความมั่งคั่ง 
(Sustainability Development Goals for People, Planet and Prosperity) ได้แก่ การขจัดความอดอยาก การส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการจ้างงาน และการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน (zero hunger, decent work and economic
growth, and life below water)

แม้ว่าการดำาเนินงานของเราได้เดินหน้าอย่างต่อเน่ืองในทุกระดับ แต่เราก็ตระหนักดีว่าภาระหน้าท่ีของเรายังคงไม่จบส้ิน เราจะไม่ย่อท้อต่อการพัฒนา
และก้าวไปข้างหน้า และจะใช้ความเป็นผู้นำาและความแข็งแกร่งขององค์กร เพ่ือดำาเนินงานต่อยอดในการพัฒนาประเด็นด้านความย่ังยืนท่ีสำาคัญต่อไป



PACIFIC
OCEAN

#1 frozen seafood
importer and
distributor in the US 

El Segundo,
California

Shediac,
Canada

Portsmouth,
New Hampshire

USA

Latin America

New York
San Diego,
California

Lyons,
Georgia

#1 canned seafood
brand in the UK,

Ireland and the Netherlands  

#3 canned
seafood brand

in the US

#1 premium
canned sardine
brand in France

#1 canned
seafood brand

in France  

ATLANTIC
OCEAN   

Net sales for 2015
125.2 billion bahtTHAI UNION’S 

FOOTPRINT
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BUSINESS CATEGORIES Net sales for 2015 = 125.5 billion baht

47% 13%40%Ambient
Seafood

Pet Care &
Value Added

 Tuna
Sardine & Mackerel

Salmon
Others

Through the company’s expansion strategy over the past three decades Thai Union has 
acquired a diverse global brand portfolio covering three continents; shelf-stable, chilled 
and frozen seafood.

Frozen & Chilled
Seafood & Related
Product

Shrimp
Lobster
Salmon
Others

Pet Care
Value Added
Ready to Eat

Marine Ingredient
Others
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CORPORATE OFFICE / SALES

TU PRODUCTION PLANT

INNOVATION CENTER / R&D CENTER

JOINT VENTURE

Tema, Ghana

TU’s own fleets

Ghana

India

Asia

Japan

Oceania
Papua New Guinea

Europe

Seychelles

Mahe, Seychelles

Dubai, UAE

Svolvær, Norway

Dingwall, UK

Paris,
France

Milan,
Italy

Sassnitz,
Germany

Liverpool,
UK

Quimper &
Douarnenez,
France

Peniche,
Portugal

Gniewino, Poland 

Bydgoszcz, Poland

Hyderabad,
India

Long An,
Vietnam

Bangkok, Thailand

Songkhla, Thailand

#1 premium canned
sardine brand in Norway,

US and Australia  
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04
การจัดการเพื่อ
ความยั่งยืนของบริษัท

ไทยยูเนี่ยนมีพันธสัญญาที่จะดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างผลกระทบ
ในเชิงบวกที่เก้ือหนุนการพัฒนาเชิงสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว 
ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดำาเนินงาน
ตามกรอบจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ

เรายึดมั่นในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่า ของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่
กำาหนดแนวทางการดำาเนินธุรกิจ โดยมีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
และหลักปฏิบัติด้านแรงงานเป็นพื้นฐานของการดำาเนินธุรกิจอย่างมือ
อาชีพ รวมถึงเป็นกรอบในการให้ความเคารพและเป็นธรรม ในการ
ดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วย

นอกจากนี้ เรายังได้จัดทำากลยุทธ์ความยั่งยืน Sea Change เพื่อ
มุ่งเน้นการเปล่ียนวิถีการดำาเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารทะเลท้ังใน
ประเทศไทยและในระดับโลก โดยกลยุทธ์ดังกล่าวครอบคลุมการ
ดำาเนินงาน ทั้งหมด 4 ด้านหลัก ได้แก่ แรงงานมีความปลอดภัย
และถูกกฎหมาย การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างยั่งยืน และการดูแลชุมชน

ทั้งนี้ เป้าหมายของ Sea Change ครอบคลุมการดำาเนินงานดังต่อ
ไปนี้

• ทะเลมีความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและสำาหรับคนรุ่นอนาคต
 ผ่านการดำาเนินงานเพื่อการปรับปรุงการทำาประมงอย่างต่อเนื่อง
• แรงงานมีความปลอดภัย ได้รับการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย
 และได้รับการส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน
• เรือประมงที่เรารับซื้อวัตถุดิบดำาเนินธุรกิจโดยถูกกฎหมาย
 และดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
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ทะเลมีความยั่งยืนทั้งในปัจจุบัน
และสำาหรับคนรุ่นอนาคต

เรือประมงดำาเนินธุรกิจโดยถูกกฎหมาย
และดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

แรงงานมีความปลอดภัย ได้รับการ
จ้างงานอย่างถูกกฎหมายและได้รับการ
ส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน

แรงงานมีความปลอดภัย
และถูกกฎหมาย

แผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
การจ้างแรงงานที่เป็นธรรม

แผนกลยุทธ์
และเป้าหมายความยั่งยืน

ของปลาทูน่าสากล

แผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
การจัดหาวัตถุดิบ

อย่างยั่งยืน

แผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
เพื่อผู้คนและชุมชน

การอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล

การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างยั่งยืน

การดูแลชุมชน

การกำากับดูแลที่ดี ความโปร่งใส การเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ

บริษัทจะดำาเนินโครงการเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าแรงงานในห่วงโซ่

อุปทานมีความปลอดภัย
มีการจ้างงานอย่างเสรี

และปัญหาการค้ามนุษย์
ได้รับการแก้ไข

การดำาเนินโครงการปรับปรุง
การทำาประมงจะแสดงถึง
ความเป็นผู้นำาของบริษัท

ในด้านความยั่งยืนและช่วย
ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง

ในอุตสาหกรรมประมง

การดำาเนินระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับอย่างสมบูรณ์ภายใน
ปี 2563 จะช่วยลดความเสี่ยง
ในการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
และจะช่วยทำาให้เรามั่นใจได้ว่า
เรือประมงทุกลำาปฏิบัติตาม

ข้อกำาหนดที่เข้มงวดด้านแรงงาน
ของบริษัท

การดำาเนินโครงการกิจการ
เพื่อสังคมในทุกพื้นที่ที่บริษัท

ดำาเนินงาน จะก่อให้เกิดประโยชน์
ด้านความยั่งยืนแก่แรงงาน
และชุมชน ทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต

การแสดงความเป็นผู้นำา การใช้นโยบาย
รวมถึงกระบวนการที่ชัดเจน ที่จะทำาให้

มั่นใจได้ว่าธุรกิจของเรามุ่งมั่นสร้าง
ความยั่งยืนและดำาเนินงานตามกรอบ

จริยธรรมในการดำาเนินงาน
ของบริษัทในทุกๆ ด้าน

บริษัทจะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า และอุตสาหกรรม ด้วยความ

โปร่งใส และแบ่งปันสิ่งที่บริษัทได้เรียนรู้
และสื่อสารความก้าวหน้าในการ
ดำาเนินการต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ

บริษัทจะแสวงหาความร่วมมือกับ
องค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์
ภาครัฐ และหุ้นส่วนในอุตสาหกรรม
ในการดำาเนินโครงการเพื่อบรรลุ

เป้าหมายต่างๆ โดยจะแบ่งปันข้อค้นพบ
และประสบการณ์ต่างๆ ของเรา

กลยุทธ์ความยั่งยืน Sea Change เป็นการบูรณาการแผนดำาเนินงานใน 4 ด้าน เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน
ของบริษัท และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมประมงระดับสากล
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สิทธิมนุษยชน

มาตรฐานแรงงาน

สิ่งแวดล้อม

ต่อต้านการคอร์รัปชัน

ไทยยูเนียนจะสนับสนุนและเคารพ
การปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็น
ที่ยอมรับของนานาชาติ

ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั่นต่อเสรีภาพของ
พนักงานในการสมาคมและรวมกลุ่ม
ในการเจรจาต่อรอง

ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนการดำาเนินการ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

ไทยยูเนี่ยนจะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบรวมไปถึงการบังคับขูดรีดและ
การรับสินบน

ไม่ข้องแวะกับการกระทำาอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ

ขจัดการใช้แรงงานเด็ก

ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
และอาชีพ

แสดงความคิดริเริ่มให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความท้าทาย
ที่ประชาคมโลกกำาลังเผชิญอยู่ ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเลและมุ่งมั่นที่จะ
ดำาเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสากลดังกล่าว โดยบริษัทได้จัดประเมินและระบุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนท่ีบริษัทสามารถดำาเนินการได้
ซึ่งสอดคล้องกับพันธสัญญาของเราต่อข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact – UNGC) บริษัทเชื่อว่าจะ
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จะนำาไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการ
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม เช่นเดียวกับการสร้างคุณค่าที่ดีต่อสังคมในระยะยาว

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติต้ังแต่เดือนมิถุนายน ปี 2556 พร้อมยึดม่ันในหลัก 10 ประการในการพัฒนา การปฏิบัติ
และการเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบและความยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้เริ่มดำาเนินงานร่วมกับ
องค์กรชั้นนำาอื่นๆ ในประเทศไทยเพื่อสร้างเครือข่ายข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติท้องถิ่นอีกด้วย
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การกำากับดูแลความยั่งยืน

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน มีประธานกรรมการบริหารดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ ทำาหน้าท่ีในการบริหารจัดการความย่ังยืน
ของบริษัทและบริษัทในเครือ คณะกรรมการประกอบด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกท่ีได้รับการแต่งต้ังจากหน่วยธุรกิจหลัก โดยมีการประชุมประจำาปี
เพื่อปรึกษาหารือถึงความท้าทายที่สำาคัญและกำาหนดทิศทางของความยั่งยืน โดยทิศทางที่กำาหนดจะครอบคลุมถึงข้อกังวลจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ความท้าทายของอุตสาหกรรม และเป้าหมายและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

ผู้อำานวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนทำาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีบทบาทหลักในการสนับสนุนการ
กำาหนดกลยุทธ์และปฏิบัติการด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน ทำาการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสียและการสร้างความร่วมมือกับบริษัทในเครือ เพื่อปรับแนวทางการกำากับดูแลและบริหารจัดการด้านความยั่งยืนให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ผู้อำานวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนยังทำาหน้าที่ในการจัดประชุมคณะทำางานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก และ
รายงานผลต่อคณะผู้บริหารทุกไตรมาส รวมทั้งยังทำาหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงด้วยเช่นกัน

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiunion.com

“สำ�หรับไทยยูเนี่ยน เร�มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำ�ด้�นอ�ห�รทะเลที่น่�เชื่อถือที่สุดในโลก
ซึ่งนั่นหม�ยถึงก�รได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกร�ย ด้วยก�รพัฒน�และ
สร้�งคว�มโปร่งใสให้กับห่วงโซ่อุปท�นอย่�งต่อเนื่อง ทั้งยังหม�ยถึงก�รมุ่งมั่นพัฒน�
ม�ตรฐ�นในก�รดำ�เนินง�นทั้งของตนเองและคู่ค้� และดำ�เนินง�นร่วมกับพันธมิตร
เพื่อเสริมสร้�งแหล่งอ�ห�รทะเลที่แข็งแกร่งยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป”

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน
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05
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา 

การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนไทยยูเนี่ยนไปสู่ความยั่งยืน เราจึงจัดการประเมิน
ภายในองค์กรอย่างสม่ำาเสมอเพื่อระบุและจัดลำาดับความสำาคัญของ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จำาแนกผู้มีส่วน
ได้เสียเป็น 2 กลุ่มหลัก

1) ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่สนใจ
 การดำาเนินงานของไทยยูเนี่ยนโดยตรง
2) ผู้มีส่วนได้เสียรอง ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับ
 ผลกระทบทางอ้อม ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ จากการดำาเนินงาน
 ของไทยยูเนี่ยน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้จำาแนกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียเป็น 3 กลุ่มหลัก
ที่ต้องให้ความสำาคัญ ได้แก่ พนักงาน ชุมชนและภาคประชาสังคม 
ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ด้วยไทยยูเน่ียนตระหนักถึงความสำาคัญของความ
คาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำา
จึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการบริหารธุรกิจเพื่อนำาไปสู่การสร้าง
คุณค่าที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ไทยยูเนี่ยนสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อรับทราบถึงความเสี่ยงต่อความยั่งยืน 
และสามารถกำาหนดแนวทางการตอบสนองได้อย่างเหมาะสมต่อ
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีช่องทางในการมีส่วนร่วมที่หลาก
หลาย อาทิ การพูดคุย การแลกเปลี่ยนความรู้ การสำารวจความคิด
เห็น และรูปแบบการติดต่อสื่อสารอื่นๆ ที่เอื้อต่อการเก็บรวบรวมและ
กระจายข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับลูกค้าหลัก
ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น เพื่อเข้าใจถึงความคาดหวังของ
ลูกค้า และสามารถระบุกลยุทธ์หลักๆ เพื่อใช้ในการทำางานร่วมกัน 
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังได้เชิญลูกค้า นักลงทุน และคู่ค้าที่สำาคัญมา
เยี่ยมชมโรงงานอยู่เสมอ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดการสื่อสารสองทางที่
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้ร่วมในคณะทำางานของ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม การแบ่ง
ปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงและการทำางานร่วมกับ
บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและคู่ค้า

ประเด็นด้านความ
ยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ

G4-25
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ในเดือนธันวาคม 2558 ไทยยูเนี่ยนได้จัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการให้คำาปรึกษาจากผู้มีส่วนได้เสียจากทั่วโลกเพื่อร่วมอภิปราย
เก่ียวกับการรายงานด้านความย่ังยืนของบริษัท ซ่ึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว มีความหลากหลายและแตกต่างท้ังในด้านมุมมองและการให้ความ
สำาคัญต่อประเด็นต่างๆ ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมีทั้งตัวแทนจากภาคประชาสังคม กลุ่มนักลงทุน สมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ องค์กรที่ให้การ
รับรองด้านความยั่งยืน และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ได้ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้สะท้อนถึงประเด็นที่มีความสำาคัญ
สูงสุดต่อไทยยูเนี่ยน แนวทางการรายงานความยั่งยืนในปัจจุบัน รวมถึงประเด็นที่อาจยกระดับเป็นประเด็นสำาคัญได้ในอนาคต จากผลของการ
หารือดังกล่าว พบว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและหลักปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปกป้องดูแล
สิ่งแวดล้อม ความโปร่งใสและการกำากับดูแลกิจการ ยังคงเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญในลำาดับต้นๆ

ไทยยูเนี่ยนได้ดำาเนินงานร่วมกับพันธมิตร และองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยเพื่อปรับปรุงสภาพการทำางานของทั้งแรงงานไทยและแรงงาน
ข้ามชาติในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งการทำางานแบบหุ้นส่วน และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนนำาไปสู่การปรับปรุงที่เป็นประโยชน์และสามารถนำาไปปฏิบัติ
ได้จริง บริษัทได้ใช้แนวทางดังกล่าวกับผู้มีส่วนได้เสียหลักในระดับนานาชาติ ควบคู่ไปกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน หรือ Sea Change ที่เราได้
พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรมประมง กล่าวได้ว่า แผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนมาจากความเชี่ยวชาญ และ
องค์ความรู้ที่มากกว่าของบริษัทเอง

ผู้บริหารไทยยูเนี่ยน

พนักงานไทยยูเนี่ยน

พนักงานฝ่ายกฎหมาย ไทยยูเนี่ยน

ผู้บริโภค

ลูกค้า

องค์กรพัฒนาเอกชน และมูลนิธิ

ผู้ออกกฎหมาย/ ผู้บังคับใช้กฎหมาย

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

คู่ค้า

ศูนย์รวมความคิด (Think tanks)

สมาคมต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม/
ล็อบบี้ยิสต์

ผู้มีส่วนได้เสียของเรา

(1) ฝ่ายขาย / (2) จดหมายและอีเมล / (3) นักลงทุนสัมพันธ์

การปรึกษา
ผ่านช่องทาง

ออนไลน์

การจัด
กิจกรรม

(ภายในและภายนอก)

การฝึก
อบรม

การใช้กลยุทธ์
เจาะจงเฉพาะ

กลุ่ม
เว็บไซต์

เฉพาะกลุ่ม
การเยี่ยม

ชม
โรงงาน

การรณรงค์
ด้านความยั่งยืน

ของบริษัท

การรายงาน
(เช่น จดหมายข่าว 

อีเมล)

องค์กรระหว่างประเทศ (เช่น องค์การ
สหประชาชาติ และตำารวจสากล เป็นต้น)
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ผู้มีส่วนได้เสีย

นักลงทุน

คู่ค้า

ลูกค้า

ผู้บริโภค

พนักงาน

แรงงานรายวัน/
แรงงานข้ามชาติ

ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

• การปรับปรุงผลการดำาเนินงานทางธุรกิจ
• การกำากับดูแลที่ดี
• ความโปร่งใสของข้อมูล

• การค้าขายที่เป็นธรรม
• ความคาดหวังต่อความสม่ำาเสมอของบริษัท
• ปริมาณการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)
• ความปลอดภัยของอาหาร
• คุณภาพการบริการ
• ราคาที่แข่งขันได้ในตลาด

• ฉลากสิ่งแวดล้อม
• การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาด
• ความปลอดภัยของอาหาร
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)

• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
• แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
• โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• ความมั่นคงในอาชีพการงาน
• ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำางาน

• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
• แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ฉลากสิ่งแวดล้อม

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ฉลากสิ่งแวดล้อม (เช่น MSC, dolphin safe, 
 ASC, BAP และฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์)

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต 
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน) 
• ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมรายไตรมาสเพื่อแจ้ง
 ผลการดำาเนินงานพร้อมบรรยายสรุปด้านความยั่งยืน

• การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
 (การตรวจสอบย้อนกลับ ความหลากหลาย)
• จรรยาบรรณธุรกิจ
• การตรวจประเมินคู่ค้าและการสร้างศักยภาพ

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
 (คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)
• การเพิ่มการสื่อสารและการประชุมด้านความยั่งยืน
 กับลูกค้าทั่วโลก
• การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความยั่งยืน
 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
 (คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• โปรแกรมการจัดการ
• โปรแกรมการปรับมาตรการการทำางานให้สอดคล้องกันท่ัวโลก
• โครงการ Brand Ambassador และ TU Global rollout

