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01

4 เกริ่นนำา รายงานความยั่งยืน ดัชนี



รายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับที่ 4 ที่ไทยยูเนี่ยนจัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน โดยในรายงานมีรายละเอียดการดำาเนินงานทั้งปีของบริษัทตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 เทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายที่
ตั้งไว้ในกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของบริษัทที่เรียกว่า SeaChange®

5
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)



รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานเพื่อความยั่งยืน
ฉบับที่ 4 ที่ไทยยูเนี่ยนจัดทำาขึ้นเพื่อเผย
แพร่ต่อสาธารณชน โดยในรายงานมีราย
ละเอียดการดำาเนินงานทั้งปีของบริษัทตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2559 
เทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของบริษัทที่เรียกว่า 
SeaChange® สำาหรับรายงานเพื่อความ
ยั่งยืนปี 2558 ของบริษัทได้มีการเผยแพร่
ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559

เพื่อให้มีการเข้าถึงรายงานเพื่อความยั่งยืน
ประจำาปีของบริษัทและข้อมูลต่างๆ มากขึ้น  
ทางบริษัทจะทำาการเผยแพร่รายงานใน
หลายๆ รูปแบบมากขึ้น โดยรายงานเพื่อ
ความยั่งยืนฉบับปี 2558 มีการเผยแพร่
ในรูปแบบรายงานอิเลคโทรนิคส์ (eBook) 
และสามารถอ่านได้บน Kindle เป็นครั้งแรก 
ในปีที่ผ่านมา สำาหรับรายงานเพื่อความ
ยั่งยืนปีนี้จะมีเนื้อหาที่เป็นดิจิทัลมากขึ้นเพื่อ
ให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น

รายงานฉบับนี้จัดเตรียมขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานความยั่งยืนที่ทั่วโลกยอมรับ
นั่นคือ Global Reporting Initiative 
(GRI)  ตามแนวทาง G4 และแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับกลุ่มธุรกิจ
อาหาร (Food Processing Sector 
Supplement) โดยการเปิดเผยเป็นไป
ตามแนวทาง GRI G4 แบบทางเลือกหลัก 
(Core option)

หลักการการกำาหนดเนื้อหา 
รายงาน
การกำาหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เริ่มต้น
จากความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นของห่วงโซ่
คุณค่าของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่ง
รวมทั้งซัพพลายเออร์ ลูกค้า ภาครัฐ ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคมโดยรวม จากนั้นบริษัทจะ
ขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และ
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน โดย
รายงานได้กล่าวถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ความสนใจอย่างมีนัยสำาคัญซึ่งมีความ
สำาคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยน

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งในและนอก
องค์กร บริษัทได้ดำาเนินการตามหลักสำาคัญ
ทั้งสี่ประการ ตามแนวทางของ GRI G4 นั่น
คือ บริบทความยั่งยืน (Sustainability 
Context) ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ (Materiality)  
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Inclusiveness) โดยมี
การประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญอย่างเป็น
ทางการและสม่ำาเสมอ เพื่อระบุประเด็นและจัด
อันดับความสำาคัญประเด็นด้านความยั่งยืน 
ประเด็นเหล่านี้ส่งผลสะท้อนที่สำาคัญต่อ
ธุรกิจของไทยยูเนี่ยนในแง่เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคม อีกทั้งยังเป็นประเด็น
ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ ทั้งนี้ราย
ละเอียดกระบวนการประเมินประเด็นที่มีนัย
สำาคัญอยู่ในรายงานฉบับนี้ บทที่ว่าด้วย
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ. 

การคัดเลือกประเด็นความยั่งยืนเพื่อนำา
เสนอข้อมูลตามแนวทาง GRI บริษัทมุ่งเน้น
หลักสำาคัญสี่ประการดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับรายงาน 
เพื่อความยั่งยืนฉบับนี้
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หลักการการกำาหนดคุณภาพ 
การรายงาน
ตามแนวทาง G4 มีการกำาหนดคุณภาพ
การรายงานโดยคำานึงถึง ความสมดุล 
(Balance) การเปรียบเทียบ (Comparability)  
ความถูกต้อง (Accuracy) การทันเวลา 
(Timeliness) ความชัดเจน (Clarity) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของรายงาน 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้เราได้มีการ
ดำาเนินงานดังต่อไปนี้:

• การพัฒนาคุณภาพของข้อมูลใน 
 รายงานเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
 และเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อผู้มี 
 ส่วนได้เสียของบริษัทสามารถนำาข้อมูล 
 เหล่านั้นไปใช้ประกอบในการตัดสินใจ

• การให้ความสำาคัญกับความคิดเห็นของ 
 ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงพนักงาน ชุมชน 
 และกลุ่มผู้สนใจ องค์กรที่ไม่แสวงหาผล 
 กำาไร ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้รับ 
 เหมา โดยการรับฟังผู้มีส่วนได้เสียและ 
 ตอบสนองต่อความคิดเห็นดังกล่าวที่ 
 กลับมาหาบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลใน 
 รายงานมีความสมดุลและน่าเชื่อถือ

•  การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ของการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
 ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ในห่วงโซ่คุณค่า

ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนเป็นภาคีข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ รายงานฉบับนี้เป็นการ
สื่อสารความคืบหน้าประจำาปีของบริษัทต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย ในรายงานความคืบหน้าจะ
แสดงถึงความก้าวหน้าของบริษัทในการ

ปฏิบัติตามหลัก 10 ประการของข้อตกลง
แห่งสหประชาชาติภายใต้ขอบเขตอำานาจ
ที่บริษัททำาได้ และความก้าวหน้าในการ
สนับสนุนเป้าหมายอื่นด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้
มีการตรวจทานและได้รับการรับรองโดย 
ผู้บริหารของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ 
ไทยยูเนี่ยนและคณะกรรมการความยั่งยืน
ของบริษัท.

ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนเป็นภาคีข้อตกลงโลก 
แห่งสหประชาชาติ รายงานฉบับน้ีเป็นการ 
สื่อสารความคืบหน้าประจำาปีของบริษัท 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

G4, 18
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ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงสำาหรับบริษัทของเรา  
ซึ่งเต็มไปด้วยความสำาเร็จมากมายในด้านความยั่งยืน เวลาที่ผมพูดถึง 
ความสำาเร็จเหล่านี้ ผมมักจะนึกถึงคติประจำาใจบทหนึ่ง นั่นคือ เราไม่ได้สืบทอด
แผ่นดินนี้มาจากบรรพบุรุษ เราต่างหากที่ยืมแผ่นดินนี้มาจากลูกหลาน 
— นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)



สารจากประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร

ปัจจุบันโลกของเรากำาลังเผชิญกับความ
ท้าทายด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย  
ซึ่งเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนและมีผลกระทบ 
อย่างรุนแรงในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ
มนุษยชน ประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติ  
ไปจนถึงเรื่องภัยคุกคามต่อสภาพแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ในวันนี้สิ่งที่เราทำาหรือไม่ได้ทำา จะมีผลต่อ 
การกำาหนดทิศทางความเป็นอยู่ของ
มนุษยชาติในวันพรุ่งนี้

ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีความมุ่งมั่นในการทำา
หน้าที่ของเราเพื่อสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 
นั่นคือสาเหตุที่เราให้ความสำาคัญอย่างเต็มที่
กับบทบาทผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน
ฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลที่ใหญ่
ที่สุดในโลก

ในที่นี้หมายความถึง การให้ความสำาคัญกับ
ความยั่งยืน เป็นหัวใจของการดำาเนินธุรกิจ
ของเรา

ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้เปิดตัว 
SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์เพื่อ
ความยั่งยืน ที่ได้รับการออกแบบมา
เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการดำาเนินงานของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก  
โดยกลยุทธ์นี้จะป็นแนวทางการดำาเนินงานที่

ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่
วิธีการดูแลท้องทะเล ไปจนถึงการจัดการของ
เสีย รวมถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อ 
พนักงานไปจนถึงการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้
กับชุมชนของเรา

ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ เป็นงานสำาคัญของ
ความพยายามด้านความยั่งยืนของ 
ไทยยูเนี่ยน โดยการตรวจสอบย้อนกลับ 
ดังกล่าว ทำาให้บริษัทสามารถตรวจสอบ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบอาหารทะเลได้ตลอด
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจับไปจนถึง
ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค เมื่อมีระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหาร
อย่างเต็มรูปแบบแล้ว จะทำาให้บริษัทสามารถ
ระบุ ตรวจสอบ และพัฒนากระบวนการเพื่อ
ตอบโจทย์ต่อประเด็นอันเป็นข้อกังวลที่สุด
ของอุตสาหกรรม

เพื่อให้สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ SeaChange® 

ไทยยูเนี่ยนได้แสดงเจตจำานงในการจัดหา
แหล่งวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์
แบรนด์ปลาทูน่าของบริษัท มาจากการประมง 
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสำานักงาน
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง 
(Marine Stewardship Council: MSC) 
หรือมาจาก โครงการพัฒนาการประมง 
(Fishery Improvement Projects: 
FIPs) ซึ่งจะยกระดับให้ได้ตามมาตรฐาน 
MSC ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นจะ
ทำาให้ได้ร้อยละ 75 ภายในปี 2563 ทั้งนี ้
ไทยยูเนี่ยนยังลงทุน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ 
เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งปลาทูน่าที่ยั่งยืน  
โดยการสนับสนุนโครงการพัฒนาการประมง 
ใหม่ 11 โครงการ

หลังจากที่บริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่มีความ
เข้มงวดขึ้นในปี 2558 และมีการดำาเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าว บริษัทได้เริ่มขยายผล
ไปยังซัพพลายเออร์ทั่วโลกของบริษัทในปี 
2559 การดำาเนินงานเหล่านี้ เป็นการ 
ส่งเสริมให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและ
ความโปร่งใสในระดับที่กว้างขึ้นตลอดทั้งห่วง
โซ่อุปทานของบริษัท รวมทั้งยกระดับผลการ
ดำาเนินงานของทั้งกลุ่มสู่มาตรฐานสากล

10 เกริ่นนำา รายงานความยั่งยืน ดัชนี



ความร่วมมือเป็นกุญแจสำาคัญในหลายๆ 
ความสำาเร็จของไทยยูเนี่ยน

การทำางานร่วมกับโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 
ไทยยูเนี่ยนได้จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับ
เด็กนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุตรหลาน
ของแรงงานข้ามชาติ โครงการดังกล่าวมี
ระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งดำาเนินการสอนโดย
พนักงานของไทยยูเนี่ยนทั้งชาวไทย และชาว
ต่างชาติ

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้ทำางานร่วมกับ
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
ในการพัฒนาคู่มือสิทธิแรงงานเพื่อให้ความรู้ 
กับแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร 
โดยคู่มือดังกล่าวให้ข้อมูลเรื่องสิทธิแรงงาน 
สิทธิการศึกษาของเด็ก การค้ามนุษย์ และ
หมายเลขฉุกเฉินต่างๆ การท่ีโครงการมีส่วนร่วม 
กับชุมชนในลักษณะนี้ ช่วยให้แรงงานข้ามชาติ 
เข้าใจสิทธิของตนภายใต้กฎหมายไทย  
ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความรู้เร่ืองสถานการณ์ 
ที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และวิธีป้องกันตนเอง
เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว

ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีความพยายาม 
ด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนเป็นที่
ตระหนักดีต่อสังคมจากการได้รับรางวัล
มากมายในปี 2559 รวมท้ังได้รับการยอมรับ 
ในแวดวงการลงทุน สะท้อนให้เห็นจากการที่
บริษัทได้รับเลือกให้ติดในดัชนีความยั่งยืน 
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability 
Index: DJSI) เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน 
นอกจากนี้เรายังติดในดัชนี FTSE4Good 
Emerging Index ซึ่งช่วยให้นักลงทุน
คำานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 
และด้านธรรมาภิบาล เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุน และเป็นกรอบการ 
ดำาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการ 
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ความสำาเร็จเหล่าน้ีเป็นเป็นเคร่ืองมือพิสูจน์ว่า 
ไทยยูเนี่ยนทำางานแข็งขันทุกวันเพื่อให้มั่นใจ
ว่าค่านิยมขององค์กรที่เรายึดถือได้รับการ
แปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริง
อย่างยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกไม่เพียงแต่จะส่งผล
ต่ออุตสาหกรรมประมงทั้งอุตสาหกรรม  
แต่ไทยยูเนี่ยนสามารถช่วยผลักดันการ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United 
Nations’ Sustainable Development 
Goals: SDGs) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์การ
ดำาเนินงานของโลกในการมุ่งสู่ความ 
เจริญรุ่งเรืองของทั้งประชากรโลก และโลก
ของเรา โดยบริษัทได้นำา SDGs 3 ข้อซึ่ง
บริษัทสามารถมีส่วนร่วมได้มากที่สุดมา
ใช้กับบริษัท ได้แก่ การขจัดความหิวโหย 
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการอนุรักษ์มหาสมุทรและการ
ใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง
สำาหรับบริษัทของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยความ
สำาเร็จมากมายในด้านความยั่งยืน เวลาที่
ผมพูดถึงความสำาเร็จเหล่านี้ ผมมักจะนึกถึง
คติประจำาใจบทหนึ่ง นั่นคือ เราไม่ได้สืบทอด
แผ่นดินนี้มาจากบรรพบุรุษ เราต่างหากที่ยืม
แผ่นดินนี้มาจากลูกหลาน

ด้วยการยึดคติประจำาใจนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่า 
ไทยยูเนี่ยนจะเดินหน้าสร้างความก้าวหน้า
และรักษาความเป็นผู้นำาและจุดแข็งของเรา
ในการตอบโจทย์ความท้าทายด้านความ
ยั่งยืนที่เราต้องเผชิญ ผมมีความเชื่อว่า ที่
ไทยยูเนี่ยน เรามีบุคลากรที่ได้ทำางานที่ตน
ถนัดในงานที่ต้องการความสามารถเฉกเช่น
บุคลากรเหล่านั้น ซึ่งพร้อมจะทำาหน้าที่ใน
การสร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสำาหรับลูก
หลานในอนาคต.

100%

$90ล้านเหรียญสหรัฐ

3ปีติดต่อกัน

FTSE4GOOD

— นายธีรพงศ์ จันศิริ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลาทูน่าของบริษัท  
มาจากการประมงที่ได้รับการรับรอง 

ตามมาตรฐานจากสำานักงานคณะกรรมการ 
รับรองมาตรฐานสินค้าประมง

(Marine Stewardship Council: MSC)

ลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่ม 
ปริมาณแหล่งปลาทูน่าที่ยั่งยืน 

ที่ไทยยูเนี่ยนได้รับเลือกให้ติดในดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (DOW JONES 

SUSTAINABILITY INDEX: DJSI)

ไทยยูเนี่ยนติดในดัชนี 
FTSE4GOOD EMERGING INDEX
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ภาพรวมของ 
ไทยยูเนี่ยน 

03
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ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้นำาด้านอาหารทะเลระดับโลกที่มีเป้าหมายการเติบโตที่ท้าทาย 
และมีความมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของ
บริษัทจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกสบายและเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคที่
ได้นำาอาหารทะเลรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการมาสู่โต๊ะอาหารทั่วโลก
เป็นเวลามากกว่าศตวรรษ

13
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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แหล่งวัตถุดิบ

แหล่งอ้างอิง: http://www.fao.org/fishery/area/search/en
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FISHERY AQUACULTURE

SHRIMP

SALMON
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13

16

10

9

17

152

1112

3

4

5 6

14

21

8

7

INDIAN OCEAN

PACIFIC OCEANATLANTIC OCEAN

PACIFIC OCEAN

PRODUCTION CAPACITY

2015 2016

666,117 Tons

688,949 Tons

Production location

Lyons, Georgia

Quimper, France

Peniche, Portugal

Tema, Ghana

Dingwall, UK

Svolvaer, Norway

Gniewino, Poland

Bydgoszcz, Poland

Mahè, Seychelles

Long An, Vietnam

Samut Sakhon, Thailand

Songkhla, Thailand

New Brunswick, Canada

Lübeck-Schlutup, Germany

Sassnitz, Germany

Rostock, Germany

Kretinga, Lithuania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Innovation center/R&D center

Douarnenez, France

Bangkok, Thailand

1

2

Production plant Innovation center/R&D center

LEGENDภาพรวมธุรกิจของไทยยูเนี่ยน 
โรงงานผลิต / ศูนย์นวัตกรรม / ศูนย์พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์



3

1

24

INDIAN OCEAN

PACIFIC OCEANATLANTIC OCEAN

PACIFIC OCEAN

2

7

1

1

2

7

6

9

5

4

8

4

3

5

9

116

3

10

8

1110

NET SALES (Unit: Billion Baht)