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาส่ิงแวดล้อม

• การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาส่ิงแวดล้อม

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาส่ิงแวดล้อม

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชน

ภาครัฐ

องค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรระหว่างประเทศ

สถาบันการศึกษา

สื่อ

ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

• การปฏิบัติตามกฎหมาย

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาชุมชน
• การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การเข้าร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างทันต่อเหตุการณ์

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต 
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาส่ิงแวดล้อม
• ชุมชน

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต 
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาส่ิงแวดล้อม
• ชุมชน

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาส่ิงแวดล้อม
• ชุมชน

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต 
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาส่ิงแวดล้อม
• ชุมชน

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต 
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต 
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)
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ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ

ไทยยูเน่ียนเป็นบริษัทท่ีดำาเนินงานท่ัวโลก จึงทำาให้ความเส่ียงด้านความย่ังยืนและผลกระทบของความเส่ียงมีความซับซ้อนและสามารถส่งผ่านไปยัง
พรมแดนอ่ืนได้ ดังน้ัน เราจึงเล็งเห็นความสำาคัญของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย) ในการจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็น
เพราะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้บริษัทสามารถประสบความสำาเร็จได้ในระยะยาว โดยเราใช้การประเมินประเด็นต่างๆ ที่มีความสำาคัญที่สุดต่อผู้มีส่วน
ได้เสียและธุรกิจ จากนั้นจึงพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อใช้ติดตามผลการดำาเนินงานในแต่ละปี

การประเมินประเด็นที่มีความสำาคัญสำาหรับการรายงานปี 2558 จะครอบคลุมผลการดำาเนินงานทั่วโลก ทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา 
และอเมริกาเหนือ ซ่ึงเป็นการยกระดับจากการรายงานในปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2556 การรายงานครอบคลุมผลการดำาเนินงานของโรงงานไทยยูเน่ียน
(TUF) เท่าน้ัน และในปี 2557 เราได้ขยายขอบเขตของการรายงานให้ครอบคลุมทุกโรงงานในประเทศไทย เรายึดม่ันท่ีจะดำาเนินงานเชิงรุกเพ่ือรับมือ
กับความท้าทายและความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอย่างไม่ย่อท้อเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำาด้านความยั่งยืนระดับโลก

บริษัทระบุและจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนดังขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 ความเข้าใจในอุตสาหกรรม:
การทำางานร่วมกับท่ีปรึกษาภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเล เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบในระดับสากล
และระดับท้องถ่ินท่ีมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจ รวมถึงการติดตามข้อมูลจากส่ือ การเทียบเคียงผลงานของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการทบทวน
นโยบายของลูกค้าหลัก ตลอดจนศึกษางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ขั้นที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย:
การรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านการมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอดปี 2558 ซึ่งช่วยให้เห็นภาพและลำาดับ
ความสำาคัญของความสนใจและข้อห่วงกังวลเพื่อรับทราบและเข้าใจผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นที่ 3 การแลกเปลี่ยนถกประเด็นโดยคณะผู้บริหาร:
ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานต่างๆ ร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความยั่งยืน กลยุทธ์ทางธุรกิจ แนวทางการดำาเนินการในปัจจุบันและผลการ
ดำาเนินงานด้านความยั่งยืน

ขั้นที่ 4 การจัดลำาดับความสำาคัญ:
การจัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนและกำาหนดลงไปในแผนภาพ (Matrix) โดยพิจารณาถึงความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท จากน้ันคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนจึงทำาการประเมินและระบุประเด็นท่ีมีความสำาคัญ ตลอดจน
กรอบและขอบเขตของการรายงานฉบับนี้

ขั้นที่ 5 ประเด็นตามแนวทางของGRI:
การคัดเลือกดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของ GRI G4 และอ้างอิงดัชนีชี้วัดดังกล่าวกับประเด็นด้านความยั่งยืน

ขั้นที่ 6 การปรับปรุงผลการดำาเนินงาน:
การทบทวนดัชนีชี้วัดและเป้าหมายของการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีที่รายงาน เพื่อปรับปรุงผลการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

และการรักษาสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมและความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์ (คุณภาพและ
ความปลอดภัยด้านอาหาร)

การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างรับผิดชอบ

ความโปร่งใส
และการกำากับดูแล

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ชุมชน

ความสำาคัญต่อธุรกิจ

คว
าม

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

แผนภาพแสดงประเด็นที่สำาคัญ
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มิติ

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

ประเด็นที่สำาคัญ ผู้มีส่วนได้เสีย

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล

• การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 และการรักษาสิ่งแวดล้อม

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
 อย่างมีจริยธรรม

• ชุมชน

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

• คู่ค้า
• ลูกค้า
• ผู้บริโภค

• คู่ค้า
• ลูกค้า
• ผู้บริโภค
• นักลงทุน
• ภาครัฐ

• ลูกค้า
• ผู้บริโภค
• พนักงาน 
• ภาครัฐ
• องค์กรพัฒนาเอกชน

• คู่ค้า
• ลูกค้า
• ผู้บริโภค
• พนักงาน

• พนักงาน
• ชุมชน
• คู่ค้า
• ลูกค้า
• ผู้บริโภค

• คู่ค้า
• ลูกค้า
• ผู้บริโภค
• พนักงาน

• พนักงาน
• ชุมชน

• นักลงทุน
• ภาครัฐ
• ชุมชน

• ชุมชน
• องค์กรพัฒนาเอกชน
• สถาบันการศึกษา
• องค์กรระหว่างประเทศ

• สถาบันการศึกษา
• องค์กรระหว่างประเทศ
• ชุมชน
• คู่ค้า

• ภาครัฐ
• องค์กรพัฒนาเอกชน
• สถาบันการศึกษา
• องค์กรระหว่างประเทศ

• พนักงาน
• รัฐบาล
• องค์กรพัฒนาเอกชน
• องค์กรระหว่างประเทศ

• รัฐบาล
• องค์กรพัฒนาเอกชน
• องค์กรระหว่างประเทศ
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ตัวชี้วัดเพื่อติดตามความก้าวหน้า หน่วย
ขอบเขตการรายงาน

เอเชีย อเมริกาเหนือยุโรป
และแอฟริกา

การรายงานภาษี สกุลเงินท้องถิ่น

สุขภาพและโภชนาการ

การจัดหาอาหารทะเลจากแหล่งวัตถุดิบที่มีความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากสิ่งแวดล้อม

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ขอบเขต 1 และ 2)

ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

ความเข้มข้นของการใช้น้ำา

การตรวจประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานหรือข้อกำาหนดด้านสังคม

ความหลากหลายของพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม :
ค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยของพนักงาน

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมต่อพนักงาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่อพนักงานประจำา (FTE)

ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์

การลาออกของพนักงาน

การสำารวจการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การลงทุนทางสังคม

กลไกการรับข้อร้องเรียน

ร้อยละของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แสดงฉลาก
โภชนาการ

ร้อยละของปลาทูน่าที่ซื้อจากเรือประมง
ที่อยู่ในรายชื่อของ Proactive Vessel
Register (PVR)

ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลาก
สิ่งแวดล้อมที่จำาหน่ายได้

ตันเทียบเท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อตันผลิตภัณฑ์

 กิกะจูลต่อตันผลิตภัณฑ์

ลูกบาศก์เมตรต่อตันผลิตภัณฑ์

ร้อยละของคู่ค้าที่ได้รับการประเมินตาม
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทหรือมาตรฐาน
หรือข้อกำาหนดด้านสังคมที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของผู้บริหารระดับสูงจำาแนกตามเพศ
และภูมิภาค

สกุลเงินท้องถิ่น

จำานวนพนักงานในสหภาพแรงงาน
รวมถึงคณะกรรมการสวัสดิการ

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
ของพนักงานและผู้รับเหมา (LTIFR)

ชั่วโมง

สกุลเงินท้องถิ่น

สกุลเงินท้องถิ่น

อัตราการลาออก

อัตราความพึงพอใจของพนักงาน

สกุลเงินท้องถิ่น

อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจาก
การทำางานของพนักงาน (OIFR)

จำานวนข้อร้องเรียน

ร้อยละการจ้างงานในท้องถิ่นในตำาแหน่ง
ผู้บริหาร
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นวัตกรรม
และความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์

การส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลคุณภาพสูง มีประโยชน์และปลอดภัย
เป็นพันธสัญญาต่อลูกค้าท่ีไทยยูเน่ียนยึดม่ันเสมอมา เราตระหนักถึง
บทบาทสำาคัญในการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้บริโภค
ในทุกช่วงอายุ โดยไม่จำากัดสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ในฐานะ
ผู้ผลิตอาหารที่มีความรับผิดชอบ  เราควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในทุกข้ันตอนการผลิต ต้ังแต่การแปรรูป
การบรรจุ จนถึงการกระจายสินค้า โดยใช้มาตรฐานระดับประเทศและ
ระดับสากลที่เข้มงวดที่สุดเพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมาจากการจัดหาที่ยั่งยืน

ไทยยูเน่ียนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบนพ้ืนฐานของความใส่ใจ
ต่อลูกค้าที่ให้ความสำาคัญต่อการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อ
เตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของกฎระเบียบทางโภชนาการ
ท่ีทวีความเคร่งครัดอย่างต่อเน่ือง เราเปิดรับความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี
และเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่มีสุขภาพดี
ผ่านการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะและเป่ียมโภชนาการ 
เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นและการดำาเนินงานอย่างจริงจังจะทำาให้เราได้รับ
ความเชื่อถือจากลูกค้าและสามารถดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการ
แข่งขันท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

G4-DMA
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การดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทในปี 2558 ได้แก่

• การแสดงฉลากโภชนาการครอบคลุมร้อยละ 95 ของอาหารทะเลแปรรูปที่ออกใหม่ในปี 2558
 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่คิดเป็นร้อยละ 89
• การแสดงฉลากโภชนาการบนสินค้ากุ้งแช่แข็งส่งออก คิดเป็นร้อยละ 40 โดย ร้อยละ 0.56
 สอดคล้องกับฉลากแบบ GDA ของสหภาพยุโรป
• การแสดงฉลากอ้างถึงสรรพคุณทางโภชนาการและฉลากแสดงข้อมูลทางโภชนาการ
 คิดเป็นร้อยละ 96.76 ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปของบริษัทชิกเก้นออฟเดอะซี
 อินเตอร์เนชั่นแนล

การเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการ
ของผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม

ฉลากผลิตภัณฑ์เป็นกลไกสำาคัญท่ีช่วยส่งเสริมโภชนาการและความเป็นอยู่ท่ีดีของผู้บริโภค เพราะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกรับประทาน
อาหารท่ีมีคุณประโยชน์บนพ้ืนฐานของข้อมูลด้านโภชนาการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางโภชนาการในปัจจุบัน อาทิ หน่วยบริโภค ปริมาณแคลอร่ีต่อหน่วย
บริโภค และคุณค่าทางโภชนาการ ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างแพร่หลายนัก

การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องต่อผู้บริโภคถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัท ท้ังน้ี ฉลากผลิตภัณฑ์เป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าเราส่งมอบอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่องค์การอาหารและยากำาหนด โดยข้อมูลสำาคัญที่แสดง ได้แก่ ข้อมูลทางโภชนาการ ข้อมูล
สรรพคุณคุณค่าทางโภชนาการ ฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และตราสัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพร้ินท์  โดยในปัจจุบัน บริษัทเร่ิมแสดง
ข้อมูลบนฉลากในตำาแหน่งที่เห็นได้ชัด เช่น ข้อมูลปริมาณพลังงาน ไขมัน ไขมันอิ่มตัว น้ำาตาล โซเดียม ในรูปแบบร้อยละของปริมาณสูงสุดที่
บริโภคได้ต่อวันตาม Guideline Daily Amount (GDA) ทั้งนี้ การดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัทในปี 2558 ได้แก่

ในฐานะบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม เรายึดม่ันในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้ม่ันใจว่าการผลิตอาหารทะเลของเราต้ังอยู่บนหลักการด้านความ
ย่ังยืน เข้าถึงได้ง่าย และมีคุณภาพสำาหรับทุกครอบครัวท่ัวโลก ด้วยตระหนักว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยหลักท่ีสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างย่ังยืน และเป็นการส่งมอบคุณค่าสู่ลูกค้าและผู้บริโภค เราจึงมุ่งพัฒนาสินค้าอย่างต่อเน่ืองผ่านงานวิจัยท่ีล้ำาหน้า อีกท้ังประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
ที่นำาสมัย เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรด้านการประมงอย่างชาญฉลาด การปรับปรุงกระบวนการและการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับส่ิงท่ีเป็นผลพลอยได้จากการดำาเนินงานของเรา ท้ังหมดน้ีสะท้อนถึงนโยบายและแนวทางท่ีมีความรับผิดชอบและย่ังยืนของเรา

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคม เราตระหนักดีว่านวัตกรรมเป็นกุญแจสำาคัญที่จะนำาพาไทยยูเนี่ยนไปสู่ความสำาเร็จ เราจึงสำารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้า ผลการสำารวจที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างตามหลักสถิติทำาให้เราเข้าใจ
ความคิดเห็นของลูกค้าต่อไทยยูเนี่ยน รวมถึงความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เราลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว โดยในปี 2558 เราได้จัดตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม (Global Innovation Incubator – GII) มุ่งเน้นการวิจัยปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใน 6 ฐานปฏิบัติการหลัก 
ได้แก่ (อ้างอิงรายงานประจำาปี 2557 หน้า 21)

พันธสัญญาปี 2563

บริษัทจะสื่อสารข้อมูลทางโภชนาการต่อลูกค้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• แสดงฉลากโภชนาการที่มองเห็นได้ชัดเจนบนผลิตภัณฑ์ที่จัดจำาหน่ายทั่วโลก
• แสดงข้อมูลทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างไปในแต่ละภูมิภาคบนฐานข้อมูลเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้บริโภคท่ัวโลกเข้าถึงได้ผ่านระบบ QR code
 หรือสื่อสังคมออนไลน์
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1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของปลาทูน่า
2) การศึกษาทูน่าเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและอนามัย
3) การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำาหรับการผลิตและแปรรูปปลาทูน่า
4) การศึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากการผลิตผลิตภัณฑ์ทูน่า
5) การศึกษาคุณสมบัติทางด้านประสาทสัมผัสและความต้องการของผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
6) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปลาทูน่าใหม่ๆ

ไทยยูเนี่ยนได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยขนาด 600 ตารางเมตรเพื่อเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับ
สากลระหว่างนักวิจัยในเครือ งานวิจัยหลักประกอบด้วยการวินิจฉัยประสาทสัมผัสและความต้องการของผู้บริโภคเชิงลึก การริเร่ิมโรงงานต้นแบบ
การทดลองในห้องปฏิบัติการเคมีและโภชนาการ ห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง โรงงานสาธิตการผลิต
และศูนย์ประชุมเชิงเทคนิค

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยดังกล่าวได้ผลิตงานวิจัยทั้ง 6 ด้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการทดลองในโรงงานนำาร่อง และในห้องปฏิบัติการเคมี
และโภชนาการ ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น ไทยยูเนี่ยนและ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำาข้อตกลงร่วมกันเพื่อขยายพื้นที่ของศูนย์วิจัยขนาดกว่า 1,200 ตารางเมตรหรือประมาณสองเท่า
ของขนาดพื้นที่เดิม และลงทุนติดตั้งเครื่องมือวิจัยกว่า 70 ล้านบาท ดังนี้

1) เครื่องตัดชิ้นปลาอัตโนมัติ
2) เครื่องแปรรูปอาหารความดันสูง
3) เครื่องละลายปลาแช่แข็งด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง
4) ห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
5) ห้องปฏิบัติการเคมี
6) ห้องปฏิบัติการโภชนาการ

นอกจากนี้ บริษัทจะเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ GII ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยแนวหน้าและความรู้วิชาการระดับสากล ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยตรง ทั้งนี้ การให้ความสำาคัญต่อทีมวิจัยของไทยยูเนี่ยนทำาให้เรามั่นใจว่านวัตกรรมจะเป็นหนึ่งใน
เสาหลักที่มั่นคงสำาหรับการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัท และอาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทอื่นๆ ด้วย

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลของ GII เพิ่มเติมได้จาก http://tu.listedcompany.com/newsroom/20160331-tu-news1-en.jpg.pdf

ร้อยละของค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยทุกพื้นที่ทั่วโลก

จำานวนพนักงานวิจัยและพัฒนา 221 คน
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ผลิตภัณฑ์ใหม่: 
ทูน่าแห้งกระป๋อง

ปลาแซลมอนผัดปรุงรส 

ผลิตภัณฑ์ใหม่: 
ทูน่าสตีมพอท

สเปรด
หมึกในซอสดำาปรุงรส 

ผลิตภัณฑ์ใหม่: 
ซอสปลาแมกเคอเรล

ทูน่ารสพริกไทยสตีมพอท
ฮอทแอนด์สโมคกี้ทูน่า

2556 2557 2558

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น: การปรับปรุงกระบวนการผลิตทูน่าให้ทันสมัย

ทูน่ากระป๋องได้ถูกริเริ่มตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 เพื่อทดแทนซาดีนกระป๋อง และกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้รับความนิยมสูงสุด
ในโลก การปรับปรุงกระบวนการผลิตทูน่าให้ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดนิ่งจึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการเป็นผู้นำาใน
ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงนี้ได้ โครงการนำาร่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายของ GII ที่มุ่งสู่การปฏิวัติกระบวนการผลิตทูน่ากระป๋องในรูปแบบ
ดั้งเดิม การใช้เครื่องจักรเฉพาะทางนั้นช่วยลดระยะเวลาพำานัก (Residence Time) ก่อนการบรรจุปลาลงกระป๋องได้อย่างมีนัยสำาคัญและอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้โครงการนำาร่องดังกล่าวยังเป็นการนำาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตอีกด้วย

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น: การใช้บาร์โค้ดพันธุกรรมในการตรวจสอบย้อนกลับของทูน่า

เนื่องจากระดับความต้องการตรวจสอบย้อนกลับของทูน่าเพิ่มสูงขึ้นในระดับสากล ในปี 2558 บริษัทจึงได้ริเริ่มงานวิจัยเพื่อศึกษาการใช้บาร์
โค้ดพันธุกรรม ซึ่งเป็นวิธีในการระบุตัวอย่างชีวภาพทางโมเลกุลสำาหรับการระบุวัตถุดิบและการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทูน่า ผล
การวิจัยดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน ปี 2563 ที่จะติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่ง
ที่มาของอาหารทะเลที่จัดหาทั้งหมด อีกทั้งจะช่วยลดความเสี่ยงของการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ของ
อุตสาหกรรมประมงในระดับสากลได้ด้วย

จอห์นเวส ยูเค (สัดส่วนการตลาดที่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่วางตลาดในช่วงปี 2556-2558)

“นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยยกระดับก�รเติบโตท�งธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
และขับเคลื่อนองค์กรไปข้�งหน้� และยังมีบทบ�ทในก�รกำ�หนดอน�คตของบริษัท
เนื่องจ�กนวัตกรรมช่วยสร้�งข้อได้เปรียบในก�รแข่งขันอย่�งไม่มีขีดจำ�กัด” 

ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์นวัตกรรมกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน
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07
ไทยยูเน่ียนเช่ือว่าการกำากับดูแลท่ีดีเป็นพ้ืนฐานสำาคัญต่อความย่ังยืนของธุรกิจและมีส่วนในการสร้างความเช่ือม่ันของตลาด เราส่งเสริมความเป็นธรรม
ความโปร่งใส และการมีความรับผิดชอบ โดยมีการกำาหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนให้กับคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ไทยยูเนี่ยนมีนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดี เคร่งครัดและเป็นไปตามกฎและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม

เราควบคุมการดำาเนินธุรกิจของเราด้วยจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงานฉบับปรับปรุง โดยแนวทางการปฏิบัติเหล่านี้
ให้ความสำาคัญกับการจ้างและการปฎิบัติต่อพนักงาน การกำาหนดสวัสดิภาพและสวัสดิการพนักงาน ค่าจ้าง อายุ สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เคร่งครัด พนักงานของไทยยูเนี่ยนทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
แนวทางและข้อกำาหนดเหล่านี้ นอกจากนี้ บริษัทยังคาดหวังให้คู่ค้า และผู้รับเหมาเข้าใจและปฏิบัติตามด้วย

เพื่อความโปร่งใสและความเข้าใจอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้แปลจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงานออกเป็น 19 ภาษา
ครอบคลุมทุกภูมิภาคที่ไทยยูเนี่ยนดำาเนินธุรกิจ โดยการให้แนวทาง คำาแนะนำา และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานและคู่ค้าเข้าใจความ
รับผิดชอบของตนและทราบว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณฉบับใหม่อย่างไร ทั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณ บริษัทจะทำาการตรวจสอบคู่ค้า
เพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณตามที่กำาหนด นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้จัดรูปแบบกระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ
ปลาภายในประเทศไทยใหม่เพื่อให้มีการตรวจสอบปลาก่อนที่จะทำาการจัดซื้อ เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติ
ด้านแรงงานของเรา

สำาหรับภายในบริษัทนั้น การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณจะถูกรายงานโดยตรงถึงผู้อำานวยการกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจประเมินความสอดคล้อง และผู้บริหารระดับสูงจะทำาการตรวจสอบและดำาเนินมาตรการที่เหมาะสม สำาหรับคู่ค้าซึ่งไม่ผ่านข้อกำาหนดที่ระบุไว้
ในจรรยาบรรณ จะไม่สามารถเป็นคู่ค้าของไทยยูเนี่ยนได้อีกต่อไป

ความโปร่งใสและการกำากับดูแล

การต่อต้านการคอรัปชั่น

การคอรัปชั่นส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบริษัท รวมไปถึงภาพลักษณ์ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในฐานะท่ีไทยยูเน่ียนเป็นบริษัทระดับโลก เราตระหนักว่า การท่ีเรามีการประกอบธุรกิจในหลายพ้ืนท่ีมีความสุ่มเส่ียงในเร่ืองการคอรัปช่ัน จากดัชนี
ชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่นขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประเทศไทย เวียดนาม และปาปัวนิวกินี ถูกประเมินว่าเป็นประเทศที่มีประเด็น
เกี่ยวพันกับการคอรัปชั่นและการให้สินบน นอกจากนี้เรายังได้ทำาการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นในการประกอบธุรกิจของเรา
ท่ัวโลก (บริษัทท่ีได้ประเมินความเส่ียงดังกล่าว ได้แก่ ไทยยูเน่ียนกรุ๊ป ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม ไทยยูเน่ียนยุโรป (TUE) ไทร-ยูเน่ียน ซีฟู้ดส์
(ชิกเก้นออฟเดอะซี) และไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (ชิกเก้นออฟเดอะซีโฟรเซ่นฟู้ดส์)



G4-16
29

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2558

แม้ว่าไทยยูเนี่ยนเพียงบริษัทเดียวจะไม่สามารถรับมือกับปัญหาการกำากับดูแลกิจการที่ดีในหลายประเทศได้ แต่เราได้ดำาเนินการเพื่อที่จะลด
ความเสี่ยงจากการคอรัปชั่นและการให้สินบนภายในการดำาเนินธุรกิจ และห่วงโซ่อุปทานของเรา เราได้ปฏิบัติตามหลักการต่อต้านการคอรัปชั่น
ของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) อย่างเคร่งครัดและได้ดำาเนินการเชิงรุกในการส่งเสริมความโปร่งใสในระดับนานาชาติ

นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นเป็นหัวใจสำาคัญของความพยายามไปสู่ความโปร่งใส

ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนสามารถสร้างความก้าวหน้าที่สำาคัญในการรวมหัวข้อการต่อต้านการคอรัปชั่นเข้าไปในจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ
และหลักปฏิบัติด้านแรงงานฉบับปรับปรุงใหม่ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามของบริษัทในการต่อต้านการคอรัปชั่นได้รับการส่งเสริม
ในทุกกิจกรรมการดำาเนินธุรกิจของเรา บริษัทยังได้มุ่งเน้นการฝึกอบรมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านการคอรัปชั่นแก่พนักงาน 
นับตั้งแต่บริษัทเข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในปี 2556 พนักงานเข้าใหม่ของบริษัททุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเรื่องหลักสากล 10 
ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ นอกจากนี้ที่ประเทศไทยบริษัทยังได้จัดฝึกอบรมในเรื่องกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและกฎหมาย
ต่อต้านการให้สินบน โดยผู้บริหารระดับสูงมากกว่าร้อยละ 70 ของบริษัทได้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว  และในปี 2559 นี้ จะมีการขยายผล
การฝึกอบรมดังกล่าวไปยังผู้บริหารระดับสูงของไทยยูเนี่ยนทั่วโลก

กลยุทธ์ด้านภาษี

เรามีพันธสัญญาในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส่เพื่อให้แน่ใจว่า เราได้ปฏิบัติตามกฎและพันธกรณีที่กำาหนดในการชำาระภาษีอย่าง
เป็นธรรมในทุกๆ ที่ที่เราดำาเนินธุรกิจ และทำาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรมสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

กลยุทธ์ด้านภาษีของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย

• การจัดการกระบวนการกำากับภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลภาษี
 อย่างโปร่งใส
• การรับฟังคำาปรึกษาทางด้านกฎหมายและด้านบัญชี เพื่อให้ได้รับทราบคำาแนะนำาและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ
• การทำางานเชิงรุกกับรัฐบาลและกรมสรรพากรในการให้ความร่วมมือ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

นอกจากกระบวนกำากับดูแลด้านภาษีที่เข้มงวดแล้ว เรายังได้จัดให้มีการควบคุมดูแลและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการกำากับภาษีและความเสี่ยงใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบที่อยู่ในคณะกรรมการของบริษัทดำาเนินการทบทวนกลยุทธ์ทางภาษี และ
ความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งดำาเนินงานควบคุมภายในและการกำากับดูแลฝ่ายภาษี นโยบายและแผนด้านภาษีของกลุ่มไทยยูเนี่ยนได้รับการ
เผยแพร่ให้กับบริษัทในเครือในปี 2558 นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าในการเปิดเผยข้อมูลการชำาระภาษีเงินได้ของบริษัทใน
ภูมิภาคที่บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจอีกด้วย

การชำาระภาษีเงินได้ของบริษัทตามภูมิภาค

“ไทยยูเนี่ยนได้ประก�ศใช้จรรย�บรรณก�รดำ�เนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้�นแรงง�น
ซึ่งเป็นหนึ่งในหล�ยโครงก�รที่ออกแบบม�เพื่อผลักดันก�รเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่จะนำ�ไปสู่
ก�รได้รับคว�มเชื่อถือ จรรย�บรรณที่เข้มงวดม�กขึ้นสะท้อนถึงคว�มรับผิดชอบ
และคว�มโปร่งใสในระดับที่สูงขึ้นในห่วงโซ่อุปท�นของบริษัท”

คเณศ ทรัพย์บุญรอด
ที่ปรึกษ�ท�งกฎหม�ย

ภูมิภาค ภาษีที่ชำาระในแต่ละภูมิภาค (บาท)

เอเชีย

ยุโรปและแอฟริกา

อเมริกาเหนือ

รวม

321,715,122

573,495,706

175,438,744

1,070,649,572
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ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ทำาให้
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนท้ังในระดับ
องค์กรและระดับบุคคล โดยปี 2558 เป็นปีที่ระดับก๊าซเรือนกระจก
เพ่ิมข้ึนสูงท่ีสุดต้ังแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อระบบการผลิตอาหาร
ของโลกเท่าน้ัน หากแต่ยังส่งผลต่อธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบ
ต่อแหล่งวัตถุดิบหลักและการหยุดชะงักของโรงงานจากภัยพิบัติ
รุนแรง ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตทางธุรกิจ และในขณะ
เดียวกันก็ให้ความสำาคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ควบคู่
ไปกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัท

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
การดูแลสิ่งแวดล้อม
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G4-EN18G4-EN16G4-EN15

ขอบเขต 1 ขอบเขต 2

เอเชีย

ยุโรปและแอฟริกา

สหรัฐอเมริกา

ขอบข่าย/ขอบเขต 2555 2556 2557 2558

ความครอบคลุมของข้อมูล

ขอบเขต 1 

ขอบเขต 2 

ขอบเขต 1 และ 2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในวาระสำาคัญที่ได้รับการผลักดันโดยข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ในฐานะผู้ร่วมลงนาม ไทยยูเนี่ยนยึดมั่น
และสนับสนุนค่านิยมหลักของ UNGC ภายใต้ขอบเขตการดำาเนินงานที่เอื้อให้เราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ ในฐานะบริษัทและผู้มี
ความรับผิดชอบต่อด้านส่ิงแวดล้อม เราส่งเสริมแนวทางการระมัดระวังไว้ล่วงหน้า (Precautionary Approach) เพ่ือรับมือประเด็นความท้าทาย
ด้านสิ่งแวดล้อม และดำาเนินโครงการที่นำาไปสู่การสร้างสำานึกรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น

ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตทั้งจากของเราเอง และจากคู่ค้าของเรา โดยได้มีการพัฒนามาตรการเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ที่ยั่งยืน การใช้เชื้อเพลิงสะอาด รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

ในปี 2558 บริษัทได้พัฒนาแผนกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือเตรียมความพร้อมของธุรกิจในการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำา
ในอนาคต โดยเราจะดำาเนินการตรวจประเมินแหล่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำาคัญทั่วโลกของบริษัท เพื่อเก็บข้อมูลปี 2559 สำาหรับใช้จัดทำา
ข้อมูลปีฐานของกลุ่มไทยยูเนี่ยน

พันธสัญญาปี 2563

• เราจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 30 เทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันการผลิตของปีฐาน
 ผ่าน 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการแลกเปลี่ยนของคาร์บอน โดยแต่ละแนวทางจะช่วยลดปริมาณ
 คาร์บอนได้ออกไซด์ได้ร้อยละ 15 
• เราจะใช้น้ำาจากแหล่งน้ำาที่ก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยลง และจะปรับปรุงระบบบำาบัดน้ำาเสียเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
 คาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนการบำาบัด
• เราจะดำาเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านโครงการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนได้เริ่มโครงการการรายงานผลการดำาเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ปฏิบัติการทั่วโลก ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการติดตามตรวจสอบ การบริหารจัดการและการรายงาน โดยโครงการน้ีทำาให้เราจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน
ทันกาล สะดวกต่อการใช้งาน และช่วยให้สามารถพัฒนาการดำาเนินงานตลอดทั้งปี

ในปี 2558 เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1)  0.58 ตันเทียบเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันผลิตภัณฑ์ (384,966/666,117)  
และก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม(ขอบเขต 2) 0.24 ตันเทียบเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันผลิตภัณฑ์ (160,724/666,117)  รวมท้ังส้ิน 0.82 ตัน
เทียบเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันผลิตภัณฑ์ (545,690/666,117)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 ในหน่วยตันเทียบเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันผลิตภัณฑ์

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แจกแจงรายละเอียดตามขอบเขต
(ตันเทียบเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์)

14.1

142,757

44,147

186,904

12.3

135,926

42,617

178,543

78.3

314,445

150,228

464,673

66.3

384,966

160,724

545,690
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รายงานเพื่อความยั่งยืน 2558

G4-DMA G4-EN5 G4-EN6

Energy

2557 2558

การใช้พลังงาน (กิกะจูล)

สหรัฐอเมริกายุโรปและแอฟริกาเอเชีย

สหรัฐอเมริกา

ยุโรปและแอฟริกา

เอเชีย

ทั่วโลก

จำานวนพื้นที่ปฏิบัติการที่รายงาน

การใช้พลังงานทางตรง

การใช้พลังงานทางอ้อม (ไฟฟ้า)

รวม

โครงการก๊าซชีวภาพของบริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำากัด

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำากัด ได้ริเริ่มโครงการก๊าซชีวภาพตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2558 โครงการมีส่วนในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 0.00961 ตันเทียบเท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันผลิตภัณฑ์  เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยนำาก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการ
บำาบัดน้ำาเสียมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 8,908.08 กิกะจูล หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
9,155,526 บาทสำาหรับในปีที่สองของการจัดทำาโครงการ

การใช้พลังงาน

การใช้พลังงานยังคงเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดของเรา เพราะเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินงานทั้งในส่วนของการผลิตและสำานักงาน 
โดยในปี 2558 ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดของบริษัทเท่ากับ 6.1 กิกะจูลต่อตันผลิตภัณฑ์ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23 เมื่อเทียบกับการใช้
พลังงานในปี 2557  ทั้งนี้ เป็นผลมาจากความแตกต่างของประเภทธุรกิจที่รายงานในปี 2558 เช่น ปริมาณการใช้พลังงานดีเซลที่ค่อนข้างสูงของ
เรือประมงในทวีปแอฟริกา

โครงการเพื่อลดการใช้พลังงาน

สายการผลิตทูน่าของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) มีกำาลังการผลิต (โรงงานไทยยูเนี่ยน) 70,000 ตันต่อปีและมีกำาไรประมาณ 720 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของโรงงานไทยยูเนี่ยน ทั้งนี้ กระบวนการแช่แข็งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ใช้ไฟฟ้าสูงในสายการผลิตทูน่า บริษัทจึงได้
พัฒนาโครงการเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยมุ่งเน้นการจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการแช่แข็ง ด้วยการควบคุมระยะเวลา
ที่ใช้ในการขนปลาทูน่าเข้าห้องแช่แข็ง และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการก่อนการแช่แข็ง นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงระบบซีลโดยได้ติดตั้ง
ประตูเข้าออกที่เล็กลงและใช้ม่านอากาศเพื่อป้องกันอากาศไหลออกจากห้องแช่แข็ง และเนื่องด้วยความชื้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้มีการใช้พลังงาน
มากขึ้นในระบบทำาความเย็น บริษัทจึงติดตั้งมีดลมสำาหรับการเป่าแห้งผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้วและเช็ดตู้แช่แข็งให้แห้งหลังการทำาความสะอาด เพื่อ
ลดความชื้นที่จะเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้ดำาเนินการศึกษาการถ่ายเทอากาศภายในห้องแช่แข็งเพื่อประเมินปริมาณปลาทูน่า
ที่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการแช่แข็ง มาตรการเหล่านี้ส่งผลให้เราสามารถลดการใช้พลังงานได้ 5,234 กิกะจูล หรือลดลงร้อยละ 1.9 คิดเป็นค่า
ใช้จ่ายที่ประหยัดได้ทั้งหมด 5,001,471 บาท

ความเข้มข้นของการใช้พลังงานแบ่งตามภูมิภาคที่ดำาเนินการ
(ตันเทียบเท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันผลิตภัณฑ์)

การใช้พลังงานแบ่งตามภูมิภาคที่ดำาเนินการ ปี 2558

0.47 

0.50

0.29

0.35

15

0.41 

0.65 

0.28

0.37

19

1,915,115

912,064

2,827,179

905,560

146,061

1,051,621

129,937

56,466

186,403
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รายงานเพื่อความยั่งยืน 2558

G4-DMA G4-EN9

Water
การใช้น้ำา

ด้วยตระหนักถึงวิกฤตน้ำาท่ีทวีความรุนแรงอันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทยยูเน่ียนจึงให้ความสำาคัญต่อการบริหารจัดการน้ำา
อย่างรับผิดชอบโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีดำาเนินงานท่ีประสบภาวะขาดแคลนน้ำา เรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการพ้ืนท่ีรับน้ำารอบโรงงานอย่างย่ังยืน
โดยมุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบำาบัดน้ำา

ในปี 2558 ปริมาณการใช้น้ำาของเราอยู่ที่ 9,291,126 ลูกบาศก์เมตร โดยแหล่งน้ำาหลักคือน้ำาประปา คิดเป็น 7,365,044 ลูกบาศก์เมตร

บริษัทใช้โปรแกรมของ Aqueduct เพ่ือจัดทำาแผนท่ีความเส่ียงด้านทรัพยากรน้ำาอย่างรอบด้าน รวมถึงภาวะขาดแคลนน้ำาในปัจจุบันและในอนาคต
ความเส่ียงเร่ืองน้ำาท่วม ความเส่ียงเร่ืองคุณภาพน้ำา ต้นทุนในการใช้น้ำา ความเส่ียงด้านกฎหมายในปัจจุบัน และความเส่ียงด้านช่ือเสียง ท้ังน้ี จากการ
ประเมินความเสี่ยง พบว่าโรงงาน 11 แห่งจากทั้งหมด 25 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการขาดแคลนน้ำา