2015 2016

124.9
134.4

Billion Baht

Billion Baht

Consumer brands Corporate office/sales

Chicken of the Sea, USA

John West, UK

Parmentier, France

Petit Navire, France

King Oscar, Norway

Rügen Fisch, Germany

Mareblu, Italy

SEALECT, Thailand

FISHO, Thailand

Bellotta, Thailand

Marvo, Thailand

EI Segundo, CA, USA

San Diego, CA, USA

Lake Success, NY, USA

Portsmouth, NH, USA

Shediac, Canada 

Milan, Italy

Paris, France

Liverpool, UK

Svolvaer, Norway

Bangkok, Thailand

Shanghai, China

      
Key joint venture/associated companies

Dubai, UAE

Hyderabad, India

Orlando, FL, USA

Andhra Pradesh, India

Brands Corporate office/sales Joint venture

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LEGENDภาพรวมธุรกิจของไทยยูเนี่ยน 
ผลิตภัณฑ์แบรนด์  / สำานักงาน/สำานักงานขาย / บริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า



สัดสวนรายไดจากการขายแบงตามกลุมผลิตภัณฑ

สัดสวนรายไดจากการจัดจำหนายแบงตามตลาด

Wild Capture Production

Distribution

Sales

Large Scale 
Buyers

Retailers/
Restaurants

Mini Mart Consumers

สหรัฐอเมร�กา

ยุโรป

ไทย

ญี่ปุน

อื่นๆ40%

33%

8%

6%
13%

45%

42%

13%
กลุมผลิตภัณฑ

อาหารทะเลแปรรูป
กลุมผลิตภัณฑอาหารทะเล

แชเยือกแข็ง แชเย็น
และสินคาที่เกี่ยวของ

กลุมผลิตภัณฑอาหาร
สัตวเลี้ยง ผลิตภัณฑเพิ่ม

มูลคา และธุรกิจอื่นๆ

ห่วงโซ่อุปทานการประมง

รายได้จากการขาย
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OTHER INGREDIENT

Feed Mill

Wild Capture

Production

Distribution

90%~~ 10%~~

Sales

Farm

Hatchery

Large Scale 
Buyers

Retailers/
Restaurants

Mini Mart Consumers

ห่วงโซ่อุปทานการเพาะเลี้ยวสัตว์น้ำา
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บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์  
วางจำาหน่ายในอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียและ
แถบแปซิฟิค ซึ่งมีทั้งประเภทบรรจุกระป๋อง 
แช่เย็นและแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำาไปสร้างสรรค์เมนู
อาหารที่อร่อย และปรุงได้อย่างง่ายดาย  
อีกทั้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค
หลายล้านครัวเรือนทั่วโลก

แบรนด์ที่เป็นที่นิยมของไทยยูเนี่ยนได้มี
การวางจำาหน่ายทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์ของ

อเมริกาเหนือ

เราได้ถูกพัฒนามาจากความเข้าใจในความ
ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น และ
ด้วยกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ เช่น  
การเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการ 
ทำาให้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนแบ่ง
ตลาดเพิ่มขึ้นทั่วโลก อีกทั้งด้วยความ 
มุ่งมั่นที่ใส่ใจต่องานด้านนวัตกรรม 
การเติบโตอย่างยั่งยืน และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เป็นผลให้แบรนด์ของเราอยู่ใน
ตำาแหน่งที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน.

GENOVA

Chicken of the Sea เริ่มก่อตั้งบริษัทผลิตอาหารทะเลกระป๋องในแคลิฟอร์เนียในปี 2457  
ก่อนที่นางเงือกซึ่งเป็นสัญลักษณ์และแบรนด์จะมีชื่อเสียงในหมู่ผู้บริโภคทุกวันนี้ และในหนึ่ง
ศตวรรษต่อมา Chicken of the Sea ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ โภชนาการ และมีความ
สะดวกสบาย Chicken of the Sea มีผลิตภัณฑ์อาหารทะลที่หลากหลาย เช่น กุ้ง กุ้งล็อบสเตอร์ 
ปลาแซลมอน ปู และปลาทูน่า และในปี 2558 Chicken of the Sea  ได้ก้าวเป็นบริษัทอาหาร
ทะเลที่ใหญ่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจากรายได้ อีกทั้งยังเป็นผู้นำาเข้ากุ้งแช่เยือกแข็ง และ
เนื้อปูพาสเจอร์ไรส์ อันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

การผลิตอาหารทะเลที่ดีต่อสุขภาพสำาหรับผู้บริโภครุ่นต่อๆ ไป เป็นหัวใจสำาคัญของ Chicken of 
the Sea และกว่าศตวรรษที่ผ่านมา Chicken of the Sea ได้ริเริ่มแผนในการหาวัตถุดิบอย่าง
รับผิดชอบ รวมทั้งนโยบาย Dolphin-Safe Policy และ Shark Finning Ban อีกทั้งร่วมมือ
กับมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability 
Foundation)

ด้วยรสชาติและเนื้อสัมผัสที่มีลักษณะเฉพาะ ทำาให้ Genova เป็นผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าพรีเมี่ยมที่ใช้
เป็นส่วนประกอบในอาหารจานเด็ดหลายเมนู อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพในตัวเอง เพียงแค่ได้
ลิ้มรส ก็เกิดแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ Genova ยังเป็นปลาทูน่าพรีเมี่ยมที่มาพร้อมรสชาติพิเศษ 
ทำาให้ช่วยเติมเต็มมื้ออาหารได้อย่างลงตัว

CHICKEN OF THE SEA AND CHICKEN OF THE SEA FROZEN FOODS

แบรนด์ของเรา
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ยุโรป

PARMENTIER

นับตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดเมื่อปี 2475 Petit Navire ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจำาวันของผู้บริโภคในฝรั่งเศส ซึ่งสัดส่วนของการจดจำาแบรนด์นี้ในประเทศฝรั่งเศสมีถึงกว่า 
ร้อยละ 90

Petit Navire ถือเป็นแบรนด์ปลาทูน่าชั้นนำา และเป็นที่รู้จักในเรื่องของมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง
และทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พันธกิจของแบรนด์ คือ การมอบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  
รสชาติและคุณภาพที่ดี ในทุกๆ วันให้แก่ผู้บริโภคนับล้านคน ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปในปัจจุบัน

John West เป็นแบรนด์อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง อันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ 
และเริ่มต้นผลิตปลาที่มีคุณภาพตั้งแต่ปี 2400 John West ดำาเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นอย่าง
ต่อเนื่องสำาหรับการเป็นผู้นำาด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องรสชาติ คุณภาพ และความสะดวกสบายในการรับประทาน

แบรนด์ปลาซาร์ดีนกระป๋องเกรดพรีเมี่ยมอันดับหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส โดยตั้งแต่ปี 2426 
Parmentier ได้ถูกวางออกสู่ตลาดด้วยรูปลักษณ์ภายใต้กระป๋องขนาดเล็กสีเหลืองสวยงาม  
ซึ่งถือเป็นราชาแห่งปลาซาร์ดีน ถึงแม้ว่า Parmentier จะออกสู่ตลาดเป็นเวลานาน แต่ในขณะ
เดียวกันก็ยังคงสร้างสรรค์ความทันสมัยและความแปลกใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
อยู่เสมอ Parmentier ยังคงเป็นแบรนด์ที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคในประเทศฝรั่งเศส และได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปลาซาร์ดีน

PETIT NAVIRE

JOHN WEST
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RÜGEN FISCH

Mareblu ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นปี 2513 และถือเป็นแบรนด์เก่าแก่ในตลาดปลาทูน่าของ
ประเทศอิตาลี

จากความใส่ใจในคุณภาพและนวัตกรรม Mareblu ได้เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
เพียงแบรนด์เดียวในประเทศอิตาลี ผลิตโดยตรงจากแหล่งจับปลาทูน่า (Il tonno lavorato  
sul luogo di pesca) และด้วยกระบวนการผลิตที่เต็มรูปแบบ ทำาให้ Mareblu สามารถ 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์มีคุณภาพชั้นเลิศ รสชาติดี และเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ให้แก่ผู้บริโภค 
Mareblu ถือเป็นแบรนด์ชั้นนำาอันดับสองทางด้านอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ทั้งในแง่ของปริมาณ
และมูลค่า โดยมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ปลาทูน่า (ในน้ำามัน ในน้ำาเกลือ เนื้อล้วน "ไขมันต่ำา" 
และเวนเตรสก้า) ปลาแมคเคอเรล (ในน้ำามัน ในน้ำาเกลือ และปรุงรส) สลัดทูน่า และปลาซาร์ดีน 

King Oscar เป็นแบรนด์อับดับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ และออสเตรเลีย สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีน และอับดับหนึ่งในประเทศโปแลนด์ และเบลเยี่ยม สำาหรับผลิตภัณฑ์ 
ปลาแมคเคอเรล

ในปี 2445 กษัตริย์ออสการ์ที่สองแห่งประเทศนอร์เวย์ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษ
ในการใช้พระนามและพระบรมสาทิศลักษณ์ของพระองค์บนผลิตภัณฑ์ King Oscar และกว่า 110 
ปีที่ผ่านมา King Oscar ได้ส่งมอบปลาซาร์ดีนและอาหารทะเลคุณภาพระดับพรีเมี่ยมจากทะเล
นอร์เวย์ และทุกมุมโลกมาสู่ผู้บริโภค

Rügen Fisch ได้เริ่มเติบโตทางธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2492 และถือเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นนำาใน
ประเทศเยอรมนี โดยมีแบรนด์อาหารทะเลแปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็งยอดนิยมหลายแบรนด์ 
เช่น Rügen Fisch และ Hawesta ซึ่งเป็นแบรนด์ดั้งเดิมที่ได้ก่อตั้งเมื่อ ปี 2452 พร้อมกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทแช่แข็ง ได้แก่ Ostsee Fishch (ปลาแซลมอนรมควัน) และ Lysell (อาหาร
ทะเลพรีเมี่ยมบรรจุกระป๋อง)

MAREBLU

KING OSCAR

ยุโรป (ต่อ)

26 เกริ่นนำา รายงานความยั่งยืน ดัชนี



เอเชียแปซิฟิค

BELLOTTA AND MARVO

Fisho เป็นแบรนด์อาหารว่างที่ทำาจากปลา ที่มีทั้งในรูปแบบเส้น แผ่น และประเภทขบเคี้ยว เป็นที่
นิยมในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่ชอบลิ้มลองความอร่อย และมีความสุขไปกับการทานอาหารว่างโดยไม่
ต้องกังวลเรื่องสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Sealect ในประเทศไทย เป็นผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน และปลา
แมคเคอเรล

Sealect เริ่มเข้าสู่ตลาดครั้งแรกในปี 2535 และสามารถครองตำาแหน่งแบรนด์ปลาทูน่าอันดับหนึ่ง
ในประเทศไทยโดยเทียบจากส่วนแบ่งตลาด และจากผลสำารวจผู้บริโภคล่าสุดโดย Superbrands 
Sealect ถือเป็นแบรนด์ปลาทูน่ายอดนิยมในหมู่ผู้บริโภคมากที่สุดในประเทศไทย Sealect เป็น
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม รสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ 
อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้ Sealect เป็นแบรนด์ปลาทูน่าที่ได้รับ
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์กลุ่มเดียวกัน

สำาหรับปลาซาร์ดีน และปลาแมคเคอเรล Sealect ได้คัดสรรปลาคุณภาพดี ปรุงรสดั้งเดิม  
และเป็นเมนูอาหารประจำาบ้านของหลายครัวเรือนในประเทศไทย

Bellotta and Marvo เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สำาหรับคนรักสุนัขและแมว ซึ่งต้องการมอบสิ่งที่ดี
ที่สุดให้กับสัตว์เลี้ยงที่ตนรัก ในปี 2558 Bellotta เปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารแมวระดับพรีเมี่ยม  
ในขณะที่แบรนด์ Marvo เปิดตัวอาหารสุนัขที่สร้างสรรค์เมนูระดับอินเตอร์ ซึ่งมีรสชาติพิเศษ 
เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ในช่วงปี 2559 Marvo ยังสร้างการรับรู้แบรนด์เพิ่มมากขึ้น  
ผ่านโครงการความร่วมมือกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง “The Secret Life of Pets” ซึ่งเป็น
เรื่องราวมิตรภาพของสมาชิกครอบครัวสี่ขา

FISHO

SEALECT
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ

ที่ไทยยูเนี่ยน กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน หรือ SeaChange® มุ่งมั่นจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
อย่างแท้จริง บริษัทได้มีการดำาเนินการอย่างจริงจังและบรรลุผลสำาเร็จในเรื่องความยั่งยืนในปี 2559 
ด้วยการสนับสนุนจากคู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไทยยูเนี่ยนมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่
ความพยายามด้านความยั่งยืนได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำาทั่วโลก 
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รางวัล Asia's Gold Standard Award ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม  
โดย Public Affairs Asia

การได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนีเพื่อความยั่งยืน ดาวโจนส์ (DJSI)  
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

การได้รับเลือกเป็นสมาชิกดัชนี FTSE4Good Emerging Index 

รางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จาก CSR Club 2016

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100)  
จากสถาบันไทยพัฒน์ 

การได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 25 บริษัทที่มีความโปร่งใส  
จากการประเมินบริษัทข้ามชาติจำานวน 100 แห่ง ซึ่งประเมินโดยองค์กร 
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 

รางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมในประเทศไทยจากการ 
สำารวจประจำาปีเพื่อหาบริษัทที่มีการจัดการดีที่สุด โดยนิตยสาร Finance Asia 
ประจำาปี 2559

รางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมในประเทศไทย  
จากการสำารวจของนิตยสาร ASIAMONEY ประจำาปี 2558

การได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability  
Investment-THIS) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล Stop Slavery Award ของมูลนิธิ Thomson Reuters

รางวัล Asia Sustainability Reporting Awards ประเภทการรายงานการ
พัฒนาที่ยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเซีย การสื่อสารออนไลน์งานด้านซีเอสอาร์ยอด
เยี่ยมระดับเอเซีย และการรายงานประเด็นที่มีนัยสำาคัญยอดเยี่ยมระดับเอเซีย

รางวัล

หนึ่งในบริษัทที่เข้ารอบสุดท้าย 
ในการประกวดรางวัล
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รายงานเพื่อความยั่งยืน
ความยั่งยืนที่ไทยยูเนี่ยน

04
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ด้วยตระหนักดีว่าความรับผิดชอบนี้เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำา  
เราตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราด้วย 
SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน โดยมีพันธกิจ
ที่วัดผลได้ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในแนวทางการดำาเนินงานของเรา โดย SeaChange® 
มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรม
อาหารทะเลโลก
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำาคัญต่อ
อนาคตของธุรกิจของไทยยูเนี่ยนและการ
เติบโตของบริษัท เพราะความยั่งยืนนับเป็น
รากฐานของการเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และเป็นแนวทางที่จะทำาใหบริษัท
บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำาด้านอาหาร
ทะเลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำาด้านอาหารทะเล
ระดับโลก บริษัทมีความรับผิดชอบในการ
สร้างมาตรฐานให้กับการดำาเนินงานด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในทุก
การดำาเนินงานทั้งหมดของเราและในห่วงโซ่
อุปทานของเรา ด้วยตระหนักดีว่าความรับ
ผิดชอบนี้เป็นการแสดงออกถึงความเป็น
ผู้นำา บริษัทจึงตั้งใจตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย SeaChange® 
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน 
โดยมีพันธกิจที่วัดผลได้ในการผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และ
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืนในแนวทางการ
ดำาเนินงานของเรา โดย SeaChange® มีเป้า
หมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงบวกให้
เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก

บริษัทมอง SeaChange® เป็นแนวทางใน
การดำาเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของ 
ธุรกิจอาหารทะเล เริ่มตั้งแต่วิธีการดูแล 

ท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย  
รวมถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อพนักงาน
ไปจนถึงการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชุมชน
ที่อยู่รอบบริเวณโรงงานของบริษัท

หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืน คือ 
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ นั่นหมาย
ถึง ตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อม
บริโภค เมื่อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาของอาหารอย่างเต็มรูปแบบแล้ว 
จะทำาให้บริษัทสามารถระบุ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงการดำาเนินงานในเรื่องสำาคัญ อาทิ
เช่น เรื่องแรงงาน และการจัดหาวัตถุดิบด้วย
ความรับผิดชอบ

ในขณะที่การดำาเนินงานนี้ได้รับการออกแบบ
มาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อ
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ความสำาเร็จที่ 
เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ ของไทยยูเนี่ยน
ยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United 
Nations Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสอดคล้องกับพันธกิจ
ของบริษัทในฐานะเป็นภาคีข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) 

หัวใจหลักของกลยุทธ์ความ
ยั่งยืน คือ ความสามารถ
ในการตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลของบริษัทได้
อย่างเต็มรูปแบบ นั่นหมาย
ถึง ตั้งแต่การจับไปจนถึง
ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค

ความยั่งยืนที่ไทยยูเนี่ยน
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Marine Conservatio n

ความยั่งยืนของท้องทะเลในปัจจุบันและ 
สำาหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต

แรงงานปลอดภัยและ
แรงงานที่ถูกกฎหมาย

การจัดหาวัตถุดิบด้วย
ความรับผิดชอบ

การดำาเนินงานด้วย 
ความรับผิดชอบ ผู้คนและชุมชน

แรงงานมีความปลอดภัย ได้รับการ
จ้างงานอย่างถูกกฎหมายและได้รับการ
ส่งเสริมความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน

เรือประมงดำาเนินธุรกิจโดยถูกกฎหมาย
และดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

การจ้างงานที่ปลอดภัย  
ถูกกฎหมาย และมีเสรีภาพใน 
การเลือก ทั้งในสถานประกอบ
การของบริษัท และในห่วงโซ่ 

อุปทานที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ต่อไทยยูเนี่ยน

การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบเป็นเรื่องสำาคัญ
อย่างยิ่งในการปรับปรุงแนวทาง
เพื่อความโปร่งใส และแนวทาง

การดำาเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน
อาหารทะเลทั้งหมด

วิธีการดำาเนินงานของบริษัท
ต้องคำานึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงถึง

หน้าที่ในการดูแลและปฏิบัติต่อ
แรงงานของบริษัท

ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีหน้าที ่
รับผิดชอบในการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยและ

ทำางานในภูมิภาคที่บริษัทม ี
การดำาเนินธุรกิจอยู่

แผนงานและเป้าหมาย 
การจ้างแรงงานที่เป็นธรรม

แผนงานและเป้าหมาย 
การจัดหาวัตถุดิบด้วย 

ความรับผิดชอบ

แผนงานและเป้าหมาย 
การดำาเนินงานด้วย 
ความรับผิดชอบ

แผนงานและเป้าหมาย 
ของคนและชุมชน

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการ ซึ่งมีการดำาเนินการ 4 ด้าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก

การกำากับดูแลที่ดี ความโปร่งใส พันธมิตรและความร่วมมือ

ความเป็นผู้นำา การมีนโยบายและ
กระบวนการดำาเนินงานที่แข็งแกร่งจะทำาให้
มั่นใจว่า ธุรกิจของบริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้าง
ความยั่งยืนและดำาเนินงานตามกรอบ
จรรยาบรรณในทุกบริษัททั่วโลก

บริษัทจะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า และ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างโปร่งใสที่สุด อีกทั้ง
การแบ่งปันสิ่งที่บริษัทเรียนรู้ และการนำา
เสนอข้อมูลความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน
ต่างๆ ของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ

บริษัทมีการทำางานร่วมกับองค์กรต่างๆ 
และมีการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กร
ไม่แสวงหาผลกำาไร ภาครัฐ และพันธมิตร
ในอุตสาหกรรมเพื่อทำางานร่วมกับบริษัท
ในการดำาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะแบ่ง
ปันองค์ความรู้เพื่อให้ทั้งอุตสาหกรรมได้รับ
ประโยชน์จากประสบการณ์และข้อมูลการค้น
พบของบริษัท

G4-23
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สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม

ต่อต้านการคอรัปช่ัน

มาตรฐานแรงงาน

ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนและเคารพ
การปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เป็น
ที่ยอมรับของนานาชาติ

ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนการด เนินการ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ไทยยูเนี่ยนจะร่วมต่อต้านการคอรัปช่ัน
ทุกรูปแบบรวมไปถึงการบังคับขูดรีดและ
การรับสินบน

ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั่นต่อเสรีภาพของ
พนักงานในการสมาคมและรวมกลุ่ม
ในการเจรจาต่อรอง

ไม่ข้องแวะกับการกระท อันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

แสดงความคิดริเริ่มให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ

ขจัดการใช้แรงงานเด็ก

ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
และอาชีพ

ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขององค์การสหประชาชาติ
ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และได้ปฏิบัติ
ตามพันธสัญญา (หลักการ 10 ประการ) มาตั้งแต่ปี 2556  โดยมีการรวมหลักการทั้ง 
10 ประการเข้าไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานซึ่งครอบคลุมไม่เฉพาะการ
ทำางานของพนักงานแต่รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถขยาย
ขอบเขตการดำาเนินการและใช้ธุรกิจเป็นพลังในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ในปี 2559 บริษัทประกาศใช้จรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานซัพพลาย
เออร์หลักที่มีสัญญากับบริษัท ซึ่งกว่า  
ร้อยละ 75 จากทั่วโลกยอมรับที่จะปฏิบัติตาม

ในปี 2559 ภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® 
บริษัทจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN 
Sustainable Development Goals 
- SDGs) 3 เป้าหมายเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้างในด้านที่บริษัท 
สามารถผลักดันได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม
การปฏิบัติของเราในหลายๆด้านก็เป็นไปตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17  
เป้าหมาย โดยบริษัทเลือกที่จะเน้นให้การ 

ดำาเนินงานของเราส่งผลไปที่สภาพแวดล้อม
ของสิ่งมีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ และ
สร้างพันธมิตรเพื่อให้ทั้งโลกมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน การดำาเนินงานของบริษัทแต่ละ
โครงการทั้ง 4 โครงการภายใต้กลยุทธ์เพื่อ
ความยั่งยืน SeaChange® จะแสดงให้ 
เห็นถึงความก้าวหน้าก่อนปี 2563  
และจะสนับสนุนให้เป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน สำาเร็จภายในปี 2573

ผลการดำาเนินงานหลักที่บรรลุ
เป้าหมาย: 
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ที่มา: Stockholm Resilience Centre

เศรษฐกิจ

สังคม

สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ

เครือข่ายข้อตกลงแห่ง
สหประชาชาติ
ในปี 2559 บริษัทเดินหน้าในการสนับสนุน 
การจัดต้ังเครือข่ายข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ 
ในประเทศไทย ในเดือนมิถุนายน บริษัท
เข้าร่วมพูดคุยเรื่องการจัดตั้งเครือข่าย
โกลบอลคอมแพคประเทศไทยกับตัวแทน
ระดับสูงจากภาคธุรกิจของไทยจำานวน 14 
ท่าน เพื่อร่วมกำาหนดเป้าหมายสำาคัญ การ
ประชุมคร้ังน้ัน แสดงถึงความพยายามของ
ภาคธุรกิจไทยในการจับมือร่วมกันปฏิบัติ
ตามหลักการ 10 ประการของข้อตกลงแห่ง
สหประชาชาติ นอกเหนือจากนั้น ในเดือน
พฤษภาคม บริษัทยังสนับสนุนการพูดคุย
ของเครือข่ายโกลบอลคอมแพคในประเทศ
ออสเตรเลียเรื่อง “Adverse Human 
Rights Impacts: Grievance Mecha-
nisms and Remedy”.

ผลักดันเป้าหมายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ความยั่งยืนจะบรรลุผลสำาเร็จได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกัน และ
บริษัทตระหนักถึงผลบวกที่จะเกิดขึ้นจาก 
เป้าหมาย SDGs ดังนั้นในเดือนตุลาคม  
ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมเจรจากับผู้นำาธุรกิจ
อาหารทะเลรายใหญ่ทั่วโลกครั้งแรกที่
เรียกว่า “Keystone Dialogue” เพื่อ
ให้นักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจชั้นนำาได้
ทำางานร่วมกันภายใต้โครงการ Seafood 
Business for Ocean Stewardship 
Initiative โครงการนี้ตั้งขึ้นตามงานวิจัย 
ของศูนย์ Stockholm Resilience Centre  
ที่แสดงให้เห็นบทบาทของผู้นำาต่อการผลิต
อาหารทะเลอย่างยั่งยืนและทำาให้มหาสมุทร 
มีความสมบูรณ์ต่อไป โครงการน้ีจะสนับสนุน  
SDG เป้าหมายที่ 14 อย่างมากในการอนุรักษ์ 
มหาสมุทร และการใช้ทรัพยากรทางทะเล 
อย่างยั่งยืน

ในเดือนธันวาคม บริษัทได้ตกลงสนับสนุน
การรณรงค์ขององค์กรไม่แสวงหาผล
กำาไร องค์กรธุรกิจ และเครือข่ายโกลบอล
คอมแพคในประเทศอังกฤษ เพื่อให้รัฐบาล
อังกฤษให้การสนับสนุนต่อ SDGs โดยมี
การส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ก่อนการประชุม World Economic 
Forum ที่เมืองดาวอสในเดือนมกราคม 
2560.
ความยั่งยืนจะบรรลุ 
ผลสำาเร็จได้ต้องอาศัย 
ความร่วมมือและมีเป้า
หมายร่วมกัน และบริษัท
ตระหนักถึงผลบวกที่จะเกิด
ขึ้นจากเป้าหมาย SDGs
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การกำากับดูแลด้านความยั่งยืน
การกำากับดูแลด้านความยั่งยืนของบริษัทมีการกำากับดูแลตลอดทั้งโครงสร้างองค์กรโดยเริ่มตั้งแต่ 
ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยทีมผู้บริหารที่มากด้วยคุณวุฒิ ซึ่งหลายท่านยังเป็นสมาชิก
ในคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมปีละ 8 ครั้ง

นายไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการ

นายชวน ตั้งจันสิริ
กรรมการบริหาร

นายชู ชง ชาน
กรรมการบริหาร

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการอิสระ

นายเชง นิรุตตินานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายคิโยทากะ คิคูชิ
กรรมการ

นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
กรรมการ

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง 
และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า
กรรมการอิสระ

นายนาถ ลิ่วเจริญ
กรรมการอิสระ
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คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ประกอบไปด้วยผู้บริหารจากธุรกิจทั่วโลกขององค์กร 
โดยมีผู้อำานวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน และผู้อำานวยการกลุ่มด้านนวัตกรรมเป็น 
ที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนมีการประชุมปีละ 4 ครั้ง และผู้อำานวยการ 
กลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีการรายงานประเด็นด้านความยั่งยืนและความคืบหน้าต่อ 
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนทุกๆ ไตรมาส

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริษัท  
และผู้อำานวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการนี้ โดยมีการ
รายงานความเสี่ยงถึงประเด็นด้านความยั่งยืนและความคืบหน้าทุกๆ ไตรมาส

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีผู้อำานวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประธาน 
และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายสายงานจากทั่วโลก  
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง แต่จะมีคณะอนุกรรมการดูแล
การดำาเนินงานด้านความยั่งยืนตลอดทั้งปี และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2559 มีคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 คณะ ต่อไปนี ้

• การนำาแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจมาใช้ 
• การเก็บข้อมูลและการรายงาน 
• ความรับผิดชอบต่อสังคม 
• บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย  
และความปลอดภัย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วยตัวแทนจากโรงงาน
ในเครือทั่วโลกที่มาทำางานร่วมกันในการจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย  

นายเชง นิรุตตินานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ / ประธานคณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

ดร. แดเร่ียน แมคเบน
ผู้อำานวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยั่งยืน / 
ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายคมกฤช ซอโฉม
ผู้อำานวยการกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย / ประธานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการ SeaChange®

ผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน 

การประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นจากทั่วโลก 

(ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ 
และออสเตรเลีย) 

ระยะเวลา 3 เดือน
(เมษายน  มิถุนายน)

การประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายใน

จากทั่วโลก 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
(ลูกค้า ซัพพลายเออร์ 

G s และ
หน่วยงานต่าง )  

การตอบแบบ
สอบถามทางออนไลน์

การพบกับผู้มีส่วนได้เสีย
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง
และแบบเป็นคณะ

ข้อคิดเห็นที่ส คัญ

การริเริ่มการแสดงความคิดเห็น

Seachange®

และการประชุม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได้รับการ

ยอมรับเป็นอย่างดี 

ลดการทับซ้อน
ระหว่างแผนงานที่ท  

เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องมากที่สุด

พันธสัญญาใน
ประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อมมี

ขอบเขตที่กว้างไป

สะท้อนให้เห็นถึง
ภาพรวมการ
ท งานของ

ไทยยูเนี่ยนทั้งหมด
เป็นอย่างดี

หลีกเลี่ยง
ภาษาเฉพาะทาง

เน้นการสื่อค ที่
ตรงความหมาย

ให้ค จ กัดความ
ของแนวคิด
และหลักการ

ผู้มีส่วนได้เสีย
ขอให้แจ้งผลลัพธ์

จากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ใหม่
กับผู้มีส่วนได้เสีย

มีความชัดเจน
ในกลยุทธ์

และสามารถ
วัดผลได้

ก หนดระยะ
เวลาที่สั้นลง 

หรือระยะกลาง 
(ปี 2563 ระยะเวลา

นานเกินไป)

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(วิธีการวัดผล)

การใช้ภาษาและศัพท์เฉพาะ

พันธสัญญา

โครงสร้างและขอบเขต

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย
ไทยยูเนี่ยนทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
หลักอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถจัดลำาดับความสำาคัญของความ
เสี่ยงด้านความยั่งยืน และเพื่อสามารถ
กำาหนดแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสม

กับความท้าทายขององค์กรที่เกิดขึ้นได้ 
เนื่องจากมีการดำาเนินการอยู่ทั่วโลก ดังนั้น
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญและ
ผลกระทบของบริษัทจึงมีความซับซ้อนและ
เชื่อมโยงหลายทวีป ไทยยูเนี่ยนได้ทำาการ
ประเมินเกี่ยวกับประเด็นที่มีนัยสำาคัญโดย
วิเคราะห์การดำาเนินงานทั่วโลกเพื่อระบุและ
จัดลำาดับประเด็นที่สำาคัญที่สุดต่อผู้มีส่วน
ได้เสียและธุรกิจโดยรวม ซึ่งได้แก่ ประเด็นที่

ไทยยูเนี่ยนทำาอย่างไรให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา SeaChange®

ผู้มีส่วนได้เสียของไทยยูเนี่ยนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ SeaChange®

มีนัยสำาคัญกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และการกำากับดูแลกิจการ บริษัทได้
พัฒนาโครงการภายใต้กลยุทธ์เพื่อความ
ยั่งยืน หรือ SeaChange® เพื่อการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย สำาหรับ
การประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญเมื่อเดือน
ธันวาคมปี 2558

G4-20, G4-21, G4-26

G4-25
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การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลก และน มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์

 การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการ SeaChange®

 การส รวจทางออนไลน์ 
 การพบกับผู้มีส่วนได้เสีย
 การเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลก • การปรับกลยุทธ์ของ 

 SeaChange® และการวาง
 แนวทางผู้มีส่วนได้เสีย
 ภายในให้สอดคล้องกัน 

• การน เสนอกลยุทธ์ของ 
 SeaChange®  หลังจาก
 มีการปรับ

เมษายน – มิถุนายน

กรกฎาคม – พฤศจิกายน

ธันวาคม

(1)

(3)(2)

กระบวนการในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

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

ความโปร่งใสเป็นประเด็นสำาคัญที่ไทยยูเนี่ยน 
ได้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ 
ภายนอก ในปี 2559 บริษัทมีความภูมิใจ 
ในความโปร่งใสในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ลูกค้า และกลุ่มอุตสาหกรรม โดยการนำาเสนอ 
ด้วยวิธีท่ีโปร่งใสผ่านช่องทางการส่ือสารหลัก 
ของบริษัท คือ เว็บไซต์ไทยยูเน่ียน และเว็บไซต์  
SeaChange® นอกจากน้ีไทยยูเน่ียนยังมีการ
พบปะกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน 

และภายนอก รวมถึงการจัดประชุมทั่วโลก
กับลูกค้ารายสำาคัญ ผู้แทนจากภาคประชา
สังคม และหน่วยงานกำากับดูแล การพูด 
ในงานประชุมและในโอกาสต่างๆ เพื่อ
แสดงจุดยืนของบริษัทต่อสาธารณชน และ
กระบวนการการรับฟังความคิดอย่างเป็น
ทางการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากลยุทธ์ SeaChange® 

ผู้บริหารไทยยูเนี่ยน

พนักงานไทยยูเนี่ยน

พนักงานฝ่ายกฎหมาย ไทยยูเนี่ยน

ผู้บริโภค

ลูกค้า

องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร และมูลนิธิ

ผู้ออกกฎหมาย/ ผู้บังคับใช้กฎหมาย

ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

คู่ค้า

ศูนย์รวมความคิด (Think tanks)

สมาคมต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม/ 
ล็อบบี้ยิสต์

องค์กรระหว่างประเทศ (เช่น องค์การ
สหประชาชาติ และตำารวจสากล เป็นต้น)

ผู้มีส่วนได้เสียของเรา
การปรึกษา 
ผ่านช่องทาง

ออนไลน์

การจัด 
กิจกรรม

(ภายในและภายนอก)

การฝึก
อบรม

การใช้กลยุทธ์
เจาะจงเฉพาะ

กลุ่ม

เว็บไซต ์
เฉพาะกลุ่ม

การ
เยี่ยมชม
โรงงาน

การรณรงค์ 
ด้านความยั่งยืน

ของบริษัท

การรายงาน 
(เช่น จดหมายข่าว 

อีเมล)

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

G4-20, G4-21, G4-26

G4-24
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• การปรับปรุงผลการดำาเนินงานทางธุรกิจ 
• การกำากับดูแลที่ด ี
• 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 (เช่น MSC, dolphin safe,  
 ASC, BAP และฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์)

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

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต 
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)  
• ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมรายไตรมาสเพื่อ 
 แจ้งผลการดำาเนินงานพร้อมบรรยายสรุปด้านความ 
 ยั่งยืน

• การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ 
 (การตรวจสอบย้อนกลับ ความหลากหลาย) 
• จรรยาบรรณธุรกิจ 
• การตรวจประเมินคู่ค้าและการสร้างศักยภาพ

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
 (คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร) 
• การเพิ่มการสื่อสารและการประชุมด้านความยั่งยืน 
 กับลูกค้าทั่วโลก 
• การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความยั่งยืน 
 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
 (คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม 
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
• โปรแกรมการจัดการ 
• โปรแกรมการปรับมาตรการการทำางานให้สอดคล้องกัน 
 ทั่วโลก 
• โครงการ Brand Ambassador และ Thai Union  
 Global Rollout

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมี 
 จริยธรรม 
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม

• การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม

แรงงานรายวัน / แรงงานข้ามชาติ

นักลงทุน

ซัพพลายเออร์

ลูกค้า

ผู้บริโภค

พนักงาน

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

G4-20, G4-21, G4-27
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• การปฏิบัติตามกฎหมาย

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• การเป็นพันธมิตรในการพัฒนาชุมชน 
• การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างทันต่อเหตุการณ์

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต  
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม 
• ชุมชน

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต  
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต  
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม 
• ชุมชน

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต  
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม 
• ชุมชน

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต 
 การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 
 สิ่งแวดล้อม 
• ชุมชน

ชุมชน

ภาครัฐ

องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร

สื่อ

องค์กรระหว่างประเทศ

สถาบันการศึกษา

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

G4-20, G4-21, G4-27
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คว
าม

ส
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ความส คัญต่อธุรกิจ

ชุมชน

ความโปร่งใส
และการก กับดูแล

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างรับผิดชอบ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

และการรักษาสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมและความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์ (คุณภาพและ
ความปลอดภัยด้านอาหาร)

พันธกิจระยะยาว 

แผนภาพแสดงประเด็นที่ส คัญ

ประเด็นด้านความยั่งยืน 
ที่มีนัยสำาคัญ
นอกเหนือไปจากการทำางานร่วมกันกับผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอก ในปี 2559 บริษัทยังได้
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในการจัดทำา 
การประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่สุดของ 
บริษัทโดยพิจารณาจากความเสี่ยง ซึ่งเป็น 
การประเมินทั่วโลก ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่
ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงและผลกระทบสูง 
จะถูกนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อติดตามความคืบหน้าทุกๆ 
ไตรมาส และเพื่อให้คณะกรรมการได้เข้ามา
จัดการ

การประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญจากการ
รวมผลการวิเคราะห์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง
ภายในและภายนอกช่วยให้บริษัทสามารถจัด
อันดับความสำาคัญของความเสี่ยงต่อความ
ยั่งยืนและการวางแผนรับมืออย่างเหมาะสม 
สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นได้จาก SeaChange® 
หรือ กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน

ในปี 2559 บริษัทมีผลการดำาเนินงานที่โดดเด่น
ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ สำาหรับตลาด
เกิดใหม่ (Dow Jones Sustainability 
Indices: DJSI) โดยในหัวข้อประเด็นที่มีนัย
สำาคัญได้รับคะแนนสูงที่สุดของกลุ่ม  
โดย DJSI เป็นหน่ึงในดัชนีท่ีได้รับการยอมรับ 
มากที่สุดในการจัดอันดับบริษัททั่วโลกใน
ด้านการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน.

พนักงานไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความเสี่ยง เพื่อจัดลำาดับความสำาคัญความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืนและกำาหนดการแนวทางการทำางานอย่างเหมาะสม

G4-19

G4-23

42 เกริ่นนำา รายงานความยั่งยืน ดัชนี



แรงงานของไทยยูเนี่ยนที่จังหวัดสมุทรสาครฟังตัวแทนจากสถาบันอิสรา ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายองค์กรที่ 
ไทยยูเนี่ยนเป็นพันธมิตร เพื่อดำาเนินการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลในวันนี้ 

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อสร้างความไว้ใจจากผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการดำาเนินธุรกิจและ
ความโปร่งใสของบริษัท 
ภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® ไทยยูเนี่ยน 
มีหลักปฏิบัติซึ่งจะเป็นแนวทางการดำาเนิน
งานให้กับบริษัท

การกำากับดูแลที่ดี
SeaChange® มีเป้าหมายในการสนับสนุน
การทำางานของไทยยูเนี่ยนทั้งองค์กร ตั้งแต่
ระดับสูงสุดจนถึงระดับล่างในทุกธุรกิจทั่ว
โลกของบริษัท การขับเคลื่อนกลยุทธ์ดัง
กล่าว บริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำาแนะนำา
และส่งเสริมนโยบายและกระบวนการทำางาน 
เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ SeaChange® จะ
เปลี่ยนแปลงวิธีการทำางานของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลทั่วโลกได้อย่างแท้จริง

ความโปร่งใส
บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการ 
เปิดเผยข้อมูล เพื่อสร้างความไว้ใจจาก 
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสาร
กับผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า และทุกภาคส่วน
ในอุตสาหกรรมอย่างโปร่งใสที่สุด อีกทั้ง
แบ่งปันสิ่งที่บริษัทเรียนรู้ และสื่อสารความ
ก้าวหน้าของการดำาเนินงานต่างๆ ของบริษัท

พันธมิตรและความร่วมมือ
บริษัทภูมิใจที่ทำางานร่วมกับองค์กรชั้นนำา
หลากหลายในประเด็นที่มีผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมในปัจจุบัน อีกทั้งบริษัทมีการ
แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหา
ผลกำาไร และพันธมิตรในอุตสาหกรรมที่มี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อนำาข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ 
มาพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ.

การกำากับดูแล
ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงความสำาคัญของการ
กำากับกิจการที่ดีเพื่อสนับสนุนการเติบโต
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและเพื่อการยอมรับที่
กว้างขวางขึ้นทั้งในตลาดในประเทศและต่าง
ประเทศ

การเกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่น การกระทำา
ที่ผิดกฎหมาย ทุจริต และอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจจะสร้างผลกระทบในทางลบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัท ขวัญและกำาลังใจของ
พนักงาน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เมื่อ
ใดพบหลักฐานการกระทำาผิดทางจริยธรรม
จะส่งผลต่อการยกเลิกสัญญาทางการ
เงิน เพราะสถาบันทางการเงินจะขึ้นบัญชีดำา
กับคู่ค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน 
พฤติกรรมเหล่านี้อาจสร้างผลกระทบต่อ
กำาไรในอนาคตของบริษัทและเพิ่มระดับความ
เสี่ยงในการออกหุ้นกู้ หรือการเพิ่มหุ้น

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่
ผิดจรรยาบรรณในขอบเขตธุรกิจและห่วงโซ่
อุปทานของบริษัทให้น้อยที่สุด ไทยยูเนี่ยน
ได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อให้การ
ควบคุมภายในเข้มแข็งขึ้น ซึ่งมาตรการเหล่า
นี้จะช่วยเสริมสถานะบริษัทในฐานะผู้นำาด้าน
อาหารทะเลของโลก

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
ตั้งแต่เข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Global 
Compact: UNGC) เมื่อเดือนมิถุนายน 
2556 บริษัทได้ปรับกลยุทธ์และแนวทาง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสากลด้านสิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อ
ต้านคอรัปชั่น และบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะดำาเนิน
การเพื่อให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable 
Development Goals: SDGs) ก้าวไป
ข้างหน้า
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จ นวนเปอร์เซนต์ของพนักงาน และซัพพลายเออร์หลักที่
ท สัญญากับบริษัทได้มีการลงนามรับทราบในจรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท

100%

ปลากุ้ง

100%

ไก่

100% 100%

การขนส่ง ส่วนผสม

100% 61%

ซัพพลายเออร์หลัก

ซัพพลายเออร์อื่นๆ

69%

บรรจุภัณฑ์

พนักงานประจ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
ไทยยูเนี่ยนมีนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่เคร่งครัดซึ่งเป็นไปตามกฎและข้อ
กำาหนดในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่าง
สม่ำาเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการของ
บริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและ
ต่อเนื่อง ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้จะถูก
ลงโทษทางวินัยตามระเบียบกฏเกณฑ์ของ
บริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงาน
ในปี 2558 บริษัทได้ออกจรรยาบรรณธุรกิจ
และแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับปรับปรุงที่
แสดงถึงค่านิยมองค์กร หลักการและแนว
ปฏิบัติในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการวิธี
ปฏิบัติในการทำาธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับใหม่นี้ได้อธิบาย
มาตรการต่อต้านคอรัปชั่นของบริษัท ที่เน้น 
เรื่องห้ามการให้สินบน การคอรัปชั่น การ
กรรโชก การฉ้อโกง การฟอกเงิน และการซื้อ
ขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน จรรยาบรรณ 
ธุรกิจฉบับนี้ยังได้ให้รายละเอียดเรื่องนโยบาย 
ของไทยยูเนี่ยนที่เกี่ยวกับการแข่งขันและ
ข้อมูลคู่แข่ง ประวัติทางการเงิน การรายงาน
ข้อสงสัยและการไม่ถูกตอบโต้

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน 
ฉบับน้ีได้มีการส่ือสารกับพนักงานท้ังหมดของ 
ไทยยูเนี่ยนและได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท พนักงานทุกคนได้รับการอบรม 
เร่ืองนโยบายการต่อต้านคอรัปช่ันและข้ันตอน 
การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่
สนับสนุนการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี

นอกจากนั้นแล้ว ตั้งแต่บริษัทได้ออก 
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ ซัพพลายเออร์
หลักที่ทำาสัญญากับบริษัทมีการลงนาม 
รับทราบในนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจและ
แนวปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท  

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ไทยยูเนี่ยนเปิดรับการชี้เบาะแสและข้อร้อง
เรียนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดย
มีช่องทางทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ 
พนักงานหรือบุคคลใดที่ทำางานให้กับบริษัท
ได้ทำาการแจ้งเบาะแสเข้ามา จะได้รับความ
คุ้มครองสิทธิและการปกป้องตามกฎหมาย
สากลและกฎหมายในประเทศ และตามหลัก
ปฏิบัติที่กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีการสื่อสารสอง
ทางกับผู้มีส่วนได้เสียและทุกภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้แสดง
ความคิดเห็นและส่งข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติ 
ที่ไม่เป็นธรรมจากบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการ
แต่งตั้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบเป็นผู้รับ

ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจจากผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการตรวจ
สอบข้อร้องเรียนทุกไตรมาสและส่งรายงาน
สรุปให้กับคณะกรรมการบริษัท.
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ความก้าวหน้า 
ด้านความโปร่งใส
ไทยยูเนี่ยน ติดอันดับสุดยอดบริษัทอาหาร
ทะเลในปี 2559 และเป็น 1 ใน 25 บริษัท
ในตลาดเกิดใหม่ที่มีแนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลและมาตรฐานความโปร่งใสเป็นเลิศ 
จากการเปิดเผยในรายงานขององค์กรเพื่อ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International)

รายงานความโปร่งใสขององค์กร:  
เรื่องการประเมินบริษัทข้ามชาติในตลาด 
เกิดใหม่ (The Transparency in 
Corporate Reporting: Assessing 
Emerging Market Multinationals) 
ประเมินแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
ข้ามชาติในตลาดเกิดใหม่จำานวน 100 แห่ง 
ซึ่งมีสำานักงานใหญ่ใน 15 ประเทศ และ
ดำาเนินกิจการใน 185 ประเทศ โดยประเมิน
จากวิธีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะใน
สามมิติซึ่งประกอบไปด้วย มิติแรก พิจารณา
การรายงานขององค์ประกอบสำาคัญของ
โครงการต่อต้านการคอรัปชั่นของบริษัท 
มิติที่สอง พิจารณาการเปิดเผยโครงสร้าง
ของบริษัทและรายละเอียดการถือหุ้น และ
มิติที่สาม พิจารณาเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินที่สำาคัญในแต่ละประเทศ โดยทีม
วิจัยขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ

ได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท 
รวมถึงแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
ทั้งนี้ไทยยูเนี่ยนเป็น 1 ใน 23 บริษัทที่มีการ
ให้รายละเอียดและข้อมูลอย่างครบถ้วน 
ต่อการประเมินของทีมวิจัยองค์กรเพื่อความ
โปร่งใสนานาชาติ

ในการประเมิน ไทยยูเน่ียนได้รับการจัดอันดับ 
อยู่ในลำาดับที่ 21 ด้วยคะแนน 5.6 จาก 10 
คะแนน ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ 3.4 
และเป็น 1 ใน 25 บริษัทที่ได้ถึง 5 คะแนน 
หรือสูงกว่านั้น

นอกจากน้ัน ไทยยูเน่ียนยังเป็น 1 ใน 16 บริษัท 
อาหารทะเลที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ 
“ดีมาก” ด้านความโปร่งใส ในรายงาน 100 บริษัท 
ธุรกิจอาหารทะเลยอดเยี่ยมที่ได้มาตรฐาน 
ความโปร่งใสของ Seafood Intelligence 
ที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนเมื่อปี 2559

แถลงการณ์ การปฏิบัติตาม
กฎหมายการค้าแรงงานทาสฉบับ
ใหม่ด้วยความโปร่งใส
ในเดือนมิถุนายน 2559 ไทยยูเนี่ยนออก
แถลงการณ์ฉบับแรกเรื่องการปฏิบัติตาม
กฎหมายการค้าแรงงานทาสฉบับใหม่ด้วย
ความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนกฎหมายการ
ค้าแรงงานทาสของประเทศอังกฤษฉบับใหม่ 

(UK Modern Slavery Act 2015)

แถลงการณ์ฉบับนี้เปิดเผยถึง มาตรการ
ของไทยยูเนี่ยนในการยุติการใช้แรงงานทาส
และการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานของการ
ดำาเนินธุรกิจของไทยยูเนี่ยน ซึ่งรวมถึงความ
มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะสนับสนุนและแสดง
ความเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
และยกระดับฐานะการเป็นผู้นำาด้วยการตรวจ
สอบและขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล

แถลงการณ์ของไทยยูเนี่ยนฉบับนี้ ได้รับ
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการของบริษัท 
และลงนามโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ประธานคณะกรรมการบริหาร เพื่อแสดง
ถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติ
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดย
แถลงการณ์ฉบับนี้ได้ประกาศอยู่บนเว็บไซต์
ของไทยยูเนี่ยน http://tu.listedcompany 
.com/newsroom/20160615-tu-
modern-slavery-en.pdf.

การส่งเสริมความโปร่งใสของห่วงโซ่
อุปทานในธุรกิจอาหารทะเล
บริษัทยังได้เดินหน้าสร้างความเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกในอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยการ
แบ่งปันประสบการณ์ที่บริษัทมี ด้วยการร่วม
เสวนาในงานประชุมอภิปรายด้านสิทธิมนุษย
ชนที่สำาคัญๆ เช่น Trust Forum Asia, 
Innovation Forum, and the United 
Nations (UN) Human Rights Asia 
Regional Forum on Business and 
Human Rights, Concordia Summit 
และ Trust Women Conference โดยใน
งานประชุม Trust Women Conference 
ไทยยูเนี่ยนได้รับการคัดเลือกเข้าชิงรางวัล 
Stop Slavery Awards ซึ่งมีการจัดขึ้น
ครั้งแรก.

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำานวยการกลุ่มการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน กล่าวในงานประชุม Trust 
Women Conference ที่กรุงลอนดอน  
เมื่อเดือนธันวาคม 2559 
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พันธมิตรและความร่วมมือ

นอกเหนือไปจากความโปร่งใสและการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีแล้ว พันธมิตรและความ
ร่วมมือยังเป็นแนวทางการดำาเนินงานหลัก
สำาคัญภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® และ
เป็นเสาหลักที่สามของหลักปฏิบัติในการ
ดำาเนินธุรกิจของไทยยูเนี่ยน ในปี 2559 
บริษัทเดินหน้าสร้างพันธมิตรและความร่วม
มือมากมายในอุตสาหกรรมกับภาคประชา
สังคมผ่านโครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มี
ส่วนได้เสียหลายฝ่าย

ความร่วมมือในอุตสาหกรรม
ในเดือนพฤศจิกายน ไทยยูเนี่ยนร่วมกับ  
7 บริษัทอาหารทะเลรายใหญ่ระดับโลก โดย
ใช้ชื่อว่า ผู้มีบทบาทสำาคัญ (Keystone 
Actors) จัดตั้งโครงการความร่วมมือที่
เรียกว่า Seafood Business for Ocean 
Stewardship (SeaBOS) ซึ่งได้รับการ
เผยแพร่ที่ศูนย์ Stockholm Resilience 
Centre เมื่อปี 2558 ความร่วมมือครั้ง
นี้เป็นหนึ่งในการเห็นพ้องต้องกันของภาค
ธุรกิจและนักวิทยาศาสตร์ที่สำาคัญที่สุดเรื่อง
หนึ่ง เพื่อช่วยปกป้องท้องทะเลและส่งเสริม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติข้อที่ 14 คือ การอนุรักษ์
มหาสมุทรและการใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน ภายใต้ความพยายามหลายด้าน 

SeaBOS จะเน้นไปที่ความยั่งยืนของการทำา
ประมง ความเป็นอยู่ของแรงงานบนเรือ และ
ขยะพลาสติกในท้องทะเล ตามหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ปรากฏชัด รายละเอียดเพิ่ม
เติมของความร่วมมือเผยแพร่บนเวบไซต์ 
http://keystonedialogues.earth.

ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้เดินหน้าจับมือ
ทำางานร่วมกับคณะทำางาน Seafood Task 
Force ซึ่งมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอย่างมี 
นัยสำาคัญตลอดทั้งปี และในเดือนมิถุนายน 
บริษัทได้บรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมการทำางานและการตรวจสอบ
ย้อนกลับในห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารกุ้ง
คือ สามารถตรวจสอบตั้งแต่เรือประมง 
จนถึงโรงงานผลิต การตรวจสอบครั้งนี้เป็น
ไปตามมาตรฐานของคณะทำางาน Seafood 
Task Force

ไทยยูเนี่ยนยังได้เดินหน้าทำางานร่วมกันกับ
ลูกค้ารายสำาคัญบางรายเพื่อแก้ไขเกี่ยวกับ
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญมากที่สุด ซึ่งประเด็น
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ท้าทายสำาหรับธุรกิจ
อาหารทะเลในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทได้
ประกาศความร่วมมือกับบริษัท เนสท์เล่ 
บริษัท Verité ศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และ

ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนเครือข่ายโกลบอลคอม
แพ็กประเทศไทย (UN Global Compact 
Network Thailand) อย่างต่อเนื่องในปี 
2559 
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กรมประมง ในการปรับปรุงเรือประมงลำาหนึ่ง 
ให้ได้มาตรฐานสากลในด้านสิทธิมนุษยชน  
ความเป็นอยู่ของแรงงาน และความปลอดภัย 
โดยเรือประมงลำาดังกล่าวนี้ จะล่องไปตาม 
ท่าเรือรอบๆ ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้ต่อ
ชาวประมง กัปตันเรือ เจ้าของเรือ และหน่วยงาน 
อื่นที่สนใจ

นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังมีการร่วมมือ
กับ Mars Global Petcare กรมประมง 
USAID Oceans and Fisheries Part-
nership และบริษัทดาวเทียม Inmarsat 
ด้วยการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อน
กลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบแบบสมบูรณ์ที่
นำาไปใช้ได้ในระบบประมงขนาดใหญ่ ด้วย
เทคโนโลยีทดลองที่ทันสมัยบนมือถือเพื่อ
ขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดย
เริ่มตั้งแต่จากการจับสัตว์น้ำา การบันทึก
ข้อมูลการประมงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(eLogbook) และระบบการจัดการเรือ
ประมงผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้งการปรับปรุง
สภาพความเป็นอยู่ของแรงงาน และการ
ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานด้วยการส่ง
เสริมให้รับฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็น
ของแรงงานระหว่างทำางานอยู่ในทะเล

ไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและสมาชิก
ของมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเล
สากล (International Seafood  
Sustainability Foundation: ISSF) ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
เป็นแนวทางในการดำาเนินโครงการที่เกี่ยว
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาทูน่าอย่าง
ยั่งยืน ลดการจับสัตว์ที่เป็นผลพลอยได้
จากการทำาประมง และการส่งเสริมระบบ
นิเวศให้มีความสมบูรณ์ สามารถอ่านราย
ละเอียดเกี่ยวกับงานของ ISSF เพิ่มเติมได้ที่ 
http://iss-foundation.org ในปี 2559 
เป็นอีกครั้งที่ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมในการตรวจ
สอบด้านมาตรการการอนุรักษ์และการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงของ ISSF โดยบริษัท 
MRAG US ซึ่งเป็นหน่วยงานจากภายนอก 
ได้ทำาการตรวจสอบบริษัทไทยยูเนี่ยน บริษัท
ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ (ชิคเก้นออฟเดอะซี) 
และบริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป ซึ่งทั้งหมด 
ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานดังกล่าว

อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทยัง
สนับสนุนการทำางานของ ISSF ในหลายๆ 
ด้านเช่น การให้การสนับสนุนต่อ Regional  
Fisheries Management Organizations 
(RFMOs) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมปลาทูน่าในวงกว้าง

ชิกเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์ 
(Chicken of the Sea Frozen Foods: 
COSFF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ  
ไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะ
กรรมการใน Crab Council ของ NFI 
(NFI Crab Council) คณะกรรมการ 
Crab Council เป็นสมาคมบริษัทอาหาร
ทะเลในสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการประมงปู โดยสนับสนุนทางการ
เงินผ่านโครงการพัฒนาการทำาประมง
และศักยภาพในการเป็นผู้นำาตลาด คณะ
กรรมการ Crab Council ได้สนับสนุน
เงินให้โครงการเพื่อความยั่งยืนสำาหรับ 5 
ประเทศในเอเชีย เพื่อการอนุรักษ์ปู เพราะปู
คือสัตว์น้ำาที่มีจำานวนมากและเป็นที่นิยม ปู
ยังสามารถเป็นแหล่งรายได้ที่สำาคัญในชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนที่พึ่งพาตนเอง คณะ
กรรมการ Crab Council มีเงินสนับสนุน
หลายทางคือ ผ่านกองทุนและมูลนิธิ และ
การหักเงินส่วนหนึ่งจากการนำาเข้าปู เพื่อนำา
ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาประมงปูต่างๆ 
โดย COSFF เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนราย

หลักของคณะกรรมการ Crab Council 
นอกจากนี้ ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนเองยังได้
เข้าร่วมในคณะทำางานด้านแรงงานของคณะ
กรรมการ Crab Council และสนับสนุน
โครงการตรวจสอบเอกสารในอินโดนีเซีย 
เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการจับสัตว์น้ำาที่ขนาดเล็กกว่าที่
กำาหนด สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคณะกรรมการ Crab Council 
ได้ที่ http://www.committedtocrab.
org

ไทยยูเนี่ยน และ FisheryProgress.org  
ยังได้ร่วมมือกันรายงานโครงการพัฒนาการ
ประมง (Fishery Improvement Projects 
- FIPs) ทุกโครงการที่บริษัทได้ร่วมทำา ผ่าน
ช่องทางที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ขององค์กร 
Conservation Alliance for Seafood 
Solutions (CASS) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของ
การรายงานโครงการพัฒนาการประมงที่ถูก
กฎหมาย โดยมี WWF-US และ Sustainable  
Fisheries Partnership (SEP) ได้ร่วม
เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาสำาหรับโครงการ
นี้ และมี FishChoice เปน็ผู้ดูแลเว็บไซต์ของ
โครงการเป็นประจำาทุกวัน ทั้งนี้ในปี 2559 
ไทยยูเนี่ยน และชิกเก้นออฟเดอะซี เป็นผู้
ทดสอบลองใช้สำาหรับเว็บไซต์ใหม่นี้ และได้ให้
ความคิดเห็นด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ
การใช้งานที่ง่าย

47
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)



ไทยยูเนี่ยนและเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติร่วมมือกันจัดอบรมเรื่องสิทธิแรงงานสำาหรับแรงงานที่โรงงาน
ไทยยูเนี่ยน จังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2559 

ความร่วมมือกับภาคประชาสังคม
ตลอดปี 2559 การเป็นพันธมิตรอย่างต่อ
เนื่องกับภาคประชาสังคม ส่งผลดีต่อทั้ง 
ไทยยูเนี่ยนและชุมชนที่ซึ่งบริษัททำางานด้วย 
โดยบริษัทร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อสิทธิ 
แรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Rights 
Network: MWRN) ในประเทศไทย ในการ
สำารวจสภาพการทำางานของแรงงานทุก 
โรงงานของบริษัท โดยเน้น 2 เรื่องหลัก
นั่นคือ การปรับปรุงสภาพการทำางานของ
แรงงานและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแนวปฏิบัติต่อการจ้างงาน
อย่างมีจริยธรรมและการแสดงความคิดเห็น
ของแรงงาน

ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวนโยบายการจ้างแรงงาน
ข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม เมื่อเดือนเมษายน 
และมีการดำาเนินงานตลอดทั้งปี เพื่อทำาให้
การเข้ามาทำางานของแรงงานเป็นไปอย่าง
ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการ
อบรมให้แรงงานในประเทศต้นทางก่อนที่
จะออกเดินทางมาทำางาน เพื่อให้แรงงาน
เข้าใจสิทธิที่พวกเขาพึงมีเมื่อมาทำางานใน
ประเทศไทย

และในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนยังได้จัดตั้งคณะ
กรรมการสวัสดิการในโรงงาน เพื่อให้ทั้ง

แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติได้แสดงความ
คิดเห็น และสามารถเสนอประเด็นข้อกังวล
ต่างๆ ต่อผู้บริหารได้

ไทยยูเนี่ยนยังทำางานร่วมกับสถาบันอิสรา 
(Issara Institute) อย่างต่อเนื่องในฐานะ
พันธมิตรในภูมิภาค โดยเผยแพร่สายด่วน
ช่วยเหลือแรงงานในโรงงานของบริษัท และ
ต่อเนื่องไปยังในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอีก
ด้วย ขณะที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน (Labor Rights Promotion 
Network Foundation: LPN) ยังคง
สนับสนุนการอบรมแรงงานในโรงงานของ
เราเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

แรงงาน นอกจากนั้นแล้ว LPN ยังช่วย
สนับสนุนศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อน
วัยเรียนของไทยยูเนี่ยน สำาหรับลูกหลาน
ของแรงงานในประเทศไทยซึ่งมีทั้งคนไทย
และข้ามชาติ อีกทั้งบริษัทยังได้พิมพ์หนังสือ
คู่มือเรื่องสิทธิแรงงานในประเทศไทยกว่า 
10,000 เล่ม ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษา 
เมียนมาร์

ขณะที่ในภูมิภาคยุโรป บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
ยุโรปยังคงเป็นพันธมิตรกับองค์การกองทุน
สัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife 
Fund: WWF) ตลอดปี 2559 โดยใน
เดือนตุลาคมได้มีการเผยแพร่รายงานความ
ร่วมมือของทั้งสององค์กรเป็นครั้งแรก 
โดยกล่าวถึงความสำาเร็จที่สำาคัญถึงการ
ประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมของสัตว์
ที่ถูกจับมาทุกสายพันธุ์ การสนับสนุนการ
จัดการการทำาประมงที่ดียิ่งขึ้น การปรับปรุง
การตรวจสอบย้อนกลับผ่านโครงการ 
Can Tracker และพันธสัญญาของกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์
แบรนด์ปลาทูน่าต้องมาจากแหล่งวัตถุดิบที่
ได้มาตรฐานของ Marine Stewardship 
Council

ไทยยูเนี่ยนและมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานร่วมกันจัดทำาและเผยแพร่คู่มือแรงงานเพื่อให้แรงงาน
ข้ามชาติรับทราบถึงสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน ในปี 2559 
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ประเด็นที่มีนัยสำาคัญและประเด็นที่มีความท้าทายของปี 2559

กรีนพีซ
ในปี 2559 กรีนพีซยังคงเป็นประเด็นที่
ท้าทายไทยยูเนี่ยนในการเป็นผู้นำาด้าน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึ่งบริษัทให้ความ
สำาคัญกับประเด็นต่างๆ เหล่านี้อย่างจริงจัง
มาก และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ
ดำาเนินธุรกิจ บริษัทได้มีการเผยแพร่แถลง
การณ์ต่อประเด็นของกรีนพีซเกี่ยวกับปลา
ทูน่าบนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.
thaiunion.com/en/newsroom/
press-release/143/our-response-
to-greenpeace

ประเด็นด้านความยั่งยืนนั้น การแก้ไข 
ปัญหาย่อมไม่เร็วและง่าย แต่ไทยยูเนี่ยน 
กำาลังทำางานอย่างแข็งขันและลงทุนอย่างมี
นัยสำาคัญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรทาง
ทะเลทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ไทยยูเนี่ยนจึงได้
ออกกลยุทธ์ SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์
เพื่อความยั่งยืนสำาหรับธุรกิจทั่วโลกของ
บริษัท ทั้งนี้บริษัทจะมีการพูดคุยกับ 
กรีนพีซอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายามพัฒนา
วิธีการจัดการกับประเด็นต่างๆ เหล่านั้นร่วม
กับกรีนพีซและองค์กรอื่นในอุตสาหกรรม

สถานะของปริมาณปลาทูน่า
การทำางานร่วมกับ International 
Seafood Sustainability Foundation 
(ISSF) อย่างต่อเนื่องได้ให้ผลลัพธ์ที่สำาคัญ
อย่างมากในปี 2559 โดยเฉพาะที่เกี่ยว
กับสถานะของปริมาณปลาทูน่า รายงาน
ของ ISSF ตามลิงค์ด้านล่างแสดงให้เห็น
ว่าปริมาณปลาทูน่าท้องแถบ (skipjack 
tuna) ยังมีอยู่เป็นจำานวนมากในท้อง
ทะเลทุกที่ แต่จำานวนของปลาทูน่าครีบ
เหลือง (yellowfin) ในมหาสมุทรอินเดีย
และจำานวนปลาทูน่าตาโต (bigeye) ใน
มหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกและตอน
กลางเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วง   จาก
รายงานนี้บริษัทได้ดำาเนินการลดการจับปลา
ทูน่าครีบเหลืองโดยทันทีตามคำาแนะนำาของ 
Indian Ocean Tuna Commission 
และได้ล็อบบี้องค์กรจัดการการประมงระดับ
ภูมิภาคให้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการ
จับปลาอย่างจริงจัง โดยที่บริษัทได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอนุรักษ์ของ ISSF อย่างครบ
ถ้วน สำาหรับสถานะของปริมาณปลาทูน่า
จะถูกดำาเนินการอยู่ในโครงการพัฒนาการ
ทำาประมงที่บริษัทได้เปิดตัวไปเมื่อเดือน
ธันวาคม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เรื่องสถานะของปริมาณปลาทูน่าล่าสุดได้ที่ 
http://iss-foundation.org/about- 
tuna/status-of-the-stocks

การละเมิดสิทธิแรงงาน 
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ประเด็นเรื่องแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลยังคงเป็นความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
สำาหรับธุรกิจและเป็นข้อห่วงกังวลอย่างมาก
สำาหรับอุตสาหกรรม ไทยยูเนี่ยนมีโครงการ
หลายอย่าง เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงการทำางานร่วมกับเครือข่ายเพื่อ
สิทธิแรงงานข้ามชาติในเรื่องของการตรวจ
สอบแนวปฏิบัติด้านแรงงาน การแสดง
ความคิดเห็นของแรงงาน และการรับคนเข้า
ทำางาน การทำางานร่วมกับสถาบันอิสรา ใน
การเผยแพร่สายด่วนช่วยเหลือแรงงานและ
ช่องทางการเยียวยา และการทำางานร่วมกับ
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ในการเพิ่มพูนความรู้เรื่องสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติ

และในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้เชิญสำานัก
ข่าว AP (Associated Press) ไปเยี่ยมชม
โรงงานแปรรูปกุ้งของบริษัท โดยที่ก่อนหน้า
นี้สำานักข่าว AP ได้รางวัลพูลิตเซอร์จากการ
ทำาวิจัยและรายงานข่าวเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และ
ในรายงานข่าวที่เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 
ทางสำานักข่าวได้รายงานว่า ไทยยูเนี่ยนได้
ปรับปรุงสภาพการทำางานอย่างเห็นได้ชัดแต่
ความท้าทายยังมีอยู่ นอกจากนี้ในปี 2559 
ไทยยูเนี่ยนเข้ารอบสุดท้ายชิงรางวัล Stop 
Slavery Award ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
โดยมูลนิธิ ธอมสัน รอยเตอร์ และได้ร่วม
เข้าเสวนาในหลายๆ เวทีเกี่ยวกับเรื่องการ
ค้ามนุษย์ แรงงานขัดหนี้และการบังคับใช้
แรงงาน ไทยยูเนี่ยนจะยังคง 
หาแนวทางแก้ไขและสนับสนุนเรื่องสิทธิ
มนุษยชนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลต่อ
ไปด้วยการทำางานร่วมกับองค์กรอื่นใน
อุตสาหกรรม รัฐบาลไทยและองค์กรกำากับ 
ดูแลอื่นๆ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน.