บริษัทสงขลาแคนนิ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย ประสบปัญหาปริมาณการจ่ายน้ำาประปาและคุณภาพน้ำาไม่คงที่ การขาดแคลนน้ำาและ
คุณภาพน้ำาท่ีไม่ได้มาตรฐานเป็นปัจจัยท่ีเพ่ิมความเส่ียงของการหยุดชะงักทางธุรกิจ และอาจนำาไปสู่ความขัดแย้งกับชุมชนท้องถ่ิน และเพ่ือรับมือกับ
ปัญหาเหล่านี้ บริษัทสงขลาแคนนิ่งได้พัฒนาแหล่งน้ำาทดแทนโดยการใช้น้ำาจากบ่อน้ำาผิวดิน และจากบ่อเก็บน้ำาฝนของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 74 
และร้อยละ 5 ของการใช้น้ำาในปี 2558 ตามลำาดับ

ความท้าทายด้านน้ำาอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำาในกระบวนการผลิต บริษัทสงขลาแคนนิ่งแก้ไขปัญหานี้ด้วยการติดตั้งระบบบำาบัด
สำาหรับน้ำาที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตและน้ำาเสียที่ปล่อยออก ทำาให้สามารถนำาน้ำาทิ้งที่บำาบัดแล้วกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 19 ของการใช้น้ำาทั้งหมด โดยในปี 2558 โครงการนำาน้ำากลับมาใช้ใหม่ดังกล่าวสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 4,384,644 บาท

ปริมาณการใช้น้ำาจากแหล่งต่างๆ  ในปี 2557 (ประเทศไทย) และปี 2558 (เอเชีย) (ลูกบาศก์เมตร)

2557
(ประเทศไทย)

2558
(เอเชีย)

น้ำาผิวดิน

น้ำาบาดาล

น้ำาฝน

น้ำาประปา

ปริมาณการใช้น้ำาทั้งหมด

น้ำาปริมาณที่นำากลับมาใช้ใหม่

ในปี 2557 ปริมาณการใช้น้ำาประปาในยุโรปและแอฟริกา รวมทั้งสิ้น 1,146,593 ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มเป็น 1,200,974 ลูกบาศก์เมตร
ในปี 2558 ในขณะที่ปริมาณการใช้น้ำาในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 514,548 ลูกบาศก์เมตร ในปี 2557 และ 480,495 ลูกบาศก์เมตร ในปี 2558

995,894

868,704

61,495

5,683,575

7,609,657

672,242

602,257

781,835

39,134

5,566,843

6,990,070

531,018



2.51 2.38

12.2514.1

8.65

78.2

9.29

66.3
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ปริมาณการใช้น้ำา
(ล้านลูกบาศก์เมตร)

ขอบข่ายของการรายงาน (%)

2555 2556 2557 2558

เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำาเทียบกับปีที่ผ่านมา (ล้านลูกบาศก์เมตร)

เหตุการณ์สำาคัญ: การล้มของแท็งก์น้ำาที่ประเทศเซเชลล์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในเดือนสิงหาคม 2558 ณ เมืองวิคตอเรีย ประเทศเซเชลส์ หนึ่งในสามของแท็งก์น้ำาที่ใหญ่ที่สุดของโรงงานบรรจุกระป๋องอินเดียนโอเชี่ยนทูน่า
ได้เกิดพังลง ทำาให้น้ำาและช้ินส่วนของแท็งก์น้ำาไหลสู่รอบบริเวณโรงงานและออกไปยังถนนสาธารณะท่ีเช่ือมต่อกับท่าเรือและท่าเทียบเรือระหว่างเกาะ
ส่งผลให้ต้องปิดถนนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ แต่เหตุการณ์นี้กระทบต่อระบบสาธารณูปโภค เช่น ระบบขนส่งน้ำาจืดและระบบ
จ่ายไฟฟ้าที่เข้าสู่โรงงาน

หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ทีมงานท้องถิ่นและบุคลากรจากโรงงานอื่นๆ  ได้แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว โดยยึดหลักดังนี้

1. คำานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในขั้นตอนการทำาความสะอาดและการกู้สถานที่ให้สามารถใช้ดำาเนินงานได้
2. ประเมินความเสียหายสำาหรับการเคลมประกัน
3. ดำาเนินงานตามขั้นตอนปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน
4. จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งให้พร้อมสำาหรับการเริ่มดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
5. ดำาเนินงานเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจและการบริการลูกค้า

“ไทยยูเนี่ยนตอบสนองอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�มท้�ท�ยด้�นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ
ด้วยก�รดำ�เนินง�นที่ชัดเจน ผ่�นก�รจัดก�รผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่�งจริงจัง
ซึ่งโครงก�รด้�นสิ่งแวดล้อมนับว่�มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งที่ต้องมีก�รตรวจติดต�ม
และพัฒน�ผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง”

น�ยคมกฤช ซอโฉม
ผู้อำ�นวยก�รด้�นคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสิ่งแวดล้อม
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การรู้จักว่าคู่ค้าของเราคือใคร จะการสร้างความมั่นใจได้ว่า บริษัทซื้อ
วัตถุดิบจากผู้ส่งมอบที่มีรับผิดชอบและจากเรือประมงที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีมีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการบรรลุเป้าหมายในการขจัด
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)
และเพ่ือบรรลุเป้าหมายความย่ังยืนของเรา บริษัทได้ริเร่ิมดำาเนินกลยุทธ์
ด้านความยั่งยืน หรือ Sea Change เพื่อขับเคลื่อนการจัดหา
วัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ โดยมีแผนกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบอย่าง
รับผิดชอบ (Responsible Sourcing Roadmap) เป็นกลไกหลัก
ในการดำาเนินงาน

แผนกลยุทธ์เพ่ือการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบซึ่งจัดทำาข้ึนในปี 
2558 มีเนื้อหาครอบคลุมการจัดหาสัตว์น้ำาทุกสายพันธุ์และทุกกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา โดยแผนดังกล่าวเป็นการบูรณาการการ
ดำาเนินงานของเราภายใต้โครงการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น โครงการ
ปรับปรุงการทำาประมง (Fishery Improvement Projects - FIPs)
การส่งเสริมการตรวจสอบย้อนกลับได้ในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการ
ดำาเนินงานเพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อแรงงาน ซ่ึงแต่ละโครงการ
ไม่เพียงแต่จะช่วย นำาพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน หากแต่ยังเป็นการ
ช่วยให้ไทยยูเนี่ยนสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน หรือ 
Sea Change ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำาหรับไทยยูเน่ียน การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบเป็นการดำาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน และส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ต่อการดำาเนินงานของเราและคู่ค้า ตลอดจนส่งผลต่อการปฏิบัติต่อ
แรงงานและการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอนของเรา ดังนั้น
ไทยยูเนี่ยนจึงได้ออกแบบแผนกลยุทธ์เพื่อการจัดหาวัตถุดิบอย่าง
รับผิดชอบโดยคำานึงถึงการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบการดำาเนินงานของ
ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์กุ้งและปูของบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ัน
ในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบของเรา ภายใต้กลยุทธ์ด้านความ
ยั่งยืน หรือ Sea Change

การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างรับผิดชอบ
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การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน

โรงงาน
ไทยยูเนี่ยน

ระบบไอทีของไทยยูเนี่ยน

การตรวจสอบย้อนกลับ
ผ่านระบบดิจิตัลอย่างสมบูรณ์

ลูกค้า

การตรวจสอบย้อนของล๊อตสินค้า

คู่ค้า tier 2 เป็นต้นไป คู่ค้า tier 1

พันธสัญญา ปี 2563

• ดำาเนินการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทั้งหมดที่บริษัทจัดซื้อ และลดความเสี่ยงของการประมงที่ผิดกฎหมาย
 ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในอุตสาหกรรมการประมงในระดับสากล
• เรือประมงทุกลำาต้องดำาเนินงานสอดคล้องกับข้อกำาหนดที่เข้มงวดด้านแรงงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแรงงานมีความปลอดภัย
 มีเสรีภาพในการเลือกงาน และได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพตลอดเวลา
• โรงงานและห่วงโซ่อุปทานของบริษัทจะมีส่วนร่วมในการมุ่งไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 30

โครงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ด้วยการตระหนักถึงความซับซ้อนของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ไทยยูเนี่ยนจึงให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและโปร่งใส เราได้
ดำาเนินงานเพื่อรับมือกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสภาพการดำาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ โดยคำานึงถึงความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ เราตระหนักดีว่าด้วยความสามารถในการทำาความเข้าใจ การผลักดัน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่
อุปทาน จะสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลสู่ความยั่งยืนได้ตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่พื้นที่รั้วโรงงานของเรา ไปจนถึงแหล่งวัตถุดิบ
ต้นน้ำา ไปสู่การดำาเนินงานร่วมกับลูกค้าที่อยู่ปลายน้ำา โดยเราได้ทำางานร่วมกับคณะทำางานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนใน
ห่วงโซ่อุปทานกุ้ง หรือ Shrimp Sustainable Supply Chain Task Force (SSSC Task Force) และเราจะนำาระบบ Chain of Custody 
มาใช้กับวัตถุดิบสัตว์น้ำาที่จับจากธรรมชาติและจากฟาร์มเลี้ยงทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน

ความยั่งยืนของปลาทูน่าในระดับสากล

วิสัยทัศน์ของไทยยูเน่ียนคือ การเป็นผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าท่ีได้รับความเช่ือถือ ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรทางทะเล เพ่ือปกป้องส่ิงแวดล้อม
สำาหรับคนรุ่นต่อไป โดยในปี 2558 บริษัทได้กำาหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ความย่ังยืนของปลาทูน่าในระดับสากล ไทยยูเน่ียนมุ่งม่ันท่ีจะก้าวไป
สูก่ารเปน็ผู้นำาอุตสาหกรรมอาหารทะเลดว้ยการสนบัสนนุแนวปฏบิตัดิา้นประมงอย่างรบัผิดชอบเพ่ือความอุดมสมบูรณข์องทรพัยากรในทอ้งทะเล
ทั้งนี้ บริษัทจะบรรลุสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ ด้วยการบริหารจัดการการประมงแบบองค์รวม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการขจัดการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม อย่างไรก็ดี เราตระหนักดีว่า บริษัทไม่สามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหานี้ได้แต่เพียงผู้เดียว เราจึงได้
ดำาเนินงานร่วมกับองค์กรบริหารจัดการการประมงระดับภูมิภาค ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวร่วมกัน

พันธสัญญา ปี 2563

• จัดหาปลาทูน่าอย่างรับผิดชอบจากแหล่งประมงที่ได้รับการรับรองจาก Marine Stewardship Council (MSC) หรือมาจากแหล่งที่มี
 โครงการพัฒนาการทำาประมง (FIP) หรือโครงการอนุรักษ์อื่นๆ ที่มุ่งไปสู่การได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC
• ดำาเนินระบบการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่าทั่วโลกจากแหล่งที่มาจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อลดความเสี่ยงของการประมง
 ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมถึงเรื่องการค้ามนุษย์

ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของไทยยูเนี่ยน – หนึ่งในโครงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย

การบันทึกข้อมูลเมื่อมีการจัดซื้อ
• ชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบและเลขที่ใบอนุญาต
• ชื่อเรือประมงและเลขที่ใบอนุญาต
• ชนิดของอุปกรณ์จับปลาและเลขที่ใบอนุญาต
• วันที่และผลการตรวจประเมิน
• ปริมาณปลาตามแต่ละสายพันธุ์ที่จับได้ (บันทึกทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ)

สแกนเอกสารที่ต้องการและนำาขึ้นระบบ
(ในทุกรอบของการจัดซื้อ)

ข้อมูลการจัดซื้อและการวิเคราะห์
• ความสมบูรณ์ของข้อมูลคู่ค้าและการสอบย้อนกลับในการจัดซ้ือวัตถุดิบปลา
• การแจกแจงข้อมูลตามบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ จังหวัด เรือประมง
 สายพันธุ์ปลา และปริมาณการจัดซื้อ
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ตลอดปี 2558 ไทยยูเนี่ยนดำาเนินงานร่วมกับหลายภาคส่วนรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการประมงซึ่งจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาและดำาเนินโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ปี 2563 ของเรา บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินการตามมาตรการและแนวทางต่างๆ ซึ่งบริษัทให้การ
ส่งเสริม เพราะเราเชื่อว่าการดำาเนินงานร่วมกันนั้นเป็นสิ่งสำาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมประมงระดับโลก

ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกก่อตั้งและดำาเนินงานอย่างแข็งขันร่วมกับมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood
Sustainability Foundation - ISSF) ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการดำาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ระยะยาวและส่งเสริมความยั่งยืนของสายพันธุ์ปลาทูน่า การลดการจับสัตว์น้ำาที่เป็นผลพลอยได้จากการทำาประมง และการสนับสนุน
ระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ (ศึกษาข้อมูลโครงการของ ISSF เพิ่มเติมได้ที่http://iss-foundation.org) ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนยังคงเข้าร่วมการ
ตรวจประเมินประจำาปีในด้านมาตรการอนุรักษ์และความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการทำาประมงของ ISSF โดยหน่วยงานภายนอก โดยบริษัท
ไทยยูเนี่ยน ชิกเก้นออฟเดอะซี และไทยยูเนี่ยนยุโรป ได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานดังกล่าวโดยองค์กร MRAG US และผ่านการตรวจ
ประเมินทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนในโครงการวิจัยของ ISSF เช่น การวิจัยว่าด้วยการลากอวนโดยไม่ใช้อุปกรณ์ล่อปลา และการขึ้น
ทะเบียนเรือประมง (Proactive Vessel Register – PVR)

สามารถศึกษาข้อมูลของหน่วยงานเหล่าน้ี ตลอดจนวิธีการดำาเนินกลยุทธ์ของบริษัทเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในระดับสากลได้ท่ีไมโครไซต์ Sea Change
http://www.thaiunion-sustainability.com

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลด้วยการจัดหาปลาทูน่าอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทยังได้พัฒนาโครงการท่ีช่วยขับเคล่ือน
การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายปี 2563 ขึ้นมา 3 โครงการ รวมทั้งมุ่งเน้นการดำาเนินงานตามเป้าหมายปี 2563 ร่วมกับ
ภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมต่อไป

นวัตกรรม

เพ่ือบรรลุเป้าหมายของเรา บริษัทต้องมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาวิธีการทำางานของเราอย่างต่อเน่ือง ไทยยูเน่ียนยึดม่ันในการพัฒนาและคิดค้น
นวัตกรรมใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงาน บริษัทร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และศูนย์วิจัยต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการรับมือ
กับปัญหาการบริหารจัดการปริมาณปลาในท้องทะเล ซึ่งเป็นปัญหาในภาคอุตสาหกรรมประมงในระดับสากล

พันธสัญญา ปี 2563

• การตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิตัล: บริษัทจะดำาเนินงานร่วมกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิตัล
• นโยบายการจัดหาปลาทูน่า: บริษัทจะปรับใช้นโยบายการจัดหาปลาทูน่าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลกเพื่อให้สอดคล้องกับพันธสัญญา
 ด้านความโปร่งใสของบริษัท
• งานวิจัยทางวิชาการและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์: บริษัทจะทำางานร่วมกับสถาบันทางด้านวิชาการ มหาวิทยาลัย
 หรือสถาบันวิทยาศาสตร์ในการสนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนาการทำาประมง
• นวัตกรรม: พัฒนาศูนย์นวัตกรรมในประเทศไทยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปลาทูน่าตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์
 ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์
• การประเมินความเสี่ยงหลังการทำาประมง: บริษัทจะร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านประมงเพื่อแก้ปัญหาด้านการคัดคุณภาพปลาทูน่า
 การใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์ที่ไม่ใช่เป้าหมายและสายพันธุ์ที่มีมูลค่าต่ำา 
• การใส่ใจในกระบวนการจับเพื่อให้ได้คุณภาพในทุกขั้นตอน: บริษัทจะดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ดำาเนินการตามมาตรฐานระดับสูง
 ตั้งแต่ต้นทางจนถึงผู้บริโภค

นวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม

และการบริหารจัดการ

การตรวจสอบย้อน
และการประมงที่ผิดกฎหมาย

ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
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รายงานเพื่อความยั่งยืน 2558

ดูพันธะสัญญาของเราด้าน MSC การตรวจสอบย้อนกลับ และการรับมือกับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม ได้ที่ http://www.thaiunion-sustainability.com/marine-conservation.php

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน ข้อมูลที่จะสามารถใช้ในการประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำาสายพันธุ์เป้าหมายจากการทำาประมงของเรือลากอวนมีอยู่
อย่างจำากัด อีกทั้งการขาดแคลนโครงการพัฒนาแนวการทำาประมงของเรืออวนลากสำาหรับการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำา 
จากเหตุผลเหล่านี้ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ (TFM) จึงได้ริเริ่มโครงการพัฒนาการทำาประมง (FIP) ในเดือนมิถุนายน 2558 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากทั้งลูกค้าและคู่ค้า ทั้งนี้ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ได้จัดประเมินสถานการณ์สายพันธุ์เพื่อวัดผลกระทบของการทำาประมงของเรือ
ลากอวนที่อาจมีต่อทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป็นการดำาเนินงานโดยมีกรมประมงเป็นผู้ให้คำาปรึกษา โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
แนวปฏิบัติด้านการจัดหาวัตถุดิบ เพราะในท้ายที่สุดแล้ว เราจะสามารถดำาเนินงานโดยมีมาตรฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลขององค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศและโครงการการรับรองห่วงโซ่อุปทานจากองค์กรปลาป่นและน้ำามันปลาสากล (International Marine Ingredients
Organization’s (IFFO) Global Standard and Certification Program for the Responsible Supply Chain of Fishmeal and 
Fish Oil - IFFO RS) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำาด้านการผลิตวัตถุดิบทางทะเลที่มีความปลอดภัย มีห่วงโซ่อุปทาน
ที่ถูกกฎหมาย และมาจากการทำาประมงที่มีความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
บริษัทดำาเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่มในห่วงโซ่อุปทานผ่านการดำาเนินโครงการพัฒนาการทำาประมง (FIPs) และโครงการ
อนุรักษ์ต่างๆ เพื่อจัดหาปลาทูน่าจากแหล่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC หรือกำาลังดำาเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองดังกล่าว โดยเราได้
ดำาเนินงานโดยใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการประมงเพ่ือให้แน่ใจว่าเราสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลผ่านการดำาเนินงาน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น มูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (ISSF) กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) สถาบันประมง
แห่งชาติ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาหารทะเลแห่งอาเซียน และคณะทำางานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานกุ้ง

พันธสัญญา ปี 2563

• บริษัทจะดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงและผู้ผลิตเพื่อประเมินสถานะของสายพันธุ์ปลาทูน่าในพื้นที่
 ที่เป็นแหล่งที่บริษัทใช้จัดหาปลาทูน่า
• บริษัทจะดำาเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์การปรับปรุงการทำาประมงปลาทูน่าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 
 MSC แนวปฏิบัติการทำาประมงของ ISSF หรือที่ยังมีปัญหาเฉพาะด้านในด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาในการดำาเนินการต่างๆ
• บริษัทจะดำาเนินโครงการพัฒนาการทำาประมง หรือโครงการอนุรักษ์แทนในกรณีที่ไม่สามารถดำาเนินโครงการพัฒนาการทำาประมงได้
• บริษัทจะแก้ปัญหาเรือประมงที่ทำาการประมงเกินขนาดและขาดกฎเกณฑ์ควบคุม ผ่านการเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียและการดำาเนินงานร่วมกับ
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมง ซึ่งรวมถึง ISSF ด้วย
• บริษัทจะดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าปลาทูน่าทุกรายดำาเนินงานสอดคล้องกับข้อมติของ ISSF และจะหยุดดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้า
 ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น

โครงการพัฒนาการทำาประมง (FIP) ในมหาสมุทรอินเดีย
รายงานล่าสุดของ ISSF ระบุว่า ปริมาณสายพันธุ์ปลาทูน่าเขตร้อนในมหาสมุทรอินเดียลดลงอย่างต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากการประมงเกินขนาด
โดยปลาทูน่าพันธุ์ครีบเหลือง (Yellow fin tuna) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีปริมาณการจับเกินค่า Maximum Sustainable Yield (MSY) โดย
ไทยยูเนี่ยนยุโรป ได้ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล บริษัทพรินซ์เซส (Princes) และเรืออวนล้อมจับเพื่อดำาเนินโครงการพัฒนาการทำาประมง
ในน่านน้ำามหาสมุทรอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนสภาพให้การประมงในบริเวณดังกล่าวดำาเนินไปตามมาตรฐาน MSC ไทยยูเนี่ยนยุโรป
ดำาเนินโครงการดังกล่าวโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเซเชลส์ซึ่งพึ่งพาการประมงปลาทูน่าเป็นรายได้หลักของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) โดยแผนกลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเซเชลส์ อันเป็นผลจากการที่รัฐบาลเห็นว่าการประมงอย่างยั่งยืนเป็นหัวใจหลัก
ของกลยุทธ์เศรษฐกิจสีฟ้า (blue economy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำาหรับโครงการพัฒนาการทำาประมงดังกล่าวคือ การสนับสนุนและ
เสริมสร้างศักยภาพร่วมกับคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission – IOTC) เพื่อร่วมตกลง
กฎเกณฑ์ควบคุมการทำาประมงและกลยุทธ์การทำาประมง และเพ่ือดำาเนินการประเมินสายพันธ์ุปลาทูน่าอย่างสม่ำาเสมอ ท้ังน้ี การดำาเนินงานดังกล่าว
มุ่งเน้นการดำาเนินงานร่วมกันของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงชาวประมง เพื่อจุดมุ่งหมายในการ
บรรลุผลลัพธ์ที่ยั่งยืนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ความคืบหน้าการดำาเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย MSC
ในปี 2558 ร้อยละ 30 ของผลิตภัณฑ์ชิกเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่นฟู้ดส์ มาจากการประมงที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน MSC และผลิตภัณฑ์กุ้งลอบสเตอร์ที่ซื้อมาจากแคนาดาทั้งหมด
(ร้อยละ 100) มาจากการทำาประมงที่ได้มาตรฐาน MSC เช่นเดียวกัน ขณะที่ผลิตภัณฑ์
ปลากะพงที่ซื้อจากชิลีร้อยละ 5 ก็มาจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน MSC อีกด้วย

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า แบรนด์จอห์นเวสต์ มีสัดส่วนของการซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน
MSC มากที่สุด สำาหรับในประเทศเนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 4.7 จากปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์
ปลาทูน่าที่มาจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน MSC ขณะที่ประเทศเดนมาร์กคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.6
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การดำาเนินงานร่วมกับ ISSF
บริษัทดำาเนินงานร่วมกับ ISSF เพื่อแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการ
ขึ้นทะเบียนเรือประมง (PVR) ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับซื้อปลาทูน่าได้รับข้อมูลที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับการดำาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน 
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการดังกล่าว โดยในปี 2558 โดยได้เพิ่มปริมาณการรับซื้อปลาจากเรือประมงที่ขึ้นทะเบียน PVR และได้สนับสนุนให้
คู่ค้าของเราขึ้นทะเบียน PVR ด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เรืออวนล้อมจับขนาดใหญ่ที่เรารับซื้อปลาจะต้องขึ้นทะเบียน PVR 
ทุกลำา

การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาการทำาประมง (FIPs)
ไทยยูเนี่ยนดำาเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงการทำาประมงทั้งหมด 8 โครงการทั่วโลก ตั้งแต่ประเทศโมรอคโคจนถึงประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนภาคการประมงสู่ผลลัพธ์ด้านความยั่งยืน เช่น การได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC โดยกิจกรรมในโครงการดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับการประเมินสายพันธุ์ปลา การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์สนับสนุนการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทั้งนี้ ไทยยูเนี่ยน
ตระหนักว่าระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่มั่นคงเป็นปัจจัยหลักในการลดปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU) และลดความเสี่ยงเกี่ยวกับแรงงานในห่วงโซ่อุปทานด้วย โดยบริษัทจะนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ผ่านความร่วมมือกับผู้พัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อร่วมแก้ปัญหาในเชิงการตลาดและข้อกฎหมายตั้งแต่เรือประมงตลอดจนทุกส่วนของห่วงโซ่คุณค่า

ความร่วมมือระหว่าง WWF และไทยยูเนี่ยนยุโรปเพื่อการประมงที่ยั่งยืน

ในเดือนตุลาคม 2557 WWF ในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และไทยยูเนี่ยนยุโรปมีข้อตกลงเรื่องความร่วมมือกันในสัญญาการผลิตอาหารทะเล
อย่างยั่งยืนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมของ WWF กับผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึงผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตในสหราช
อาณาจักรและยุโรปที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาการประมงที่ยั่งยืนในระดับสากล

ความร่วมมือระหว่าง WWF และไทยยูเนี่ยนยุโรปนี้มุ่งเน้นการบริหารจัดการปริมาณปลาและระบบนิเวศทางทะเล โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อ
ก้าวสู่การพัฒนาการดำาเนินงานโดยเฉพาะการประมงทูน่าในภูมิภาคแอฟริกา เป้าหมายระยะยาวของบริษัทคือการดำาเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า
อาหารทะเลทุกชนิดที่ไทยยูเนี่ยนยุโรปจำาหน่ายในตลาดยุโรปได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC ทั้งนี้ สัญญาการผลิตอาหารทะเลอย่างยั่งยืน
ระหว่าง WWF และไทยยูเนี่ยนยุโรปมีแผนการดำาเนินงานระหว่างปี 2557 ไปจนถึงปี 2561 โดยความร่วมมือนี้จะมุ่งพัฒนาความยั่งยืนของ
ปริมาณปลาทุกสายพันธุ์โดยการดำาเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC และมาตรฐาน ASC ในห่วงโซ่อุปทานของไทยยูเนี่ยนยุโรป
ทั้งหมด

ในปี 2558 บริษัทได้เริ่มดำาเนินการเพื่อสร้างความโปร่งใสและวางรากฐานสำาหรับการดำาเนินงานขั้นตอนต่อไป แม้ว่าเรายังต้องดำาเนินงานอีกมาก
เพื่อพัฒนามาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่อย่างไรก็ดี ได้มีการดำาเนินงานในส่วนสำาคัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถอ่านรายงานความก้าวหน้าของการดำาเนินงานฉบับเต็ม ซึ่งรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการดำาเนินงานในปีแรก (2557-2558) 
และข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำาเนินงานขั้นต่อไปได้ที่

http://assets.wwf.org.uk/downloads/wwf___thai_union_europe___partnership_progress_report_2016.pdf

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น
เป้าหมายปี 2558: การตรวจสอบย้อนกลับ 100 เปอร์เซ็นต์
สำาหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าทุกแบรนด์
ผลการดำาเนินงาน: สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 100 เปอร์เซ็นต์

ปริมาณการจัดซื้อปลาทูน่าจากอวนล้อมจับขนาดใหญ่
ที่ขึ้นทะเบียน PVR

2556 2557 2558

“ก�รเป็นผู้ผลิตปล�ทูน่�กระป๋องร�ยใหญ่ที่สุดในโลก และผู้ผลิตกุ้งร�ยใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อห่วงโซ่อุปท�น
อ�ห�รทะเลต่�งๆ ทำ�ให้บริษัทต้องมีคว�มรับผิดชอบในก�รจัดห�วัตถุดิบอย่�งยั่งยืนรวมถึงก�ร
ปกป้องสิ่งแวดล้อม”

โทนี่ ล�ซ�ซซ�ร�
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มคว�มยั่งยืนด้�นก�รประมง
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2555 25552556 25562557 25572558 2558

การรับรองกระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ดี
(Best Aquaculture Practices – BAP)
วัตถุดิบทางการเกษตรหลักของเราคือ กุ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยง ดังนั้นเพื่อความสอดคล้องกับหลักการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน ไทยยูเนี่ยน
จึงได้ดำาเนินการตามระบบมาตรฐานกระบวนการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาท่ีดี (BAP) ในพ้ืนท่ีดำาเนินการของบริษัท และรับซ้ือวัตถุดิบกุ้งจากฟาร์มเพาะเล้ียง
ที่ได้มาตรฐานดังกล่าว และเนื่องจากประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักของกุ้งแช่แข็ง ไทยยูเนี่ยนจึงดำาเนินการตามมาตรฐาน BAP ในห่วงโซ่
อุปทานของเรา โดยบริษัทได้รับการรับรองกระบวนการผลิตที่ระดับ 4 ดาว ซึ่งรวมถึงโรงเพาะเลี้ยง โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำา ฟาร์มเลี้ยง และ
โรงงานแปรรูป

ปริมาณกุ้งที่ผลิตและจำาหน่ายจากโรงงานในประเทศไทย
และได้รับการรับรองมาตรฐาน BAP

ปริมาณการรับซื้อกุ้งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน BAP 
จาก ชิกเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่นฟู้ดส์

(ล้านปอนด์)

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น
เป้าหมายปี 2558: พัฒนาแนวปฏิบัติเรือประมงที่ใช้ตรวจประเมิน ร่วมกับคณะทำางานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน
ในห่วงโซ่อุปทานกุ้ง
ผลการดำาเนินงาน: 100 เปอร์เซ็นต์ของห่วงโซ่อุปทานอาหารกุ้งของเราในประเทศไทยได้ทำาการตรวจประเมินตนเองเพื่อความสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติเรือประมงของคณะทำางาน และภายในปี 2559 ห่วงโซ่อุปทานอาหารกุ้งทั้งหมดจะได้รับการตรวจประเมินจาก UL ซึ่งเป็น
หน่วยงานภายนอก ท้ังน้ี เราจะเผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีใช้ตรวจประเมิน ไปยังเรือประมงทุกลำาในประเทศไทยภายในปี 2559 และจะตรวจประเมิน
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
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ชุมชน

ชุมชน คู่ค้า การอนุรักษ์ทางทะเล และพนักงานที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ประมงของไทย ถือเป็นเป็นศูนย์กลางของธุรกิจไทยยูเน่ียน บริษัทยึดม่ัน
ในบทบาทพลเมืองที่ดีของสังคมโดยมีพันธสัญญาและความรับผิดชอบ
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยและปฏิบัติงานในพื้นที่ที่
เราดำาเนินธุรกิจ

นอกเหนือจากการสนับสนุนกิจกรรมการกุศล บริษัทยังมุ่งเน้นการร่วมมือ
และการเป็นพันธมิตรระยะยาวกับชุมชนตามแนวชายฝั่งและองค์กร
เอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำาแผนงานใน
ปี 2558 ซึ่งมีเป้าหมายในการกำาหนดทิศทางการปฏิบัติงานของบริษัท
ให้มีความยั่งยืนเอื้อต่อการนำาไปปฏิบัติได้จริง และนำาความเปลี่ยนแปลง
ที่ดีมาสู่คนรุ่นต่อไป แผนงานใหม่นี้ได้รวบรวมกรอบหลักการที่เอื้อต่อ
การสนับสนุนและดำาเนินงานร่วมกับชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย และ
ชุมชนท้องถ่ินท่ัวโลกท่ีไทยยูเน่ียนมีการดำาเนินธุรกิจอยู่ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการด้านสังคมในอุตสาหกรรมประมงไทยและประมงโลก 
ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายปี 2563 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้ง
ผู้ที่ทำางานร่วมกับบริษัทและได้รับผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัททั่วโลก

พันธสัญญาปี 2563

• เราจะจัดตั้งโครงการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
 ในทุกภูมิภาคที่เรามีการดำาเนินธุรกิจอยู่
• เราจะจัดตั้งมูลนิธิไทยยูเนี่ยน เพื่อทำาหน้าที่ในการประสานงาน
 โครงการต่างๆ ในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างชุมชนและบริษัท
• เราจะพัฒนาเรื่องการศึกษาเพื่อนำาไปสู่ผลประโยชน์ที่ยั่งยืน
 ต่อบุคลากรรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคต
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นายประสาร สารวงษ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (วัดกำาพร้า)
จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นหน่ึงในท่ีต้ังของศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนของไทยยูเน่ียน

การบริจาคเพื่อการกุศล

การลงทุนด้านชุมชน

การลงทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการค้า

ประเภทกิจกรรม สัดส่วนร้อยละ

 61.36%

17.14%

21.50%

โครงการอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิทธิการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก

ความเท่าเทียมและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมยังเป็นปัญหาที่ท้าทายสำาหรับแรงงาน
ข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงไทย โดยประเด็นหลักๆ มาจากปัญหาการใช้แรงงานที่
ผิดกฎหมายเช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และแรงงานขัดหนี้
แรงงานข้ามชาติที่มีบุตรอยู่ในประเทศไทยมักขาดการเข้าถึงการศึกษาเนื่องจากไม่มี
ความรู้หรือข้อมูลท่ีเพียงพอเก่ียวกับระบบการศึกษาไทย ไทยยูเน่ียนเช่ือว่าการให้ความรู้
แรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับสิทธิที่แรงงานพึงมีและสิทธิในการศึกษาของบุตรแรงงานจะ
ช่วยป้องกันปัญหาแรงงานเด็กและการค้าเด็กได้ บริษัทจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labor Rights Promotion Network – LPN) 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่แรงงานข้ามชาติเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับสิทธิในการศึกษาและ
กระบวนการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนไทย ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าบุตรของแรงงานข้ามชาติ
จะสามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบได้ ไทยยูเนี่ยนและ LPN ได้จัดการอบรมขึ้น 3 ครั้ง
ในปี 2558 โดยมีแรงงานเข้าร่วมจำานวน 200 คน และในปี 2559 นี้ จะมีแรงงานกว่า
500 คนเข้าอบรม โครงการน้ีถือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เตรียมความพร้อม
เด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนท้องถิ่นสำาหรับบุตรของแรงงานข้ามชาติ

เพื่อให้บรรลุพันธสัญญาปี 2563 บริษัทจะจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่พนักงานในประเทศไทยและจัดตั้งรางวัล Thai Union 
Sustainability Recognition Award โดยกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อความยั่งยืนของบริษัท

ในส่วนของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) นั้น
ไทยยูเน่ียนได้แสดงเจตจำานงท่ีจะผลักดันเป้าหมายสามประการ ได้แก่ การขจัดความอดอยาก (zero hunger) การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการจ้างงาน (decent work and economic growth) และการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน (life below
water) โดยมูลนิธิไทยยูเนี่ยนที่บริษัทจะจัดตั้งขึ้น จะมาขับเคลื่อนการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งสาม
ประการ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในปี 2559

กิจกรรมเพื่อสังคมของไทยยูเนี่ยน ปี 2558 แยกตามประเภท

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น
เป้าหมายปี 2563: เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 
(preschool centers) 5 แห่งในประเทศไทย
ผลการดำาเนินงาน: ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนได้เปิด
ดำาเนินการแล้ว 2 แห่ง ขณะนี้ทางบริษัทกำาลังทำาการประเมินความเป็น
ไปได้ของโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ เพื่อจะจัดตั้งศูนย์เตรียมความ
พร้อมเด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 3 ในปี 2559 นี้
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คลินิกฟุตบอลสำาหรับเยาวชนในท้องถิ่น

ไทยยูเนี่ยนได้จัดกิจกรรมคลินิกฟุตบอล โดยการนำานักเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษระดับตำานานของทีมลิเวอร์พูล ได้แก่ ดีทมาร์ ฮามันน์, สเตฟาน 
อองโชซ์ และยารี ลิตมาเน่น ซึ่งกิจกรรมเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจทางด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเด็กๆ จากศูนย์เตรียมความพร้อมเด็ก
ก่อนวัยเรียนของไทยยูเนี่ยน และเด็กจากโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ไทยยูเนี่ยนยังมุ่ง
สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานของเราทั่วโลกในการทำากิจกรรมร่วมกับชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่หรือปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย ในปี 2558

ส่งเสริมความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ทางทะเลโดยการรักษาพันธุ์เต่าทะเล

ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมงานกับมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (ISSF) ตั้งแต่ปี 2552 ในโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลสากล ในปี 2558 
ไทยยูเนี่ยนได้บริจาคเงินจำานวน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐผ่านชิกเก้นออฟเดอะซีซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไทยยูเนี่ยนเพื่อสนับสนุนการทำางาน
ในโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลในส่วนของพ้ืนท่ีหาดสำาหรับวางไข่ (ดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี http://iss-foundation.org/what-we-do/areas-of-focus/
bycatch/turtles/)