ประเด็นด้านความยั่งยืนนั้น การแก้ไขปัญหาย่อมไม่เร็ว
และง่าย แต่ไทยยูเนี่ยนกำาลังทำางานอย่างแข็งขันและลงทุน
อย่างมีนัยสำาคัญเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลทั้งหมด
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บริษัทมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมแนวทางให้แรงงานมีความปลอดภัยและ
ใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายในอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก การดำาเนินงานของ
บริษัทในปี 2559 บริษัทได้นำาจรรยาบรรณธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงาน 
ฉบับใหม ่ ซึ่งปรับปรุงจากฉบับเดิมที่ประกาศไปเมื่อปี 2558 ประกาศใช้กับ
ซัพพลายเออร์ทั่วโลกของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงาน 
ฉบับนี้มีความเข้มงวดในเรื่องการห้ามมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่
อุปทานของไทยยูเนี่ยนและซัพพลายเออร์ของไทยยูเนี่ยน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
แรงงานในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทมีความปลอดภัย และมีอิสระในการเลือก 
ทำางาน รวมทั้งการไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ ในปี 2559 บริษัทเดินหน้าปรับปรุง 
แนวทางการจ้างงานและหลักการปฏิบัติการทำางานในโรงงาน และได้ลงทุนเพิ่ม
ในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลก
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จรรยาบรรณธุรกิจและ 
แนวปฏิบัติด้านแรงงานของ
ไทยยูเนี่ยน
ไทยยูเนี่ยนยังยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ
และแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับแก้ไข ซึ่งได้
เผยแพร่ในปี 2558 เพื่อส่งเสริมการยก
ระดับความรับผิดชอบและความโปร่งใสใน
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ
ฉบับนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานและซัพพลาย
เออร์ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของ
บริษัท นอกจากนี้ยังเป็นกรอบอ้างอิงสำาหรับ
พนักงานและซัพพลายเออร์ของบริษัทให้
เข้าใจถึงความมุ่งหวังของไทยยูเนี่ยนเรื่อง
ความซื่อสัตย์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและ
ซัพพลายเออร์ของบริษัท

ในปี 2559 พนักงานของไทยยูเนี่ยนทั่วโลก
ได้ลงนามรับทราบถึงความมุ่งหวังของ 
ไทยยูเนี่ยนที่พนักงานจะต้องปฏิบัติตาม
แนวทางของจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง
พนักงานใหม่ที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึง

จรรยาบรรณธุรกิจในวันแรกของการจ้างงาน
ในระหว่างการปฐมนิเทศโดยฝ่ายทรัพยากร
บุคคลหรือโดยหัวหน้างาน จรรยาบรรณ
ธุรกิจนี้ได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท
ถึง 19 ภาษา

นอกจากนี้ในปี 2559 มีการจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการของคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มบริษัทขึ้น เพื่อ
อำานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจ
ว่า การเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
กับซัพพลายเชนของไทยยูเนี่ยนประสบ
ความสำาเร็จ ทุกซัพพลายเออร์ที่มีการทำา
สัญญากับบริษัทที่ประสงค์จะทำาธุรกรรม
ทางธุรกิจกับไทยยูเนี่ยนต้องลงนามรับ
ทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงาน และต้องปฏิบัติตามหลักการ
ดังกล่าวที่กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัดรวมถึง
นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับ
ใช้แรงงาน นอกจากนี้จรรยาบรรณธุรกิจดัง
กล่าวยังใช้บังคับกับซัพพลายเออร์รายย่อย
ที่ได้ถูกจ้างโดยซัพพลายเออร์หลักในการ
ดำาเนินธุรกิจร่วมกับไทยยูเนี่ยน.

แรงงานไทยยูเนี่ยนรับการอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน 
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สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม
ไทยยูเนี่ยน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนว
ปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยของแรงงานและ
แรงงานที่ถูกกฎหมายในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลทั่วโลก ซึ่งความตั้งใจนี้ไม่ได้เป็นเพียง
แค่สิ่งที่ถูกต้อง แต่ยังเป็นความคาดหวังที่
เพิ่มมากขึ้นจากทั้งผู้บริโภคและภาคประชา
สังคมที่อยากให้ภาคธุรกิจมีความเคารพ
ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทาน ดังนั้นถ้าสามารถจัดการกับประเด็น
ต่างๆ นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้
ไทยยูเนี่ยนก้าวเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของโลกและได้รับความไว้วางใจ
และความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อ
เนื่องอีกด้วย

โดยทั่วไปแล้ว อุตสาหกรรมอาหารทะเล
มีการใช้แรงงานจำานวนมากและมีห่วงโซ่
อุปทานที่ซับซ้อนเกี่ยวพันกับผู้มีส่วนได้
เสียหลายกลุ่ม อีกทั้งมีความท้าทายหลาย
รูปไม่วาจะเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการแสวงหาผล
ประโยชน์จากแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรื่อง
เหล่านี้จะเกิดขึ้นนอกเหนือขอบเขตของการ
ควบคุมของบริษัทผนวกกับความซับซ้อน
ของอุตสาหกรรมทำาให้บริษัทหรือองค์กรไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้เพียงผู้เดียว
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หลักปฏิบัติพื้นฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชน
ที่ไทยยูเนี่ยน

การระบุประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ส คัญและ

กลุ่มแรงงานที่มีความเส่ียง

การประเมิน
ความเส่ียงด้านสิทธิ

มนุษยชน

การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

มาตรการลดผลกระทบ
และการควบคุม

การตรวจสอบมาตรฐาน
ทางสังคมด้านแรงงาน 

การปรับปรุงการท งาน 
และรายงานผล

ในปี 2558 ไทยยูเนี่ยนได้ทำาการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานการ
ประมงของบริษัท เพื่อระบุสิ่งที่คาดว่าจะเป็น
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เห็น
ภาพและสามารถจัดการได้แต่เนิ่นๆ ถัดมาใน
ปี 2559 บริษัทยังได้ขยายการตรวจสอบนี้ 
โดยครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานด้านบรรจุ
ภัณฑ์ ส่วนผสมอาหาร ตลอดจนการเพาะ
เลี้ยงกุ้ง แม้ว่าห่วงโซ่อุปทานของเราในแต่ละ
พื้นที่จะมีความเสี่ยงและความท้าทายที่แตก
ต่างกัน แต่ด้วยกระบวนการนี้จะทำาให้ 
ไทยยูเนี่ยนซึ่งทำาธุรกิจอยู่ทั่วโลกสามารถส่ง
เสริมเรื่องของสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัทได้มากขึ้น

นับแต่ปี 2558 ท่ีไทยยูเน่ียนออกแถลงการณ์ 
ว่าด้วยเรื่องการยุติการใช้แรงงานทาสและ
การค้ามนุษย์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และจรรยาบรรณ 
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่ 
ไทยยูเนี่ยนยังคงเดินหน้าในเรื่องดังกล่าว
อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2559 ทั้งนี้บริษัทได้
ปรับปรุงและขยายขอบเขตกระบวนการตรวจ
สอบเพื่อระบุ ป้องกัน และลดผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนที่บริษัทอาจประสบโดยใช้หลัก
การสากลที่ว่าด้วยการทำาธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ รวมถึง
ขอบเขตแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทเป็นเกณฑ์สำาคัญ

ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิ
มนุษยชน ไทยยูเนี่ยนทำาการประเมินสิทธิ
มนุษยชนในหลายๆ ส่วนของธุรกิจบริษัท 
เพื่อระบุสิ่งที่คาดว่าจะเป็นความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชน โดยในปี 2559 การประเมิน
ได้ครอบคลุม 3 ด้านหลักดังต่อไปนี้

การคัดเลือกซัพพลายเออร์ทางธุรกิจ
วัตถุดิบแต่ละตัวที่ไทยยูเนี่ยนซื้อจาก
ซัพพลายเออร์สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยง
และความท้าทายที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งการ
ประเมินความสามารถของซัพพลายเออร์ใน
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรก ช่วยให้
เราสามารถระบุและลดผลกระทบจากความ
เสี่ยงหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชน 

ในปี 2559 บริษัท SGS ได้เข้ามาช่วยพัฒนา 
แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Questionnaire: SAQ) ด้านการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานแรงงานในประเทศไทย โดย SGS  
ได้ศึกษาจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยน กฎเกณฑ์อื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มขีดความสามารถให้
กับผู้ผลิตของบริษัท ทุกวันนี้การประเมิน
ซัพพลายเออร์รายใหม่ๆ ในเบื้องต้นที่อาศัย 
จรรยาบรรณธุรกิจของไทยยูเนี่ยนเป็นเกณฑ์  
ได้กลายเป็นสิ่งที่บังคับปฏิบัติโดยที่ซัพพลาย 
เออร์รายใหม่ต้องทำาแบบประเมินตัวเองอาจจะ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยการตรวจประเมิน
การส่งมอบของซัพพลายเออร์ที่หน้างาน ซึ่ง
ซัพพลายเออร์ที่ผ่านการประเมินเท่านั้นจึง
สามารถทำาธุรกิจร่วมกับไทยยูเนี่ยนได้  
ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินมีโอกาสในการ

เข้าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำางาน
สำาหรับซัพพลายเออร์ เพื่อที่จะได้นำาไป
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติของตนให้เข้าได้
กับข้อปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานของ 
ไทยยูเนี่ยน

การจัดหาแรงงานข้ามชาติ
เนื่องด้วยจำานวนแรงงานข้ามชาติที่มีอยู่ทั่ว
โลก ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติ
มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะถือเป็น 
โอกาสท่ีดีสำาหรับแรงงานข้ามชาติและครอบครัว 
จะมีรายได้ดีกว่าในประเทศของตน แต่อย่างไร 
ก็ตาม อาจจะยังมีการแสวงหาประโยชน์จาก
แรงงานข้ามชาติ เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และการค้ามนุษย์ แต่สำาหรับที่ไทยยูเนี่ยน
แล้ว เรามุ่งมั่นที่จะดูแลพนักงานข้ามชาติของ
เราอย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย

ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่บริษัทอาจ
ประสบโดยใช้หลักการสากลที่ว่าด้วยการทำาธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงขอบเขตแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นเกณฑ์สำาคัญ
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ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้ประกาศนโยบาย
ว่าด้วยเรื่องการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติอย่าง
มีจริยธรรม อีกทั้งกำาหนดกระบวนการใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง โดยการเฝ้าระวังและ
ประเมินอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ด้วยความมุ่งมั่นของ 
ไทยยูเนี่ยนและการริเริ่มนโยบายการว่าจ้าง
แรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมนี้ จะช่วย
ปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ 
และหลีกเลี่ยงปัญหาการบังคับใช้แรงงาน 
แรงงานขัดหนี้ หรือการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนโยบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้แน่ใจ
ว่าแรงงานข้ามชาติได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน 
ก่อนถูกว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการทำางาน 
ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสิทธิ
เสรีภาพในการดำารงชีพ

แนวปฏิบัติการจ้างงานอย่างมี
จริยธรรม
นับแต่ที่ไทยยูเนี่ยนประกาศจรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน อีกทั้งแสดง 
ปณิธานในการปฏิบัติตามข้อตกลงสหประชาชาติ 
บริษัทได้ออกมาตรการมากมายเพื่อให้แน่ใจ 
ว่าเราจะบรรลุเป้าหมายในปี 2563 ที่ว่าด้วย
แรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย 
ดังเช่นมาตรการหนึ่งที่ออกมาในปี 2559 
เป็นการเริ่มโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ัวโลก (Global 
HR Scorecard) เพื่อใช้้ตรวจสอบตัวชี้วัด
ด้านแรงงานสำาคัญๆ เช่น ความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ ผลตอบแทนที่เท่าเทียม และ
เสรีภาพในร่วมสมาคม.
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พนักงานของไทยยูเนี่ยน สำาหรับโรงงานในประเทศไทยจะประกอบ 
ด้วยแรงงานที่เป็นคนไทย และแรงงานที่มาจากประเทศเมียนมาร์ 
และกัมพูชา โดยมีการรับจากภายในประเทศและการติดต่อ
โดยตรงกับตัวแทนจัดหางานที่มีใบอนุญาตในประเทศกัมพูชา
และเมียนมาร์ ในเดือนเมษายน ปี 2559 เป็นต้นมา ไทยยูเนี่ยน
ได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมบริการจัดหางาน ซึ่งแรงงานทุกคนจึง
ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการจัดหางาน เพื่อ
การเข้าทำางานในโรงงานของบริษัท และจะใช้นโยบายนี้ต่อไปกับ
การรับแรงงานในอนาคตทั้งที่รับสมัครภายในประเทศและต่าง
ประเทศ

มาตรการนี้สืบเนื่องมาจากความพยายามของบริษัทในการ
ปรับปรุงนโยบายการรับแรงงานข้ามชาติเข้าทำางานอย่างมี
จริยธรรม ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากเครือข่ายเพื่อสิทธิ
แรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker Rights Network – 
MWRN) ที่เข้ามาศึกษาการจ้างงานสำาหรับแรงงานข้ามชาติใน
ทุกโรงงานการผลิตและแปรรูปของบริษัทในปี 2559 โดยที่ผล
ของการศึกษาได้ชี้ว่าการรับแรงงานข้ามชาติเข้าทำางานเป็นสิ่งที่
ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน

ไทยยูเนี่ยนมีเป้าหมายในการลดการละเมิดสิทธิและการขู่กรรโชก 
ทรัพย์โดยตัวแทนจัดหางานและนายหน้าต่างๆ ในการจัดหาแรงงาน 
ข้ามชาติ บริษัทได้ลงทุนทั้งทรัพยากรและเวลาอย่างมากในการ
ติดต่อและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจัดหางานโดยตรง
ในประเทศกัมพูชา และเมียนมาร์ โดยมี MWRN ให้ข้อมูลเชิง
ลึกและการกำากับดูแล สิ่งนี้ทำาให้บริษัทสามารถวางกระบวนการ
รับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ทำาให้ค่าใช้จ่ายและ
ความซับซ้อนในกระบวนการรับพนักงานลดลง

นโยบายการรับแรงงานข้ามชาติเข้าทำางานอย่างมีจริยธรรมของ
ไทยยูเนี่ยน ในประเทศไทยนั้น มีการดำาเนินงานผ่านตัวแทน
จัดหางานที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการรับสมัครงานอย่างมี
จริยธรรม ทำาให้พนักงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการ
บริการจัดหางานเพิ่มเติมแม้ว่าจะมีตัวแทนเข้ามาจัดการ ตั้งแต่มี
การใช้นโยบายนี้กับการรับพนักงานข้ามชาติทุกคนในปี 2559 

หนึ่งในปัจจัยสำาคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงคือ 
การที่พนักงานทุกคนสามารถหางานที่มีความปลอดภัยและมี
เสรีภาพในการเลือกได้อย่างอิสระ ที่ไทยยูเนี่ยน จะต้องไม่มีใคร
ที่ติดอยู่ในบ่วงหนี้ที่เกิดจากการรับเข้าทำางาน

กรณีศึกษา

นโยบายนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงสภาพการ
ทำางานของพนักงานทุกคนของไทยยูเนี่ยน โดยไทยยูเนี่ยน
เป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยในการประกาศ
ใช้นโยบายและกฎที่เข้มงวดเพื่อให้ทุกคนเห็นว่า ไทยยูเนี่ยน
สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการมี
พันธมิตรอย่าง MWRN ที่ช่วยให้บริษัทได้เห็นสภาพที่ทำางาน
ผ่านสายตาของพนักงาน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้แบ่งปัน
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับโครงการนี้กับภาครัฐ เช่น กระทรวง
แรงงานของประเทศไทย กระทรวงต่างๆ ในกลุ่มประเทศในแถบ
ลุ่มแม่น้ำาโขง (CLMVT) สมาชิกสภาสหภาพยุโรป และองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International  
Organization of Migration: IOM) เพื่อช่วยผลักดันให้
ความพยายามนี้มีความคืบหน้าต่อไป

ไทยยูเนี่ยนได้ทำางานร่วมกับ MWRN มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อ
แก้ไขข้อกังวลของแรงงานข้ามชาติต่อสภาพการทำางานในโรงงาน
ขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ผลิตเพื่อการส่งออก ในเดือนมกราคม 
ปี 2559 ไทยยูเนี่ยนและ MWRN ได้เปิดตัวโครงการความร่วม
มือในการตรวจสอบความคืบหน้าในการจัดการกับข้อกังวลอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพการทำางานของแรงงานข้ามชาติอย่างเป็น
ทางการ

นอกเหนือจากนั้น ไทยยูเนี่ยนยังทำางานอย่างใกล้ชิดกับสถาบัน
อิสรา (Issara Institute) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงหา 
ผลกำาไร ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียเพื่อจัดการแก้ไขปัญหากับประเด็น 
การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในห่วงโซ่อุปทานทั่วทั้งโลก
ผ่านการให้ข้อมูล เทคโนโลยี ความร่วมมือ และนวัตกรรม โดย
ทั้งสององค์กรกำาลังใช้เทคโนโลยีเช่น โทรสายด่วนช่วยเหลือ
แรงงาน และแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือสำาหรับแรงงานต่างชาติ  
เพื่อเพิ่มการมองเห็นความเสี่ยงด้านแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน 
และการรับฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นของแรงงานจำานวน
หลายพันคน เพื่อให้เข้าใจว่าจะปรับปรุงสภาพการทำางานของ
พวกเขาได้อย่างไร.