นอกจากนี้ Mareblu ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์เต่าทะเลตั้งแต่ปี 2555 โดยเป็นพันธมิตรร่วมกับ Legamiente ซึ่งเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชน ซ่ึงอยู่ท่ีศูนย์ฟ้ืนฟูเต่าทะเล (Sea Turtle Recovery Center of Lake Salso’s Oasis (FG)) และในปี 2558 เงินบริจาค
ของ Mareblu ได้ถูกนำาไปใช้ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เช่น แท็งก์ของอาคารปศุสัตว์ และติดตั้งอุปกรณ์ของระบบบำาบัดน้ำา

การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

นับต้ังแต่ปี 2554 บริษัทได้บริจาคอาหารแก่ผู้ท่ีประสบภัยธรรมชาติ และทำางานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรพันธมิตรเพ่ือให้แน่ใจว่าอาหารท่ีบริจาคถึงมือ
ผู้ที่ต้องการอย่างแน่นอน ในปี 2558 บริษัทบริจาคปลาทูน่าบรรจุกระป๋องและปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋องจำานวน 100,000 กระป๋อง เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล นอกจากนี้ยังบริจาคปลาซาร์ดีนบรรจุกระป๋องจำานวน 50,000 กระป๋องและข้าวสารแก่ผู้ประสบภัย
น้ำาท่วมในประเทศพม่า

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยของไทยยูเนี่ยนจากในประเทศไทยและทั่วโลก
ได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 
จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย
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การส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม

“ธนาคารขยะ” ได้เริ่มขึ้นในปี 2557 ด้วยเป้าหมายที่จะส่งเสริม
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานด้วยการดำาเนินการ
บนหลักสี่ประการดังนี้คือ

1. ส่งเสริมความตระหนักของพนักงานของบริษัทในเรื่องของ
 การแยกขยะทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานและที่บ้าน
2. ส่งเสริมการลดขยะพลาสติกในชุมชน
3. บริหารจัดการรายได้จากโครงการในการสนับสนุนโครงการ
 เพื่อสังคม
4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่
 และพนักงานระดับต่างๆ ในสถานที่ปฏิบัติงาน

ในปี 2558 โครงการดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ทั้งหมด 
59,010 บาท จากการขายขยะพลาสติก ซึ่งสามารถนำาไปใช้ใน
การสนับสนุนโครงการด้านสังคม เช่น การปลูกป่าชายเลน การ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็ก และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ำาท่วมในประเทศพม่า

ในฐานะบริษัทอาหารทะเลระดับโลก ไทยยูเนี่ยนมีโอกาสสร้างคุณค่าที่ดี
เพื่อสังคมในระยะยาวควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ โดยในปี 2556 
บริษัทได้ลงทุนในโครงการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ และชุมชน โดย
ร่วมมือกับมูลนิธิสัมมาชีพ 

บริษัทดำาเนินงานร่วมกับชุมชนชาวประมงท้องถิ่นตามแนวชายฝั่งที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งวางไข่และพื้นที่อนุบาลตัวอ่อนสัตว์ทะเล ทำาให้
ไทยยูเนี่ยนสามารถส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรทางทะเลและเอ้ือให้
ชุมชมเหล่านี้สามารถพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิสัมมาชีพพัฒนาแผนแม่บท
สำาหรับชุมชนชาวประมงพึ่งพาตนเองขึ้นในปี 2558 โดยบริษัทได้เริ่ม
แนะนำาโครงการธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีสนับสนุนให้ชาวประมงค้าขายปลาท่ีจับเอง
มาได้โดยวิถีประมงอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างรายได้เป็นของตนเอง

ไทยยูเนี่ยนยังทำางานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์
ธรรมชาติ (IUCN, International Union for Conservation of Nature)
เพ่ือทำาการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกันกับหน่วยงาน
ราชการและสถาบันวิชาการท้องถิ่นเพ่ือตรวจวัดความหลากหลายทาง
ชีวภาพและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการในบริเวณอ่าว
ไทยอีกด้วย

“บทบ�ทของเร�ในภ�คส่วนอ�ห�รทะเลมีขอบเขตที่กว้�ง ทั้งในก�รส่งเสริมคว�มยั่งยืน
ของท้องทะเล ก�รเป็นผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลงของอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเล และก�รสร้�ง
ผลกระทบที่ดีต่อชุมชนในบริเวณที่เร�ดำ�เนินธุรกิจอยู่”

ภัทรชัย สนธิขันธ์
ผู้จัดก�รฝ่�ยสิ่งแวดล้อมและพัฒน�ชุมชน
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การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ไทยยูเนี่ยนให้ความสำาคัญกับการจูงใจ การพัฒนา และการรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถของบริษัทในทั่วทุกมุมโลก พร้อมทั้งสร้าง
ความเข้าใจในระดับสากลถึงเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมุ่งมั่นรักษา
ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานผ่านบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญสูงท่ีจะนำาพาบริษัทก้าวไปสู่การเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลระดับโลก และเติบโตไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีบุคลากรท่ัวโลกรวม 39,864 คน (พนักงานประจำา 11,623 คน
และพนักงานรายวัน 28,241 คน) บุคลากรเหล่านี้เป็นกลไกสำาคัญ
ท่ีสร้างให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในระดับโลก โดยบริษัท
ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องผ่าน
โปรแกรมการพัฒนาต่างๆ ซึ่งมิได้จำากัดเพียงการพัฒนาทักษะ แต่ยัง
รวมไปถึงการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร และการรักษา
บุคลากรให้อยู่กับบริษัทในระยะยาวอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาและการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์ โดยตระหนักว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำาคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2557 เรา
ได้จัดทำาแผนกลยุทธ์การพัฒนาบริษัท (Thai Union Development
Roadmap) ท่ีระบุให้การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของ
กลยุทธ์ที่สำาคัญของเรา
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การสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากร

การสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากรนับเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำาคัญท่ีจะสร้างความต่อเน่ือง
ในการดำาเนินงานให้บรรลุตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ และรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
ในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทจึงให้ความสำาคัญตั้งแต่การสรรหา
บุคลากรที่มีความสามารถ รวมทั้งดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพเหล่านั้นไว้กับบริษัท

ในปี 2558 โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาของบริษัท มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ความผูกพันต่อองค์กร และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดรับกับเป้าหมาย
ทางธุรกิจของบริษัท อีกทั้งส่งเสริมให้มีการพูดคุยถึงความสนใจในสายอาชีพของ
บุคลากร โดยบริษัทได้จัดทำาการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
ทบทวนการพัฒนาสายอาชีพของบุคลากร  เพ่ือพิจารณาวางแผนการพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan – IDP) ให้กับบุคลากรเป็นประจำาทุกปี โดย
การประเมินนี้จะพิจารณาจากความสำาเร็จของดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ 
(Key Performance Indicators – KPIs) และสมรรถนะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
นอกจากน้ี บริษัทได้กำาหนดให้มีการพูดคุยและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกระบวนการ
ประเมิน (Coaching & Feedback) เพื่อช่วยในการกำาหนดลำาดับความสำาคัญ
และเป้าหมายในสายอาชีพของบุคลากรแต่ละคนอีกด้วย โดยในปีที่ผ่านมา พนักงาน
ประจำาทั้งหมดของบริษัทได้รับการประเมินผลปฏิบัติงาน และทบทวนแผนการพัฒนา
รายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นที่จะสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันกับบริษัท และให้
ความสำาคัญกับการบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง อีกท้ังได้จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองให้กับพนักงานประจำา และพนักงานรายวัน
โดยในปี 2558 พนักงานประจำาของไทยยูเนี่ยนทั่วโลกได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยคนละ 26.28 ชั่วโมง ภายใต้งบประมาณในการฝึกอบรมและ
พัฒนาเฉลี่ย 4,004.65 บาท ต่อพนักงานประจำาหนึ่งคน ตัวอย่างของโปรแกรมการฝึกอบรมบุคลากร เช่น โปรแกรมการพัฒนาผู้นำารุ่นใหม่ 
รวมทั้งโปรแกรมการพัฒนาผู้นำา ที่ออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะที่สำาคัญต่อการบริหารงานและทีมให้ประสบความสำาเร็จ รวมทั้งเตรียมพร้อมที่จะ
เติบโตไปสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการบริหารและ การสอนงานทีม การวางแผน และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เป็นต้น

โดยผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท (Human Capital Return on Investment) วัดได้จากสัดส่วนระหว่างผล
ประโยชน์สุทธิที่ได้รับต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคลากร สำาหรับในปี พ.ศ. 2555 – 2558 บริษัท
ประสบความสำาเร็จในการขยายกรอบการรายงานสัดส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ครอบคลุมจำานวนพนักงานประจำาที่
มากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้สำารวจความพึงพอใจของบุคลากรเพื่อรับทราบความคิดเห็นและปัจจัยความสำาเร็จที่สำาคัญ รวมทั้งปัจจัยที่ควร
ปรับปรุง ซึ่งเป็นความท้าทายของบริษัทในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร  โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสำารวจถึงร้อยละ 80.33 จาก
จำานวนบุคลากรเป้าหมายทั้งหมดที่บริษัทกำาหนดไว้ (25,416 คน) ซึ่งผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรโดยรวมเท่ากับร้อยละ 72.67 
ทั้งนี้ บริษัทได้วางแผนปรับปรุงการดำาเนินงานในปัจจัยที่คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมต่ำากว่าร้อยละ 50 โดยมุ่งหวังให้คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรโดยรวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72.67 เป็น ร้อยละ 75 ภายในปี 2559

พันธสัญญาปี 2563

• บุคลากรของไทยยูเนี่ยนในประเทศไทยจะได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทมีเป้าหมายให้บุคลากรมีความ
 ตระหนักถึงประเด็นด้านความย่ังยืนในกระบวนการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน นอกจากน้ี ไทยยูเน่ียนจะจัดต้ังรางวัล Sustainability Recognition
 Awards ให้กับพนักงานอีกด้วย

“บุคล�กรทุกคนคืออน�คตของไทยยูเนี่ยน เร�จึงลงทุนด้�นก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�บุคล�กร
เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง เพื่อพัฒน�ให้บุคล�กรของเร�มีขีดคว�มส�ม�รถต�มที่บริษัทต้องก�ร”

รสนันท์ จันเกษม
Head of Group Talent
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สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ต่อแรงงาน
อย่างมีจริยธรรม

นับเป็นช่วงเวลาท่ีท้าทายสำาหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลท่ีต้องเผชิญ
กับปัญหาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการค้ามนุษย์
ซึ่งเกิดข้ึนนอกเหนือพื้นที่และขอบเขตอำานาจการควบคุมของบริษัท
และกลายเป็นปัญหาในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่อาจได้รับการแก้ไขได้
โดยการดำาเนินงานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง 
ถึงแม้ว่าแต่ละภาคส่วนล้วนแล้วแต่มีบทบาทในการหาแนวทางในการ
แก้ปัญหานี้ร่วมกัน

บริษัทให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ ในเรื่องของการเคารพและการ
สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชนรวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมี
จริยธรรมโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) 
อย่างต่อเน่ือง และดำาเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือแก้ปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในการดำาเนินธุรกิจและในห่วงโซ่อุปทาน
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ไทยยูเนี่ยนกำาลังดำาเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายหรือการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไร้จริยธรรม โดย
บริษัทได้มีการดำาเนินงานร่วมกับองค์กรเอกชนระดับสากล และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ระดับท้องถิ่น เพื่อทำาความเข้าใจในประเด็นต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนและหาทางออกท่ีดีท่ีสุดร่วมกัน และเน่ืองด้วยธุรกิจของไทยยูเน่ียนเป็นธุรกิจท่ีต้องข้องเก่ียวกับหน่วยงานภายนอกและคู่ค้าเป็นจำานวนมาก
เราจึงให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนให้คู่ค้าของเรายกระดับมาตรฐานในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน อีกท้ังดำาเนินงานร่วมกันเพ่ือให้ม่ันใจว่าวัตถุดิบ
ของเรานั้นถูกจัดหามาจากแหล่งที่มาอย่างมีจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ปราศจากการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ นอกจากนี้ เรายัง
ส่งเสริมให้เกิดเสรีภาพของแรงงานในการ เข้าร่วมกิจกรรมด้านแรงงานและการเจรจาต่อรองร่วมของพนักงาน  ซ่ึงเป็นหลักการท่ีระบุอยู่ในจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท โดยได้ดำาเนินงานรณรงค์ส่งเสริมทั้งกับพนักงานของเราเองและกับคู่ค้าของเราด้วยเช่น
เดียวกัน

ท้ังน้ี การปรับปรุงสภาพการทำางานของพนักงาน (ท้ังแรงงานข้ามชาติและแรงงานในท้องถ่ิน) ท่ัวท้ังอุตสาหกรรมน้ัน มีความซับซ้อนและต้องใช้วิธีการ
ท่ีหลากหลายร่วมกันเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีแท้จริง บริษัทจึงได้พัฒนาการทำางานเป็น 4 สายงานเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามรายละเอียดด้านล่างน้ี

• การทวนสอบและการตรวจสอบย้อนกลับ
• ความรับผิดชอบและความโปร่งใส
• การส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน
• การเป็นหุ้นส่วนและการดำาเนินงานร่วมกัน

ในแต่ละสายงานได้ดำาเนินโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อแรงงานทั่วทั้งในอุตสาหกรรม โดยท่านสามารถอ่านข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sea Change ได้ที่ http://www.thaiunion-sustainability.com/safe-and-legal-labour.php  

นอกจากน้ี ไทยยูเน่ียนเช่ือม่ันในแนวทางการดำาเนินงานแบบพหุภาคีในการแบ่งปันค่านิยมในองค์กรร่วมกันและผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แบบองค์รวม บริษัทจึงมุ่งเน้นการผนึกกำาลังกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของอุตสาหกรรมประมง 
การปฏิบัติต่อแรงงานท่ีเหมาะสม ด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นเฉพาะของแรงงานข้ามชาติ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้โครงการเพ่ือความ
ยั่งยืนต่างๆของไทยยูเนี่ยน ดำาเนินไปได้อย่างมีทิศทางและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทจะดำาเนินการเสวนากับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาค
ประชาสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของบริษัท และมุ่งมั่นสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น:
เป้าหมายปี 2558: นำากลไกการรับเรื่องร้องเรียนโดยหน่วยงานภายนอกมาใช้กับโรงงานของไทยยูเนี่ยนในประเทศไทย
ผลการดำาเนินงาน: ดำาเนินการครอบคลุมโรงงานร้อยละ 80

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น:
การดำาเนินงานร่วมกับสถาบันอิสสระ (Issara Institute) ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน

ไทยยูเน่ียนดำาเนินงานร่วมกับสถาบันอิสสระ (Issara Institute) ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการจัดต้ังสายด่วนรับเร่ืองร้องเรียน
ซึ่งเปิดให้บริการทั้งหมด 5 ภาษา โดยการรับเรื่องร้องเรียนนี้จะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและดำาเนินการโดยสถาบันอิสสระ หลังจากนั้น
จะมีการรายงานผลมายังบริษัทเพื่อดำาเนินการขั้นต่อไปอย่างเหมาะสม และภายในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนจะนำาระบบนี้ไปใช้กับโรงงานทุกโรงของ
ไทยยูเนี่ยนรวมถึงท่าเรือประมงทุกท่าที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ นอกจากนี้บริษัทจะยังคงดำาเนินงานร่วมกับสถาบันอิสสระ ในโครงการอื่นๆ อย่าง
ต่อเน่ือง เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือสำาหรับพนักงาน การพัฒนากระบวนการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม การว่าจ้างอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและทำางานในสถานที่ที่ปลอดภัย สำาหรับแรงงานที่หลบหนีจากการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ และการช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรมต่างๆ

การทวนสอบและการตรวจสอบย้อนกลับ

ด้วยกระบวนการทวนสอบท่ีเข้มงวด ทำาให้บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของเรือประมงทุกลำาท่ีจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทได้ ซ่ึงทำาให้
เราสามารถที่จะตรวจสอบติดตามเรือประมงแต่ละลำาว่าได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องและไม่ข้องเกี่ยวกับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม รวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานบนเรืออย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ กระบวนการทวนสอบที่เข้มงวดดังกล่าวยังช่วยให้เราสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของปลาทุกตัวตั้งแต่ขั้นตอนการจับจนถึงการบริโภคได้อีกด้วย
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รายการ
เรือประมงผู้รวบรวม

ไม่สร้างผลกระทบไม่สร้างผลกระทบ สร้างผลกระทบสร้างผลกระทบ

ในปี 2558 ไทยยูเน่ียนได้ประกาศใช้จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงาน ซ่ึงยึดถือหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(UNGC) องค์การมาตรฐานแรงงานสากล (ILO) และมาตรฐานแรงงานของประเทศ อีกทั้งจรรยาบรรณฉบับนี้ได้มีความสอดคล้องตามวิถีการ
ดำาเนินงานและค่านิยมขององค์กร รวมถึงหลักการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้า จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงานฉบับนี้ ได้ถูก
แปลออกเป็น 19 ภาษา โดยท่านสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี www.thaiunion.com/en/sustain/tu-sustainability/code-of-conduct.ashx  

ในรายงานฉบับปีนี้ บริษัทดำาเนินการตรวจสอบคู่ค้าอาหารทะเลที่จับจากธรรมชาติรายใหม่ทุกรายในประเทศไทย โดยตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของ UNGC และข้อปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
ของไทยยูเนี่ยน

บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บริษัทสงขลาแคนน่ิง และบริษัทไทยยูเน่ียนฟีดมิลล์ เป็นบริษัทในกลุ่มซ่ึงริเร่ิมการจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเล
ตามหลักจริยธรรมโดยได้มีการจัดทำาการประเมินผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดซ้ือขององค์กร โดยบริษัทจะดำาเนินการจัดซ้ือก็ต่อเม่ือผลการประเมินผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานตรงตามข้อกำาหนด
ของบริษัท

ตารางแสดงผลการประเมินผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานของ แพปลา และเรือประมงในปี 2558

ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนได้ระบุความเสี่ยงที่มีนัยสำาคัญในห่วงโซ่อุปทานของ
ผลิตภัณฑ์กุ้งในประเทศไทยซ่ึงเป็นส่วนของสถานประกอบการภายนอกท่ีทำาธุรกิจ
แปรรูปสัตว์น้ำาเบื้องต้น (ผู้คัดแยกเปลือกกุ้ง หรือ ล้ง) โดยบริษัทได้วิเคราะห์ล้ง
ในประเทศไทย และดำาเนินงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในการแก้
ปัญหาประเด็นด้านสภาพการจ้างงานในสถานประกอบการภายนอกต่างๆ ดังกล่าว
โดยได้ย้ายกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำาเบ้ืองต้นมาอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ
บริษัทเพื่อประโยชน์ในการควบคุมมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง บริษัทดำาเนินการ
ให้พนักงานฝ่ายบุคคลของบริษัทเข้ามาตรวจประเมินด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง
ในสถานประกอบการเหล่านี้เพื่อจัดการความเสี่ยงในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้

ในเดือนธันวาคม 2558 ไทยยูเนี่ยนได้ประกาศว่าจะดำาเนินการย้ายฐานกระบวนการแปรรูปสัตว์น้ำาเบื้องต้นทั้งหมด เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุม
และดูแลของบริษัทภายในเดือนมกราคม 2559 ท้ังน้ี หลังการประกาศดังกล่าว สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (Thai Frozen Foods Association
- TFFA) ได้ประกาศให้สมาชิกของสมาคมยกเลิกการใช้สถานประกอบการภายนอกที่ทำาธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ำาเบื้องต้นหรือล้ง เช่นกัน นอกจากนี้
พันธมิตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาโลก (Global Aquaculture Alliance – GAA) ก็ได้ประกาศเปลี่ยนมาตรฐานการตรวจประเมินตามมาตรฐาน
กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ดี (BAP) ที่มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ไทยยูเนี่ยนได้รับพนักงานข้ามชาติกว่า 1200 คน
ท่ีทำางานให้กับล้ง เข้ามาทำางานกับบริษัทโดยตรงต้ังแต่วันท่ี 6 มกราคม 2559 โดยพนักงานข้ามชาติเหล่าน้ีจะได้รับการว่าจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และทำางานในสถานที่ที่ปลอดภัย อีกทั้ง บริษัทได้เชิญเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Rights Network - MWRN)
เข้ามาเพื่อให้คำาปรึกษากับแรงงาน และแน่ใจว่าแรงงานเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานที่ถูกต้อง

ร้อยละของคู่ค้าที่ได้รับการระบุว่ามีผลกระทบหรือมีแนวโน้มที่จะ
สร้างผลกระทบทางลบต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน 

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น:
จรรยาบรรณธุรกิจของไทยยูเนี่ยน

ไทยยูเนี่ยนได้สื่อสารและเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและหลัก
ปฏิบัติด้านแรงงานให้กับบริษัทในกลุ่มและคู่ค้าผ่านการจัดประชุมทำาความเข้าใจ
กับคู่ค้าทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลกว่า 600 ราย โดยบริษัท
ได้อธิบายหลักปฏิบัติ 12 ประการที่ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงานตามหลัก
ดังกล่าวและขอความร่วมมือให้คู่ค้าลงช่ือเพ่ือแสดงถึงพันธสัญญาในหลักปฏิบัติ
ดังกล่าว

76.67% 84%23.33% 16%
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ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น:
ห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์กุ้งซึ่งปลอดแรงงานผิดกฎหมายและแรงงานบังคับ

เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันในการแก้ไขข้อกังวลขององค์กรระดับสากลและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ไทยยูเน่ียนยึดม่ันในกระบวนการทวนสอบ
เพ่ือตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของเรือประมงท่ีทำาธุรกิจกับบริษัท ด้วยกระบวนการดังกล่าวทำาให้เราสามารถม่ันใจได้ว่าเราดำาเนินธุรกิจกับเรือ
ประมงท่ีมีใบอนุญาตและไม่เก่ียวข้องกับการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
นอกจากนี้ ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกคณะทำางานร่วมในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์กุ้ง บริษัท
ได้ดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน โดยบริษัทกำาลังออกแบบระบบตรวจสอบติดตาม
ตั้งแต่เรือประมงจนถึงโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำา โดยยึดตามมาตรฐานสากล อีกทั้งระบบนี้ได้ผนวกกับโปรแกรมการทวนสอบมาตรฐานแรงงาน
ของหน่วยงานภายนอกมาใช้ควบคู่ไปกับระบบเอกสารใบรับรองการจับสัตว์น้ำา (Marine Catch Purchase Documentation) และเอกสาร
ระบบควบคุมการแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมง (Port In Port Out Documentation) ซึ่งจะช่วยรับรองสถานะทางกฎหมายของสินค้าและช่วย
บันทึกข้อมูลแรงงานบนเรือ นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้พัฒนาโครงการปรับปรุงการทำาประมง (FIPs) ซึ่งจะช่วยพัฒนาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
การทำาประมงอวนลากในทะเลอันดามันเพื่อแก้ปัญหาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในทะเลต่อไป

ความรับผิดชอบและความโปร่งใส

ไทยยูเน่ียนยึดม่ันในการดำาเนินงานอย่างโปร่งใส การเคารพสิทธิของผู้อ่ืนซ่ึงเป็นหน่ึงในค่านิยมหลักขององค์กร รวมถึงการให้ความสำาคัญต่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติต่อแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ถึงแม้บริษัทจะมีความคืบหน้าในการดำาเนินงานในเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นอย่างต่อเนื่อง 
บริษัทยังคงมุ่งม่ันท่ีจะแบ่งปันแลกเปล่ียนการเรียนรู้ให้กับ พนักงาน ลูกค้า ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล และผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง โดยบริษัท
จะดำาเนินโครงการต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงาน กับผู้บริหารของบริษัท

ภายในปี 2559 ไทยยูเน่ียนกำาหนดเป้าหมายท่ีจะดำาเนินการตรวจประเมินโรงงานของบริษัทท้ังหมดในประเทศไทยบนพ้ืนฐานของกระบวนการเจรจา
ทางสังคม (Social Dialogue) โดยจะดำาเนินงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ หรือ MWRN เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเก่ียวกับสถานการณ์ท่ีบริษัทกำาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและสามารถระบุประเด็นเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ท้ังน้ี บริษัทมุ่งเน้นการดำาเนินงาน
บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนให้เกิดการสานเสวนากับพนักงาน เพ่ือแสดงถึงพันธสัญญาในการตรวจสอบได้และ
ความโปร่งใสและเพื่อแสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน

การส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงาน เข้าใจในสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านแรงงานของตน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานสำาคัญท่ีจะทำาให้พวกเขาสามารถรายงานการละเมิดสิทธิท่ีพวกเขาพบเห็น หรือประสบด้วยตัวเอง และสามารถ
หาวิธีการแก้ไขได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการส่ือสารและช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนซ่ึงพนักงาน ทุกคนสามารถเข้าถึงและขอความช่วยเหลือได้

ไทยยูเนี่ยนได้พัฒนาโครงการต่างๆ ขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำาเนินงานร่วมกับสถาบันอิสสระ (Issara Institute) ตั้งแต่
ปี 2557 เพื่อปรับปรุงสภาพการทำางานของพนักงาน ในประเทศไทย โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้จัดตั้งสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนผ่านฮอตไลน์
ที่ดำาเนินงานโดยหน่วยงาน อิสสระ ซึ่งเปิดให้บริการทั้งหมด 5 ภาษา โดยเราจะนำาระบบนี้ไปใช้กับท่าเรือประมงทุกท่าที่เราดำาเนินธุรกิจอยู่ภายใน
ปี 2559

นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานข้ามชาติเข้าใจถึงสิทธิที่ตนควรได้รับ ไทยยูเนี่ยนได้ริเริ่มโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงานใน
ระยะยาวโดยร่วมกับเครือข่ายเพ่ือสิทธิพนักงานข้ามชาติ และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labor Rights Promotion Network
– LPN) เพื่อให้ พนักงานข้ามชาติในโรงงานของไทยยูเนี่ยนในประเทศไทยได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของไทย กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน และข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้องกับสวัสดิการสังคม รวมถึงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย ท้ังน้ี เรามุ่งเน้นการฝึกอบรมด้าน
สิทธิมนุษยชนให้กับ พนักงานข้ามชาติกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงพนักงานใหม่ด้วย นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานระดับจัดการ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายข้างต้นได้อย่างถูกต้อง

จำานวนชั่วโมงของการอบรมเรื่องนโยบายสิทธิ
มนุษยชนหรือขั้นตอนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชนในการดำาเนินงาน

14 ชั่วโมง

7%
ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง
นโยบายสิทธิมนุษยชนหรือขั้นตอนมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในการดำาเนินงาน
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ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น:
การช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์

บริษัทได้ร่วมดำาเนินงานกับสถาบันอิสสระ ในประเทศไทยเพ่ือเสนอความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม โดยมีการจ้างงานท่ีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และทำางานในสถานท่ีท่ีปลอดภัยสำาหรับพนักงาน อีกท้ังช่วยเหลือเหย่ือการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงาน และในปี 2558 ไทยยูเน่ียนยังร่วมกับ
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานดำาเนินโครงการนำาร่องเพื่อให้คำาปรึกษา และความช่วยเหลือทางการแพทย์ อาหาร ที่พักชั่วคราว 
รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายเพ่ือส่งผู้ท่ีเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์กลับประเทศ ในช่วงการดำาเนินโครงการดังกล่าว บริษัทได้เสนอการจ้างงาน
ให้กับผู้ตกเป็นเหยื่อ โดยมีแรงงาน 7 คนที่ยอมรับข้อเสนอนี้ ทั้งนี้ แรงงานดังกล่าวยังได้รับตรวจสุขภาพโดยละเอียดพร้อมตรวจสอบสภาพจิตใจ 
รวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านที่พักอาศัย และค่าเช่าที่อยู่อาศัยเดือนแรกจากบริษัท โดยแรงงานเหล่านี้ได้เข้าทำางานในฝ่ายการผลิตของบริษัท
เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2558

การสนับสนุนเด็กผ่านการศึกษา

อุตสาหกรรมการประมงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมนอกระบบได้เร่ิมถูกนำาเข้าระบบอย่างต่อเน่ือง นำาไปสู่การตรวจสอบ
และจับตามองมากยิ่งขึ้น สำาหรับประเด็นทางด้านการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมงนั้น จะเห็นได้ว่า เกิดจากปัจจัยที่สำาคัญได้แก่ การที่ธุรกิจ
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในครอบครัว ในขณะท่ีแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวก็มีท้ังแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ โดยไทยยูเน่ียนมุ่งเน้นการส่งเสริม
สิทธิเด็กผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและการขจัดการใช้แรงงานเด็ก

ไทยยูเนี่ยนทำาความเข้าใจข้อปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงานกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในข้อห้ามที่
เก่ียวกับการใช้แรงงานเด็ก  โดยบริษัทให้การสนับสนุนคู่ค้าในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและส่งเสริมให้คู่ค้าส่ือสารข้อปฏิบัติดังกล่าวกับคู่ค้าของตน
อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้คู่ค้าทุกกลุ่มปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน

นอกจากน้ี ไทยยูเน่ียนยังได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กซ่ึงเป็นลูกหลานของพนักงานข้ามชาติ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสในอนาคต ในขณะเดียวกัน
เราก็ได้ทำาการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงานเพ่ือลดความเส่ียงเร่ืองการใช้แรงงานเด็ก อีกท้ังยังได้ริเร่ิมโครงการจัดต้ังศูนย์เตรียม
ความพร้อมก่อนวัยเรียนเพื่อรองรับลูกหลานของแรงงานข้ามชาติ เพื่อช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าศึกษาในระบบการศึกษาของไทยได้ต่อไป

บริษัทยังได้ดำาเนินงานร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเพ่ือให้ความรู้กับพนักงานข้ามชาติเก่ียวกับความสำาคัญของการศึกษา
ของลูกหลานและเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาแรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ ท้ังน้ี มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานยังได้ช่วยเหลือบริษัทในการ
เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนในจังหวัดสมุทรสาครในปี 2558 อีกด้วย

ผลการดำาเนินงานท่ีโดดเด่น:
การลดจำานวนแรงงานเด็กในฟาร์มกุ้ง

ไทยยูเนี่ยนริเริ่มโครงการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในห่วงโซ่อุปทานฟาร์มกุ้ง อย่างไรก็ดี เนื่องจากฟาร์มส่วนใหญ่ดำาเนินงานในลักษณะธุรกิจ
ครอบครัวและอาจต้องใช้แรงงานจากทั้งครอบครัว ซึ่งปัญหานี้แก้ไขได้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้ เราเล็งเห็นว่าการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่ง่ายขึ้น 
การจำากัดชั่วโมงการทำางาน และการจัดหาที่พักอาศัยและน้ำาดื่มให้เพียงพอ จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวดีขึ้นได้

พันธสัญญา ปี 2563

• เคารพในศักด์ิศรีและปฏิบัติต่อพนักงานคนไทยและพนักงานข้ามชาติอย่างเท่าเทียมกัน และพนักงานได้รับการว่าจ้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 และทำางานในสถานที่ที่ปลอดภัย รวมถึงมีเสรีภาพในการเลือกทำางาน
• ทำาให้ม่ันใจว่าห่วงโซ่อุปทาน ต้ังแต่เรือประมงจนถึงโรงงาน ดำาเนินการสอดคล้องกับข้อกำาหนดด้านแรงงานและจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
• ทำาให้แน่ใจว่าปลาทุกตัวท่ีบริษัทรับซ้ือ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งท่ีมาได้และสามารถให้ข้อมูลเรือประมงและการปฏิบัติต่อแรงงานบนเรือได้
• เพิ่มศักยภาพของพนักงานโดยการให้การศึกษาและการสานเสวนาซึ่งจะนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนของแรงงานตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอนาคต
• สื่อสารอย่างต่อเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป

“ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นที่ผิดกฎหม�ยหรือไร้จริยธรรมเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำ�หรับไทยยูเนี่ยน
บริษัทยึดมั่นในก�รดำ�เนินก�รที่จำ�เป็นเพื่อให้แน่ใจว่�ผลิตภัณฑ์ที่ออกไปสู่ตล�ดนั้นสอดคล้อง
กับค่�นิยมขององค์กร ซึ่งรวมถึงก�รแสดงคว�มเค�รพต่อสิทธิมนุษยชน และในฐ�นะผู้นำ�ใน
อุตส�หกรรมอ�ห�รทะเล ไทยยูเนี่ยนได้ดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่� เร�ไม่ส่งเสริมให้เกิด
ก�รใช้แรงง�นที่ผิดกฎหม�ยหรือก�รปฏิบัติต่อแรงง�นที่ไม่เป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปท�นของเร�”

คณิน แก้วอินทร์
ผู้จัดก�รฝ่�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน

“ความปลอดภัยที่วางใจได้” เป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามในพื้นที่ดำาเนินการของไทยยูเนี่ยน โดยบริษัทจัดสถานที่ทำางานที่ปลอดภัย
สำาหรับพนักงานทุกคนด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยข้ันสูงสุด และมุ่งม่ันพัฒนาความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง ไม่เพียงเพ่ือสร้างความเช่ือม่ัน
จากพนักงาน แต่ยังเพื่อดำารงความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมอาหารทะเลอีกด้วย

วิสัยทัศน์ของเราคือ การเป็นผู้นำาทางด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก เราจึงส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจจัดทำาระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เช่น มาตรฐาน OHSAS 18001 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปรับปรุงด้านนโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน และกระบวนการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง

เราตระหนักดีว่าการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดีสำาหรับการดำาเนินงานประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นในการทำางานบนเรือประมง โรงงานผลิต หรือ
สำานักงาน ล้วนแล้วแต่มีความสำาคัญอย่างย่ิงต่อการดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ โดยเราได้ติดตามตัวช้ีวัด
ผลการดำาเนินงานต่างๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถระบุโอกาสในการพัฒนาได้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับสากล

• การปฏิบัติตามข้อกำาหนด: บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำาหนดทางกฎหมายทุกด้านที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทมีพันธสัญญาในระดับสากล
• การบรรเทาผลกระทบ: บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารจัดการการดำาเนินการของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
 และความปลอดภัยให้เหลือน้อยที่สุด ทั้งยังยึดมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
 ในการลดความเสี่ยงดังกล่าว
• วัฒนธรรม: บริษัทมุ่งมั่นในการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัย ความรู้ รวมทั้งการเป็นผู้นำาในวัฒนธรรมองค์กรของเรา ด้วยการเปลี่ยนแปลง
 พฤติกรรมผ่านการฝึกอบรม การทวนสอบ และการพัฒนาช่องทางและเครื่องมือการสื่อสารที่เพียงพอ
• การสร้างการมีส่วนร่วม: บริษัทมุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางด้าน
 สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นต่างๆ

บริษัทมีผลการดำาเนินงานทางด้านความปลอดภัยดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองอันจะเห็นได้จากสถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และอัตราการบาดเจ็บถึงข้ันหยุดงาน
จากการทำางาน (LTIFR) ของพนักงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 4.0 ในปี 2557 เหลือ 3.5 (ต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน) ในปี 2558 
อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีอัตราการเจ็บป่วยเน่ืองจากการทำางาน (OIFR)
ยังคงอยู่ที่ 0 ในปี 2558 ซึ่งผลการดำาเนินงานดังกล่าวเป็นผลมาจากการดำาเนินโครงการประเมินผลพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในยุโรป 
(โดยคะแนนความปลอดภัยท่ีสูงข้ึนแสดงถึงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยท่ีดีข้ึน) ท้ังน้ีจากรายงานปี 2557 จะพบว่าค่า LTIFR ของบริษัทของเรา
ในยุโรปและแอฟริกามีค่า ลดลงจาก 11.25 ในปี 2557 เหลือ 7.00 ในปี 2558

ในปี 2558 บริษัทยังได้เร่ิมบันทึกค่า LTIFR ของผู้รับเหมาโดยผลการดำาเนินงานของพนักงานสัญญาจ้างในบริษัทไทยยูเน่ียนกรุ๊ป บริษัทสงขลาแคนน่ิง
บริษัทไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิล และบริษัทแพ็คฟู้ด อยู่ที่ 1.83 ทั้งนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายที่จะขยายการเก็บข้อมูล LTIFR ของ
ผู้รับเหมาให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัทภายในปี 2559 โดยกำาหนดเป้าหมายค่า LTIFR ที่ 2.5 ภายในปี 2563