ไทยยูเนี่ยน ผู้นำาในการรับพนักงาน 
โดยไม่มีค่าธรรมเนียมบริการจัดหางาน
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จากงานวิจัยล่าสุดระบุว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินสามารถ
ช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ
องค์กรสหประชาชาติ (SDGs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ถึงกระนั้นประชากรมากกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก
ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ ทำาให้อยู่ห่างไกลระบบ
การเงินที่เป็นรูปแบบทางการ และถูกทิ้งไว้ข้างหลังในสังคม

บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัลได้รับการยอมรับว่า สามารถ
ช่วยขยายการบริการด้านการเงินขั้นพื้นฐานให้กับผู้มีฐานะ
ยากจน โดยผ่านเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมอย่างเช่น โซลูชั่นที่
ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ และแพลท
ฟอร์มการชำาระเงินแบบดิจิทัล รายงานปี 2559 ซึ่งจัดทำาโดย 
McKinsey Global Institute แสดงให้เห็นว่า บริการทางการ
เงินในรูปแบบดิจิทัลสามารถช่วยขับเคลื่อนภาคการเงินทั้งหมด
และการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในเวลาเดียวกัน ในขณะเดียวกัน 
รายงานวิจัยจาก Moody’s ในระหว่างปี 2551 ถึงปี 2555 
แสดงให้เห็นถึงการใช้ระบบการชำาระเงินแบบดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น
ช่วยสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้น 983 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ เทียบเท่ากับการสร้างงาน 1.9 ล้านงาน นอกจาก
นี้ การชำาระเงินแบบดิจิทัลยังช่วยเพิ่มอำานาจให้กับผู้หญิงในการ
ดูแลการเงินของครอบครัว รวมทั้งเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิต 
และเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพวกเขา

บริษัทต่างๆ ก็เช่นกัน สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
ชำาระด้วยเงินสด ทั้งการจ่ายเงินเดือนและการชำาระเงินให้กับ

ซัพพลายเออร์ ประโยชน์ของการชำาระเงินแบบดิจิทัลประกอบไป
ด้วย ต้นทุนทางธุรกรรมที่ลดลง ซึ่งทำาให้มีทุนไปต่อยอดในการ
ทำาธุรกิจเช่น การลงทุนและการเติบโตทางธุรกิจ ช่วยสร้างความ
โปร่งใสและลดความเสี่ยงจากการฉ้อฉลและฉ้อโกงเมื่อเปรียบ
เทียบกับการชำาระด้วยเงินสด ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว การเพิ่มการ
ใช้ระบบการเงินอย่างเป็นทางการ ช่วยทำาให้เข้าถึงเงินทุนได้มาก
ขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจ และเปิดตลาดใหม่

มีบทพิสูจน์หลายเร่ืองแสดงให้เห็นว่า นอกจากจะเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ให้กับบริษัท และมีส่วนในการสร้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมาย SDG ข้อท่ี 8 ระบบจ่ายเงินแบบดิจทัล 
มีประโยชน์ที่สำาคัญต่อปัจเจกบุคคลเช่นกัน จากข้อมูลที่กล่าว
มาข้างต้น ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนเดินหน้าปรับระบบการจ่าย
เงินให้กับพนักงานทั่วโลกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน 
แรงงานของไทยยูเน่ียนทุกคนในประเทศไทยได้รับค่าจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด ซ่ึงรวมถึงแรงงานท่ีโรงงาน ซ่ึงบางส่วนเป็น
แรงงานข้ามชาติ เป็นการกระตุ้นให้แรงงานเหล่านั้นเปิดบัญชี
ธนาคารเป็นครั้งแรก

ในอนาคต ไทยยูเน่ียนมุ่งม่ันท่ีจะขยายระบบการจ่ายเงินแบบดิจิทัล 
ในทุกที่ที่บริษัทมีดำาเนินงานอยู่ รวมทั้งการให้ความรู้ทางการ
เงิน และริเริ่มโครงการทางการเงินเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น โครงการให้ความรู้ทางการเงินซึ่ง
สามารถสร้างการรับรู้ในเรื่องคุณประโยชน์ของการออมและความ
สามารถในการออมให้กับพนักงานของเรา.

กรณีศึกษา

ไทยยูเนี่ยนเดินหน้ายกระดับรูปแบบการ
จ่ายเงินด้วยระบบดิจิทัลทั่วโลก
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การจัดหาวัตถุดิบ 
ด้วยความรับผิดชอบ
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ระบบการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นเรื่องสำาคัญใน
การปรับปรุงแนวทางเพื่อความโปร่งใสและแนวทางการดำาเนินงานของห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเลทั้งหมด เราตั้งเป้าหมายจะใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2563 ซึ่งจะ
ช่วยลดความเสี่ยงของการทำาประมงอย่างผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: 
IUU) ได้อย่างยิ่งยวด รวมทั้งช่วยทำาให้เรือประมงปฏิบัติตามเงื่อนไขความ
ปลอดภัยของแรงงาน ด้วยแนวทางการดำาเนินงานนี้ จะทำาให้สามารถตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับไปจนถึงแหล่งที่มา ช่วยให้บริษัทสามารถติดตาม
การดำาเนินงาน การปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมการทำางานของแรงงานของ
ซัพพลายเออร ์ นอกจากนี้ บริษัทกำาลังเดินหน้าสู่การดำาเนินการในการจัดหา
แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลาทูน่าของบริษัททั้งหมดมาจากการ
ประมงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน จากสำานักงานคณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมง (Marine Stewardship Council: MSC) หรือ
จากการประมงที่อยู่ในโครงการพัฒนาการประมง (Fishery Improvement 
Project) โดยบริษัทตั้งเป้าจะทำาให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75 ภายในปี 2563
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การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยความซับซ้อนของอุตสาหกรรม
อาหารทะเล ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงความ
สำาคัญของการดำาเนินการเชิงรุกเพื่อ
รับมือกับประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อ
เนื่องในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การทำาความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้และจัดการความเสี่ยง
ในห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพไม่
เพียงช่วยให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและ
ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียเท่านั้น แต่
จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทอีกด้วย การบริหารจัดการห่วง
โซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ 
กระบวนการผลิตในโรงงาน จนถึงการส่ง
มอบให้กับผู้บริโภค เป็นหัวใจสำาคัญของ
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน

ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
เป็นความเสี่ยงสืบเนื่องที่มีอยู่ซึ ่งหลีก
เลี่ยงไม่ได้ เหมือนเช่นภาคส่วนอื่นๆ และ
ไทยยูเนี่ยนได้มีการดำาเนินงานอย่างจริงจัง 
เพื่อป้องกันในเรื่องของการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU) ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องของสิทธิแรงงาน
และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเสี่ยง
ทางสังคมในเรื่องของปริมาณปลาที่ลดลง 
และความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
บริษัทจะมุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบประมง
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา เนื่องจาก
กระบวนการเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อความ
ยั่งยืนอย่างมีนัยสำาคัญ

การตรวจสอบย้อนกลับ 
ด้วยระบบดิิจิทัล
ในปี 2558 ไทยยูเน่ียนเร่ิมพัฒนาและใช้ระบบ 
การจัดเก็บข้อมูลในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจะได้
ทราบและป้องกันความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ 
โดยการเก็บฐานข้อมูลของซัพพลายเออร์ให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งระบบฐานข้อมูลแบบ
ดิจิทัลน้ี ช่วยให้ทราบข้อมูลของซัพพลายเออร์
ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในปัจจุบัน
ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้ไทยยูเนี่ยนสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 บริษัทได้นำาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานด้วยรูปแบบดิจิทัลมา
ใช้ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูล
สำาหรับกระบวนการจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทานกุ้ง
และการจัดซื้อทั่วไป ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานด้วยรูป
แบบดิจิทัลนี้ให้แก่หน่วยงานในภูมิภาคต่างๆ 
ของไทยยูเนี่ยนโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2560 โดย
จะให้ความสำาคัญกับสายพันธุ์การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำาเป็นอันแรก เนื่องจากความซับซ้อน
ของห่วงโซ่อุปทานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำามี
มากกว่าห่วงโซ่อุปทานอื่นๆ

ไทยยูเนี่ยนดำาเนินการวิเคราะห์มูลค่าการซื้อ
รายปีในประเภทการจัดซื้อต่างๆ เพื่อจำาแนก
ซัพพลายเออร์รายใดมีความสำาคัญต่อการ
ดำาเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท โดยข้อมูลใน
ระบบดิจิทัลนี้ จะช่วยให้มองเห็นโครงสร้าง
และคุณลักษณะห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ซึ่ง
จะทำาให้บริษัทสามารถระบุซัพพลายเออร์ที่
มีความสำาคัญกับบริษัทได้ และข้อมูลนี้จะ
ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนากลยุทธ์การ
จัดซื้อที่ถูกต้อง และมีการทำางานร่วมกันกับ
ซัพพลายเออร์ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการ
กับความเสี่ยงเหล่านั้นได้.

การจัดหาวัตถุดิบ 
ด้วยความรับผิดชอบ
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การขนส่ง 
ส่วนผสม  
บรรจุภัณฑ์ - รอง  

บรรจุภัณฑ์ - หลัก  

หมวดของการจัดซื้อที่มีมูลค่าสูงสุด 
(ปี 2558,  ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด)

ถุงพลาสติก
และถุงโพล ี

7 

สติกเกอร์ /
กระดาษส หรับ

บรรจุภัณฑ์ 

แป้ง /
ข้าวสาลี  

ถุงเพ้าซ ์กล่อง  ผลิตภัณฑ์
น้ มัน

 กระป๋องและ
ฝาปิด

 อ่ืน ๆ  รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

การขนส่ง
ทางน้

 การใช้จ่าย
ส หรับ

วัสดุหลัก
 

 การจัดซื้อ
ทั้งหมด

• 46% น้ มันมะกอก
• 22% น้ ถั่วเหลือง 
• 20  น้ มันดอกทานตะวัน
• 12% อื่น ๆ

49% 12% 3% 3% 3% 2% 2% 17% 9% 

มูลค่าการจัดซื้อแบ่งตามหมวดต่าง  BB

บรรจุภัณฑ์ - รอง
ส่วนผสม 

บรรจุภัณฑ์ - หลัก
 

10 ซัพพลายเออร์หลัก

ซัพพลายเออร์อื่น  (912)

58%

42%

สัดส่วนการจัดซื้อแบ่งตามประเภทซัพพลายเออร์ (ส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์)

61%

25%

14%

ซัพพลายเออร์หมวดหมู่

ตั้งแต่ปี 2558 ไทยยูเนี่ยนได้ดำาเนินการวิเคราะห์มูลค่าการซื้อ
วัตถุดิบประเภทอื่นที่ไม่ใช่ปลา เช่นบรรจุภัณฑ์ ส่วนผสม และ
การขนส่ง ซึ่งมีการจัดซื้อโดยโรงงานของไทยยูเนี่ยนจากทั่ว
โลก จากผลการวิเคราะห์พบว่า ไทยยูเนี่ยนกำาลังพัฒนาและ

การวิเคราะห์การจัดซื้อวัตถุดิบประเภทอื่นที่ไม่ใช่ปลาจากทั่วโลก

ดำาเนินการร่วมกันทั่วโลก เพื่อรวมกลุ่มการจัดซื้อเพื่อลดความ
ซ้ำาซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น รวมถึงกำาหนดวิธีที่มี
ประสิทธิภาพสำาหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของห่วงโซ่
อุปทาน.

กรณีศึกษา

61
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)



กระบวนการประเมิน 
ซัพพลายเออร์
นับตั้งแต่เปิดตัวจรรยาบรรณธุรกิจและแนว
ปฏิบัติด้านแรงงานปี 2558 บริษัทได้เริ่มต้น
ขั้นตอนการตรวจสอบซัพพลายเออร์ เพื่อ
ให้มั่นใจว่า บริษัทได้รับการจัดหาสินค้าหรือ
วัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ที่ผ่านการประเมิน 
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อของ 
ไทยยูเน่ียน โดยรวมถึงเร่ืองส่ิงแวดล้อม สังคม 
การปฏิบัติตามกฎหมาย และการกำากับดูแล 
การประเมินซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์การจัดซื้อของบริษัทในทุกขั้นตอน
ของรอบการซื้อ ซึ่งรวมถึงซัพพลายเออร์ใน
อนาคตและซัพพลายเออร์ปัจจุบัน

ซัพพลายเออร์รายใดที่จะทำาธุรกิจกับบริษัท 
ในอนาคตจะต้องรับทราบและลงนามใน
จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน 
สำาหรับในประเทศไทยซัพพลายเออร์รายใด 
ที่จะทำาธุรกิจกับบริษัทจะได้รับการประเมิน
ก่อนเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของไทยยูเนี่ยนหรือไม่ โดยการกรอกแบบ 
สอบถามการประเมินตนเองแบบครั้งเดียว 
(Self-Assessment Questionnaire: 
SAQ) ซึ่งซัพพลายเออร์ที่ผ่านการประเมิน 
SAQ จะเป็นซัพพลายเออร์ท่ีได้รับการอนุมัติ  
และสามารถเริ่มทำาธุรกิจร่วมกันได้

คณะกรรมการการจัดซื้อในประเทศจะประเมิน 
ซัพพลายเออร์และพิจารณาการให้คะแนน
อย่างต่อเนื่อง ซัพพลายเออร์รายใดที่ระบุว่า
มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับส่ิงแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล จะได้ 
รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
จากภายนอก เพื่อยืนยันว่าสามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจของไทยยูเนี่ยนได้ 
สำาหรับซัพพลายเออร์รายใดที่มีความเสี่ยง
สูงและที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ มีโอกาสที่จะ
ได้เข้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพสำาหรับ
ซัพพลายเออร์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
ของบริษัท กรณีที่ซัพพลายเออร์สามารถ
ปรับปรุงการทำางานและปฎิบัตตามข้อกำาหนด
ของบริษัทได้ จะสามารถทำาธุรกิจร่วมกัน แต่ถ้า 
กรณีที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถปรับปรุงได้ 
จะไม่สามารถทำาธุรกิจร่วมกันได้

ซัพพลายเออร์ที่ทำาธุรกิจกับไทยยูเนี่ยนทั้ง
หมดทั่วโลกต้องได้รับการตรวจสอบภายใน
หรือจากหน่วยงานภายนอกในการตรวจ

สอบในระหว่างรอบการจัดซื้อ – ซึ่งหมายถึง 
ไม่ใช่แต่เฉพาะซัพพลายเออร์ที่มีความเสี่ยง
สูงเท่านั้น แต่บริษัทสุ่มเลือกจากสัดส่วนของ
ซัพพลายเออร์ เพื่อตรวจสอบความสามารถ
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนว
ปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
และการหลบเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ.
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ซัพพลายเออร์ของไทยยูเนี่ยนเข้าอบรมเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านแรงงานและสังคมที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในปี 2559

นับตั้งแต่ไทยยูเนี่ยนมีการประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนว
ปฏิบัติด้านแรงงานในปี 2558 แล้ว ซัพพลายเออร์ที่ทำาธุรกิจกับ
บริษัทโดยตรงทุกคนจะต้องรับทราบและลงนามในจรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน และต้องมีการประเมินเพ่ือยืนยัน 
การปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์สามารถเข้าใจและปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่นี้ 
ไทยยูเนี่ยนได้จัดตั้งโครงการเสริมสร้างศักยภาพของซัพพลาย
เออร์ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงข้อบังคับ
ในจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน และแก้ไขให้

การตรวจสอบและเสริมสร้างศักยภาพของซัพพลายเออร์ในประเทศไทย 
(ผลิตภัณฑ์กุ้งและการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป)

สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสังคมที่ออกมา
อย่างต่อเนื่อง

ซัพพลายเออร์รายใดที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทมีโอกาส
ที่จะเข้าโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพสำาหรับซัพพลายเออร์ 
ในปี 2559 มีซัพพลายเออร์หลักที่ได้รับการอบรมแล้วจำานวน 
209 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของซัพพลายเออร์หลักของบริษัท  
และกว่าร้อยละ 90 ของซัพพลายเออร์หลักของบริษัทได้รับการ
ตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อบังคับของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
ทั้งนี้คาดว่า ซัพพลายเออร์หลักของบริษัทจะได้รับการตรวจ
สอบครบถ้วนทุกรายในกลางปี 2560.