เพ่ือให้ม่ันใจว่ากลุ่มธุรกิจของบริษัทท่ัวโลกมีการทำางานเป็นทีมเดียวกัน เพ่ือท่ีจะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำางาน บริษัทได้กำาหนดให้มี
การรวบรวมและเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยเพ่ือแลกเปล่ียนแนวปฏิบัติท่ีดี แบ่งปันบทเรียนท่ีทำาให้เกิดอุบัติเหตุและความรู้
ทางด้านความปลอดภัยภายในกลุ่มบริษัท โดยในปีน้ีทางบริษัทได้จัดเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยเป็นประจำาทุกเดือน รวมท้ังได้ดำาเนินการวิเคราะห์
หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานอยู่เสมอ นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีการมอบรางวัลจากประธานกรรมการบริหารให้แก่บริษัทในกลุ่มที่
สามารถลดค่า LTIFR ได้มากที่สุดสองลำาดับแรก

ท้ังน้ี บริษัทยังมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของด้านความปลอดภัยและสนับสนุนให้พนักงานร่วมสร้างมาตรการป้องกันต่างๆ
ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานหลีกเลี่ยงสภาวะที่จะก่อให้เกิดอันตราย (unsafe condition) และ/ หรือ การกระทำาที่ไม่ปลอดภัย (unsafe act) 
รวมไปถึงการสนับสนุนการกระทำาการเพ่ือลดความเส่ียงด้านความปลอดภัยเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะแจ้งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนินการต่อไป และเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทได้ประเมินผลการดำาเนินงานตามพื้นที่ โดยแต่ละพื้นที่จะได้รับการประเมินพฤติกรรมด้านความปลอดภัยโดยการ
ให้คะแนน ซึ่งคะแนนที่ดีขึ้นนั้นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้น
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พนักงาน

ความครอบคลุมของข้อมูล

6.0

14.1

3.95

12.25

4.0

78.3

3.5

98.7

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำางานของพนักงาน (ปี 2555 – 2558) ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำางาน

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากอุบัติเหตุการทำางาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น:
การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน

ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนได้ประกาศใช้จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วยหลัก 12 ประการที่มุ่งเน้น
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรด้านความมีจรรยาบรรณ อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ด้านความ
รับผิดชอบพื้นฐานต่อบุคคลและสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยจรรยาบรรณดังกล่าวยังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพของพนักงานและการ
สร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ท้ังน้ี สถานประกอบการท่ีปลอดภัยและมีสุขภาวะท่ีดีเป็นองค์ประกอบท่ีสำาคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บท่ีเกิดจากหรือเก่ียวข้อง
กับการทำางาน

“เร�ค�ดหวังให้ผู้จัดก�รมีคว�มเป็นผู้นำ� เพื่อให้มั่นใจว่�เร�ได้รักษ�ม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัย
ในทุกๆ แง่มุมของก�รดำ�เนินธุรกิจ หัวหน้�และผู้นำ�ทีมจะต้องสร้�งและตรวจสอบระบบคว�มปลอดภัย 
เช่นเดียวกับที่ทำ�ในส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ”

แอลซี วิลค็อก
ผู้อำ�นวยก�รด้�นคว�มปลอดภัย ของชิคเก้นออฟเดอะซีอินเตอร์เนชั่นแนล
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สรุปผลการดำาเนินงาน
ของบริษัท 

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ หน่วย การดำาเนินงานโดยรวม
ในปี 2558

ภาพรวมธุรกิจ

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายได้ทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
 
 เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

 จ่ายดอกเบี้ย

 จ่ายเงินปันผล

 จ่ายภาษีเงินได้

  เอเชีย

  ยุโรปและแอฟริกา

  อเมริกาเหนือ

 ค่าใช้จ่ายด้านสังคม

ร้อยละของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีฉลากด้านโภชนาการ

ร้อยละของรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

125,182.81

118,366.04

12,802.27

1,234.16

2,719.99

1,070.65

321.72

573.50

175.44

137.15

95

0.19

หมายเหตุ:
(1) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมา
(2) ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื่องจากบริษัทขยายขอบเขตการรายงานจากระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล
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ผลการดำาเนินงานด้านบุคลากร หน่วย การดำาเนินงานโดยรวม
ในปี 2558

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง

ความหลากหลายของพนักงาน

ผลการดำาเนินงานด้านบุคลากร

จำานวนพนักงานทั้งหมด

 พนักงานประจำา

 พนักงานรายวัน

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปีของพนักงานประจำารวมทั้งกลุ่มบริษัท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการอบรมและพัฒนาพนักงานประจำารวมทั้งกลุ่มบริษัท

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล

การสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด (พนักงานประจำา)

 เอเชีย

 ยุโรปและแอฟริกา

 อเมริกาเหนือ

พนักงานแบ่งตามเพศและระดับ

 ผู้บริหารทั้งหมด

 สัดส่วนผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด

 ผู้บริหารชายทั้งหมด

 ผู้บริหารหญิงทั้งหมด

 ผู้บริหารชาย 

  ผู้บริหารระดับสูง

  ผู้บริหารระดับกลาง

  ผู้บริหารระดับล่าง

คน

คน

คน

ชั่วโมงต่อพนักงาน

บาท

บาท

รอ้ยละของพนกังาน
ที่มีความพึงพอใจ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

คน

คน

คน

คน

คน

39,864

11,623

28,241

26.28

4,004.65

9.79

72.67

14.85

13.32

21.00

15.00

765

42

447

318

447

17

100

330
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ผลการดำาเนินงานด้านบุคลากร

ผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน่วย

หน่วย

การดำาเนินงานโดยรวม
ในปี 2558

การดำาเนินงานโดยรวม
ในปี 2558

 ผู้บริหารหญิง 

  ผู้บริหารระดับสูง

  ผู้บริหารระดับกลาง

  ผู้บริหารระดับล่าง

 พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารทั้งหมด

  สัดส่วนพนักงานหญิงที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

  พนักงานชายที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

  พนักงานหญิงที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

สัดส่วนการจ้างงานผู้บริหารระดับสูงจากท้องถิ่น
(สำานักงานใหญ่เท่านั้น)

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
จำานวนพนักงานที่เข้าร่วมสหภาพแรงงานในยุโรป 

จำานวนการปรึกษาหารือ/ต่อรองกับสหภาพแรงงานในยุโรปเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำางาน (LTIFR) – พนักงาน

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจากการทำางาน (LTIFR) – ผู้รับเหมา

คน

คน

คน

คน

คน

ร้อยละ

คน

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละต่อจำานวพนักงาน
ในพื้นที่ปฏิบัติการในยุโรปทั้งหมด

จำานวนครั้ง

จำานวนคนต่อ
1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน

จำานวนคนต่อ
1,000,000 ชั่วโมงการทำางาน

318

4

35

279

7,671

61

3,025

4,646

55.55%

563

24.52%

12

3.5

1.83

หมายเหตุ:
(1) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมา
(2) ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื่องจากบริษัทขยายขอบเขตการรายงานจากระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล
(3) การรายงานครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการในระดับสากล อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
 เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการควบรวมกิจการเป็นจำานวนมาก ซึ่งยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
 ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System: HRIS) ดังนั้น
 ข้อมูลการรายงานจึงครอบคลุมเพียงร้อยละ 75 ของพนักงานทั้งหมด หรือ ของรายได้รวมจากทุกพื้นที่ปฏิบัติการ
(4) แม้บางประเทศจะไม่มีกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงในเรื่องของสหภาพแรงงาน ไทยยูเนี่ยนเปิดให้โอกาสให้พนักงาน
 มีเสรีภาพในการสมาคมได้ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั่วโลก ตลอดจนสนับสนุนสหภาพแรงงานตามข้อกำาหนดของ
 แต่ละประเทศ พื้นที่ปฏิบัติการในยุโรปมีพนักงานประจำา 1,199 คน ซึ่ง 294 คนเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน

ผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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G4-EN15 G4-EN16 G4-EN18G4-EN5

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม หน่วย การดำาเนินงานโดยรวม
ในปี 2558

ปริมาณการผลิต

สัดส่วนของปลาทูน่าที่จัดซื้อจากเรือประมงที่ขึ้นทะเบียน PVR
ซึ่งรวมอุปกรณ์การประมงทุกประเภท

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด(2)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

ขอบเขต 1(1)(2)

ขอบเขต 2(1)(2)

ความเข้มข้นการใช้พลังงานทั้งหมด

การใช้พลังงานทั้งหมด 

 การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด 

  น้ำามันเตา

  ก๊าซธรรมชาติ

  น้ำามันดีเซล

  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

  ถ่านหิน

  น้ำามันเบนซิน

  ก๊าซชีวภาพ

  เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

  กะลาปาล์ม

 การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด  (ไฟฟ้า)

ความเข้มข้นการใช้น้ำา

การใช้น้ำา

น้ำาประปา

แหล่งอื่นๆ

ตัน

ร้อยละ

ตันเทียบเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อตันการผลิต

ตันเทียบเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์

ตันเทียบเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์

ตันเทียบเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์

กิกะจูลต่อตันการผลิต

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

ลูกบาศก์เมตรต่อตันการผลิต

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

666,117

79.1

0.82

545,690

384,966

160,724

6.1

4,065,203

2,950,612

854,797

153,060

506,540

143,956

1,201,318

2,075

27,003

58,812

3,051

1,114,591

13.94

9,291,126

7,365,044

1,926,082

หมายเหตุ:
(1) การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 i) มาตรฐานและวิธีการคำานวณก๊าซเรือนกระจก Emission Factor และ Global Warming Potential ตาม IPCC 2006 
  WRI GHG Protocol และ ISO 14064
 ii) พื้นที่ปฏิบัติการที่บริษัทเป็นผู้ดำาเนินการ 

(2) ก๊าซเรือนกระจกทุกประเภทที่ถูกรายงานในรายงานฉบับนี้

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบย้อนกลับและการขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การจัดการพลังงาน

น้ำา

G4-22



14
GRI CONTENT INDEX
AND UNGC PRINCIPLES COP
GENERAL STANDARD DISCLOSURES 

Descriptions 
Gerneral
Standard

Disclosures
Page External

Assurance

G4-1

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

Statement from CEO

Name of the organization

Primary brands, products, and services 

Location of the organization’s headquarters

Countries where the organization operates

Nature of ownership and legal form

Markets served

Scale of the organization

Total workforce 

Percentage of total employees covered  by collective 
bargaining agreements

Organization’s supply chain

Significant changes during the reporting period in size, 
structure, ownership, supply chain

Precautionary Principle
 
Externally developed economic, environmental and social 
charters, principles, or other initiatives to which the 
organization subscribes or which it endorses.

Memberships of association

8

7, 20

4

10

10

10

10, 54-55

45, 55

56

10, 35

56

44

14, 36, 49

29, 37

http://www.thaiunion.
com/en/contact.ashx

http://investor.
thaiunion.com/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

STRATEGY AND ANALYSIS

ORGANIZATIONAL PROFILE

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17

G4-18

Subsidiaries Company(1)-

- Process for defining the report content and the aspect 
boundaries 

(1) In 2015, Thai Union’s reporting coverage covers all subsidiary companies. The subsidiary companies are defined
by the percentage of the company ownership over 50%. Please refer to the annual report 2015 page 52-53

10. Refer to page 
52 of Annual 

Report 2015, http://
tu.listedcompany.com/
misc/ar/ar2015-en.html

G4-32
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Descriptions 
Gerneral
Standard

Disclosures
Page External

Assurance

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

G4-23

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

G4-56

G4-58

G4-34

Material aspects

Aspect boundary within the organization

Aspect boundary outside the organization

Effect of any restatements of information provided in 
previous reports

Report significant changes from previous reporting 
periods in the scope and aspect boundaries

List of stakeholder groups engaged by the organization

Basis for identification and selection of stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Topics and concerns that have been raised through 
stakeholder engagement

Reporting period 

Date of most recent previous report(1)

Reporting cycle

Contact point for questions

GRI Content Index

Assurance

Organization values, principles, standards and norms

Internal and external mechanisms for reporting concerns 
about unethical or unlawful behavior, and matters related 
to organizational integrity, such as escalation through line 
management, whistleblowing mechanisms or hotlines.

Governance structure of the organization

21

22

22

56, 57

-

-

-

-

20, 56

17

16

17

18

-

-

-

-

-

6

6

6

4

6, 58

-

-

-

-

-

59,
we plan to obtain 

external assurance for 
our report in the future.

-

28,
http://www.thaiunion.

com/en/profile/
vision-and-mission.

ashx

-

47, 50,
http://investor.thaiunion.

com/complaints_
handling.html

-

http://investor.thaiunion.
com/corporate_
governance.html

-

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORT PROFILE

ETHICS AND INTEGRITY

GOVERNANCE

 (1) 1st January – 31st December 2015
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DescriptionsOmissions External 
Assurance 

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Material
Aspects DMA and Indicators 

Economic 
performance

Employment

Occupational 
health and 
safety

Energy

Emissions

Water

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-LA6

G4-DMA

G4-EN16

G4-EN18

G4-DMA

G4-DMA

G4-EN5

G4-EN15

G4-EN9

G4-EN6

G4-EC1

G4-LA1

Disclosures on management approach

Disclosures on management approach

Disclosures on management approach

Type of injury and rates of injury, 
occupational diseases, lost days,
and absenteeism, and total number
of work-related fatalities,
by region and by gender

Disclosures on management approach

Energy indirect greenhouse gas 
(GHG) emission (scope 2)(1), (2)

Greenhouse gas (GHG) 
emissions intensity(2)

Disclosures on management approach

Disclosures on management approach

Energy intensity

Direct greenhouse gas (GHG) 
emissions (scope 1)(1), (2)

Water source significantly affected 
by withdrawal of water

Reduction of energy consumption

Direct economic value generated and 
distributed

Total number and rates of new employee 
hires and employee turnover by age group, 
gender and region

http://investor.
thaiunion.com/

45

52-53

52-53, 56

32

31, 57

31, 57

30

33

32, 57

31, 57

33

32

54

45, 55

- -

--

--

--

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-Only employee 
turnover rate 
by region is 

available. We 
aim to report 

in the next 
reporting year.

ECONOMIC

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

SOCIAL

ENVIRONMENTAL

 (1),(2) GHGs emissions based on report of i) GHGs calculation standard, methodology, emission factors and GWP referred to 
IPCC 2006, WRI GHG protocol and ISO 14064. Ii) The operational control approach for emissions.
(2) All greenhouse gas included in the report.
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Training and 
education

Supplier 
assessment for 
labor practices

Investment

Child labor

Forced or 
compulsory 
labor

Anti-
corruption

Supplier 
assessment for 
impacts
on society

Supplier 
human rights 
assessment

Labor 
practices 
grievance 
mechanisms

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-DMA

G4-SO9

G4-DMA

G4-DMA

G4-LA14

G4–HR2

G4-HR5

G4-HR6

G4-SO3

G4-HR10

G4-LA16

G4-LA11

Disclosures on management approach

Disclosures on management approach

Disclosures on management approach

Disclosures on management approach

Disclosures on management approach

Disclosures on management approach

Disclosures on management approach

Percentage of new suppliers that were screened 
using criteria for impacts on society

Disclosures on management approach

Disclosures on management approach

Percentage of new suppliers that were screened 
using Labor Practices Criteria

Total hours of employee training on human rights 
policies or procedures concerning aspects of 
human rights that are relevant to operations, 
including the percentage of employees trained

Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of child labor, and 
measures taken to contribute to the effective 
abolition of child labor

Operations and suppliers identified as having 
significant risk for incidents of forced or 
compulsory labor, and measures to contribute 
to the elimination of all forms of forced or 
compulsory labor

Total number and percentage of operations 
assessed for risks related to corruption and the 
significant risks identified

Percentage of new suppliers that were screened 
using human rights criteria

Number of grievances about labor 
impacts filed, addressed, and resolved through 
formal grievance mechanisms

Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews,
by gender and by employee category

46

49

50

48, 51

50-51

28

49

49

48-49

48

49

50

49

49

28

49

48,
http://sustainability.
thaiunion.com/en/

society/human-
rights-ethical-labor

46

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

HUMAN RIGHTS

SOCIETY

SOCIAL
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Product and 
services 
labelling

G4-DMA

G4-PR3

Disclosures on management approach

Type of product and service information 
required by the organization’s procedures
for product and service information and 
labeling, and percentage of significant 
product and service categories subject to 
such information requirements

25

25

- -

- -

PRODUCT RESPONSIBILITY

Boundary

FOOD PROCESSING SECTOR DISCLOSURES

UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT
PRINCIPLES (UNGC)

UNGC Communication on Progress (COP)

Procurement/ 
sourcing 
practices 

Human rights

Labor

Environment

Anti-
corruption

G4-DMA

FP1

FP2

Disclosures on management approach

Principle 1 Businesses should support and respect the protection of 
internationally proclaimed human rights

Principle 3 Businesses should uphold the freedom of association and the 
effective recognition of the right to collective bargaining

Principle 7 Businesses should support a precautionary approach to 
environmental challenges

Principle 10 Businesses should work against corruption in all its forms, 
including extortion and bribery

Principle 8 Undertake initiatives to promote greater environmental 
responsibility

Principle 9 Encourage the development and diffusion of environmentally 
friendly technologies

Principle 6 The elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation

Principle 2 Businesses should make sure that they are not complicit in human 
rights abuses

Principle 4 The elimination of all forms of forced and compulsory labor

Principle 5 The effective abolition of child labor

Percentage of purchased volume from 
suppliers compliant with company’s sourcing 
policy

Percentage of purchased volume which is 
verified as being in accordance with credible,
internationally recognized responsible 
production standards, broken down by 
standard

35, 40 - -

13-14, 47-51

13-14, 47-51, 56

13-14, 44

13-14, 28-29

13-14, 30-34, 35-39

13-14, 24-27

13-14, 48, 50

13-14, 47-51

13-14, 47-51

13-14, 47-51

40 - -

40 - -

DescriptionsOmissions External 
Assurance 

Material
Aspects DMA and Indicators 
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สำนักงานใหญ�
72/1 หมู�ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท�าทราย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท� 66 (0) 3481-6500 (อัตโนมัติ 7 สาย)
โทรสาร  66 (0) 3481-6886

สำนักงานกรุงเทพ
979/12 ชั�นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร� ถนนพหลโยธ�น
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท� 66 (0) 2298-0024, 2298-0537 - 41
โทรสาร  66 (0) 2298-0548, 2298-0550

thaiunion.com

บร�ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ�ป จำกัด (มหาชน)