กรณีศึกษา
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วิธีการจัดหาวัตถุดิบประมง 
และโครงการพัฒนาการ
ประมง (FIPs)
ไทยยูเนี่ยนตระหนักดีว่าการเติบโตทางธุรกิจ
ของบริษัทไม่ใช่จะคำานึงถึงการเติบโตของราย
ได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องใส่ใจถึงอนาคต 
อีกด้วย เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการ
ขยายตัวทั่วโลก ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะ
แสวงหาโอกาสในการลดผลกระทบทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ของบริษัทคือ การเป็นผู้นำาด้าน
อาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก ตลอดจน
ใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้
แก่คนรุ่นหลัง อีกทั้งบริษัทยึดมั่นถึงความ
ยั่งยืนในระยะยาวของวัตถุดิบประมงที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยมีการทำางานร่วม
กับผู้มีส่วนได้เสียพัฒนาความอุดมสมบูรณ์
ของท้องทะเล และการค้นหาแนวทางเพื่อลด
ผลกระทบจากการประมงในระบบนิเวศโดย
วงกว้าง

ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนองค์กรหลายแห่งที่ใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นำาไปสู่การอนุรักษ์
ทางทะเล และมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ 
ลูกค้า และองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรในการ
ดำาเนินโครงการพัฒนาการประมง (Fishery 
Improvement Projects หรือ FIPs)

พันธกิจการจัดการปลาทูน่า 
แบบยั่งยืน
ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้ประกาศกลยุทธ ์
ที่มีความท้าทายโดยตั้งเป้าหมายวัตถุดิบ 
ที่นำามาใช้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลาทูน่าของ
บริษัททั้งหมด ต้องมาจากการจัดหาด้วย
วิธีการที่ยั่งยืน โดยบริษัทมีเป้าหมายอย่าง
มุ่งมั่นที่ต้องทำาให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75 
ภายในปี 2563

ปลาทูน่าเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและมีประโยชน์อย่างมากสำาหรับ
คนหลายล้านคนทั่วโลก ซึ่งตามความเป็น
จริงแล้ว ปลาทูน่ามากกว่า 4 ล้านเมตริกตัน
ถูกจับได้ทุกปีทั่วโลกเพื่อการบริโภค และ
คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 17 ของการ
บริโภคโปรตีนทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องไม่แปลกที่
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าเหล่านั้นจะมีอยู่ในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยยูเนี่ยน

บริษัทมีการใช้สายพันธ์ุปลาทูน่าท่ีหลากหลาย 
ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ของบริษัท ได้แก่ 
skipjack, yellowfin, albacore และ 
bigeye ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกจับในมหาสมุทร
แปซิฟิค มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทร
แอตแลนติก

ด้วยความสำาคัญของปลาทูน่า บริษัทจึง
ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่า:

• ปลาที่บริษัทใช้มีการจับอย่างยั่งยืน -  
 การจับโดยเรือที่จดทะเบียนอย่างถูก 
 ต้องที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมงที่ 
 ผิดกฎหมาย และแรงงานที่อยู่บนเรือ 
 ต้องมีความปลอดภัยและถูกกฎหมาย

• ปลาที่จับได้ต้องสามารถตรวจสอบ 
 ย้อนกลับได้แบบครบวงจรคือ ตั้งแต่ 
 แหล่งจับ จนถึงการบริโภค

• การช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ 
 ปริมาณปลาในท้องทะเล เพื่อให้คนรุ่น 
 หลังมีปลาทูน่าสำาหรับการบริโภคใน 
 อนาคต

ในบริบทของไทยยูเนี่ยน ปลาทูน่าที่ได้รับ
การจัดหามาด้วยวิธีการที่ยั่งยืนหมายถึง 
ปลาทูน่าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
สำานักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมง (Marine Stewardship 
Council: MSC) หรือมาจากโครงการ
พัฒนาการประมง (FIPs) ซึ่งจะยกระดับให้
ได้ตามมาตรฐาน MSC ในอนาคตการจัดหาวัตถุดิบประมง และโครงการพัฒนาการประมง (Fishery Improvement Projects: FIPs)
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ปลาทูน่าที่มาจากเรือ ISSF PVR

สัดส่วนของการซื้อปลาทูน่าจากเรือที่ขึ้นทะเบียน PVR 
ส หรับอุปกรณ์จับปลาทุกประเภททั้งหมด

93% 95% 25592558

แบรนด์ของไทยยูเน่ียนที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับจาก
กระปองไปยังเรือประมงได้

ก่อน  2559 2559

แบรนด์
ไทยยูเนี่ยน

ผลการด เนินงานจัดหาแหล่งประมง

สัดส่วนของปลาทูน่า
ที่มาจากการท ประมง

ที่ได้มาตรฐาน MSC หรือ FIP

สัดส่วนของปลาประเภทอื่น
ที่ไม่ใช่ปลาทูน่า  ท่ีมาจากการ

ท ประมงที่ได้มาตรฐาน 
MSC หรือ FIP

 ปลาประเ ทอื่นชนิดท่ ม่ใช่ปลาทน่า ด้ ก่ ป ปลา ลมอน ปลา าร์ดน ปลา มคเคอเรล 
 ก้งลอบสเตอร์ ปลาพอลลอค ปลาโ ล ปลาเ อร์ริ่ง ละปลาคอด

สัดส่วนของ
ปลาทูน่าประเภทเบ็ดตวัด 

(Pole  Line)

13% 52% 7%

มาตรฐาน MSC เป็นมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานที่ดี
ที่สุดของความยั่งยืนด้านอาหารทะเล

มาตรฐาน MSC จะใช้หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อทำาการประเมินการทำา
ประมงโดยพิจารณาจากเกณฑ์ 3 ประการ
คือ การมีปริมาณปลาในท้องทะเลอย่าง
ยั่งยืน การลดผลกระทบทางด้านสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุด และการจัดการประมง
ที่มีประสิทธิภาพ

ในส่วนของกลยุทธ์ใหม่ด้านปลาทูน่านี้  
ไทยยูเนี่ยนกำาลังลงทุนมูลค่า 90 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ในโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อ
เพิ่มปริมาณปลาทูน่าอย่างยั่งยืนในระบบ
อุปทาน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวนี้ รวมถึงการ
จัดตั้งโครงการพัฒนาการประมง (FIPs) 
ใหม่ 11 โครงการทั่วโลก โครงการ FIPs 
เป็นโครงการการเปลี่ยนแปลงการทำาประมง 
เพื่อให้มั่นใจว่าการมีปริมาณปลาในท้องทะเล
อย่างยั่งยืน การลดผลกระทบทางด้านสิ่ง
แวดล้อมให้น้อยที่สุด และการจัดการประมง
ที่มีประสิทธิภาพ

สำาหรับไทยยูเนี่ยน ปลาทูน่าที่ได้รับการ
จัดหามาด้วยวิธีการที่ยั่งยืน หมายถึง ความ
สามารถในการตรวจสอบย้อนกลับแบบ
ครบวงจรซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของกลยุทธ์
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน การ
จัดหาที่ยั่งยืนจะประสบความสำาเร็จได้ก็ต่อ
เมื่อสามารถติดตามแหล่งที่มาของปลาทูน่า
ได้ การตรวจสอบย้อนกลับนี้ทำาให้บริษัท
สามารถจัดการกับประเด็นที่ท้าทายใน
อุตสาหกรรมประมงเช่น การต่อสู้กับการทำา
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม (IUU) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับบนเรือ ทั้งในเรื่อง
ของการจับปลา และไม่มีการใช้แรงงานที่ผิด
กฎหมายหรือการบังคับใช้แรงงาน

ในทุกปี บริษัทจะรายงานความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง สำาหรับเป้าหมายการจัดหา
วัตถุดิบปลาทูน่าที่มาใช้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์
ของบริษัท ต้องมาจากการจัดหาด้วยวิธีการ
ที่ยั่งยืนที่ตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 75 ภายใน
ปี 2563.

ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้ผ่านการตรวจสอบมาตรการ
การบฏิบัติงานตามข้อบังคับของ ISSF Conservation 
Measures and Commitments และ ISSF Partici-
pating Companies Audit โดย MRAG Americas 
อย่างครบถ้วน
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โครงการพัฒนาการประมง
ที่ไทยยูเนี่ยน เราเชื่อว่าการทำางานร่วมกับ
กลุ่มอนุรักษ์และรัฐบาล เป็นพลังที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาความยั่งยืนของอาหาร
ทะเลและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล 
โครงการพัฒนาการประมง (FIP) เป็นการ
ริเริ่มระหว่างภาคส่วนซึ่งต้องใช้พลังการ
ขับเคลื่อนของภาคเอกชนและภาครัฐ รวม
ถึงภาคประชาสังคม เพื่อจัดการกับความ
ท้าทายในการประมงและสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โดยการนำามาตรฐาน
สำานักงานคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมง (Marine Stewardship 
Council: MSC) มาเป็นเครื่องมือในการ
วัดผลความก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้มีส่วน
ได้เสียในโครงการ FIP อาจเลือกการจัดการ
กับปัญหาประมงอื่นๆ เมื่อการทำาโครงการ
พัฒนาการประมงประสบความสำาเร็จทั้งหมด 
ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการรับรองมาตรฐาน 
MSC แบบเต็มรูปแบบ

โครงการ FIP เป็นส่วนสำาคัญของกลยุทธ์
ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน หรือที่เรียกว่า 
SeaChange® ยกตัวอย่าง เช่น ในส่วน 
ของกลยุทธ์ใหม่ด้านปลาทูน่า ไทยยูเนี่ยน 
มุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลาทูน่า
ทั้งหมด มาจากการประมงที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน MSC หรือเข้าร่วมในโครงการ 
FIP ต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การได้รับการรับรอง
มาตรฐาน MSC ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่
จะบรรลุเป้าหมายให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75 
ภายในสิ้นปี 2563..

ที่ไทยยูเนี่ยน เราเชื่อว่าการทำางานร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์  
และรัฐบาลเป็นพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาความ
ยั่งยืนของอาหารทะเล 
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ในเดือนกรกฎาคม 2559 ชิคเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์ 
(Chicken of the Sea Frozen Foods: COSFF) ได้เข้า
ร่วมเป็นพันธมิตรรายล่าสุดในโครงการการพัฒนาประมงปูม้า 
ที่ประเทศศรีลังกา Sri Lankan Blue Swimming Crab 
(SLBSC) Fishery Improvement Project (FIP) โดย
ชิคเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟู้ดส์ (ภายใต้การกำากับของบริษัท
ไทยยูเนี่ยน นอร์ทอเมริกา) ร่วมให้การสนับสนุนด้านการเงิน
ในการทำาการวิจัยและกำาหนดกลยุทธ์การควบคุมการประมง
ปูม้าในประเทศศรีลังกา โครงการพัฒนาการประมงนี้เริ่มต้น
การทำางานด้วยการพัฒนากลยุทธ์การควบคุมการประมงปูม้า
ในประเทศศรีลังกาในระหว่างช่วงเวลาของการรายงานกับผู้
เกี่ยวข้องในการประมง ทั้งจากกระทรวงทรัพยากรทางน้ำาและ
การประมง และผู้ประกอบการธุรกิจปูม้า สำาหรับพันธมิตรอื่น 
ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการปูม้าของ NFI (NFI 
Crab Council) บริษัทซานต้า โมนิก้า ซีฟู้ด (Santa Monica 
Seafood) ซึ่งทำางานผ่านโครงการการจัดหาวัตถุดิบของผู้ค้า
ด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Vendors Sourcing 
Programme: RVSP) ขององค์กร FishWise และโครงการ
สนับสนุนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (International Labor Organization’s 
(ILO) Local Empowerment through Economic  
Development: LEED) โดยเป้าหมายของโครงการพัฒนา 
การประมงน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือดูแลความย่ังยืนของการประมงปูม้า 
ในประเทศศรีลังกาสองแห่ง คือ ที่อ่าวพอล์ค และอ่าวมันนาร์

กลยุทธ์การควบคุมการทำาประมง
เป้าหมายระยะยาวของกลยุทธ์การควบคุมการทำาประมง 
คือ การรักษาสภาพทางชีวภาพและระบบนิเวศของการทำาประมง
ในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กลยุทธ์การควบคุมการทำาประมงต้องมีการกำาหนดหลัก
เกณฑ์และอธิบายถึงการใช้มาตรการใหม่ในการทำาประมงปูม้า 
กลยุทธ์นี้จะดำาเนินการในแนวทางปฏิบัติโดยความสมัครใจ ซึ่ง
เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการพัฒนามาจากการหารือ
กับตัวแทนจากสหกรณ์การทำาประมงปูม้าทั้ง 54 แห่ง โดย
บริษัทจะยังคงเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องใน
การทำาประมง อุตสาหกรรมอาหารทะเล หน่วยงานกำากับดูแล 
และโครงการพัฒนาการทำาประมงปูม้า ด้วยการลงมือปฏิบัติ 
ติดตาม และประเมินผล โดยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะแสดงให้เห็น
ถึงผลจากการดำาเนินการตามความสมัครใจ และยังช่วยกำาหนด
ระเบียบบังคับเพื่อใช้ในการกำากับดูแลการทำาประมงปูม้า ซึ่งจะ
แล้วเสร็จในปี 2561

กลยุทธ์นี้จะใช้วิธีการกำาหนดขนาดในการจัดการการประมง ซึ่งมี
ข้อห้ามหรือจำากัดขนาดอุปกรณ์ ขนาดของตาข่าย ขนาดขั้นต่ำา 
ของตัวปูในการจับเพื่อส่งออก และ/หรือขนาดพื้นที่ในการประมง 
การทำาประมงปูม้าจะได้รับการจัดการดูแลในระดับท้องถ่ินทุกเดือน 
เช่น หมู่บ้าน, ตำาบลหรืออำาเภอ โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ

ความร่วมมือในการทำาแผนการจัดการ 
การทำาประมง
การร่วมมือสำาหรับการทำาประมงปูม้านี้จะได้รับการพัฒนา
และดำาเนินการโดยผู้เกี่ยวข้องในการประมง ไม่ว่าจะเป็นผู้
ประกอบการการประมงปูม้า สมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเล
ของศรีลังกา ซึ่งเป็นสมาชิกของโครงการพัฒนาการประมง 
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำากับดูแลต่างๆ โดยอ้างอิง
ถึงแนวทางปฏิบัติโดยความสมัครใจ ระเบียบข้อบังคับสำาหรับ
การทำาประมงปูม้าในศรีลังกา รวมถึงอุปกรณ์และข้อกำาหนด
ในการควบคุมการทำาประมง.

ปูม้า ที่ประเทศศรีลังกา

กรณีศึกษา
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การจัดหาวัตถุดิบจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาถือเป็นระบบการผลิต
อาหารที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุด ใน
หลายๆ ประเทศ การส่งออกสัตว์น้ำายังคง
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งปริมาณ
และมูลค่า การปิดช่องว่างความไม่สมดุล
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์
ประมง ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
ทำาให้อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้ง
ทำาให้เกิดโอกาสในการจ้างงานและเอื้อต่อ
เศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่
ชนบทด้วย 

สำาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา ซึ่งปกติแล้ว 
จะเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำานวนมากตั้งแต่ฟาร์ม
เลี้ยง โรงเพาะเลี้ยง อาหารสัตว์น้ำา ตลอด
จนถึงเรือประมง ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภค
ทั่วโลกมีความตระหนักต่อประเด็นด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
มองหาผลิตภัณฑ์ที่คำานึงถึงความรับผิดชอบ  
บริษัทที่มีการบริหารจัดการและแสดงให้
เห็นถึงความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทในตลาด
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำาได้

ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั่นในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองใน
ระดับสากลหรือระดับท้องถิ่น เป้าหมายของ
บริษัทคือการจัดหาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำาจากการ 
เพาะเล้ียงสัตว์น้ำาอย่างย่ังยืน ซ่ึงบริษัทจะทำา 
แผนงานและประกาศให้ทราบถึงรายละเอียด
สำาหรับการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบใน
ปี 2560

ไทยยูเนี่ยนมีห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
ครบวงจร ซึ่งเป็นองค์ประกอบบางส่วนของ
กระบวนการการผลิตสัตว์น้ำาของบริษัท 
นั่นหมายความว่า เรามีโรงงานที่ได้รับการ
รับรองระดับสากลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ 
อุปทานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา ยกตัวอย่าง
เช่น ไทยยูเนี่ยนมีฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับการ
รับรองตามกระบวนการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาท่ีดี  
(BAP) มีโรงเพาะเลี้ยง และโรงงานผลิต
อาหารสัตว์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
วัตถุดิบหลักสำาหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำาของ
บริษัทได้รับการจัดหามาจากซัพพลายเออร์ 

ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั่นในการจัดหาผลิตภัณฑ์
จากโรงงานที่ได้รับการรับรองในระดับสากลหรือ
ระดับท้องถิ่น 

และเพื่อให้มั่นใจว่าซัพพลายเออร์ของบริษัท
ที่บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบสัตว์น้ำามีแนวปฏิบัติใน
การจัดหาวัตถุดิบตามมาตรฐานระดับสากล 
อย่างสม่ำาเสมอ บริษัทจึงได้ร่างแนวปฏิบัติ
ในการจัดหาวัตถุดิบในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
อย่างรับผิดชอบของบริษัท (Thai Union 
Aquaculture Responsible Sourcing 
Guidelines) ในปี 2559 ขึ้นมา แนวปฏิบัติ
ดังกล่าวจะจัดการกับประเด็นทางสังคม  
สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ และความปลอดภัย
ด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลที่เลี้ยง
ในฟาร์มซึ่งจะได้รับการเผยแพร่ในปี 2560 
นอกจากนี้ แนวปฏิบัติดังกล่าวยังจะช่วย
ฟาร์มคู่ค้าของบริษัทในการดำาเนินการเพื่อ 
ให้ได้การรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ 
น่าเชื่อถือระดับสากล เช่น การรับรอง
กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ดี (BAP) 
มาตรฐาน ASC มาตรฐาน GLOBAL-
G.A.P. และเกณฑ์วิธีการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงกุ้งแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(SEASAIP)
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โรงงานของ
ไทยยูเน่ียน

บริษัท ไทยยูเน่ียน
ซีฟ้ด

สัดส่วนของฟาร์มเล้ียงที่ได้รับการรับรองระดับสากล

55%
ของปริมาณการ
จัดซื้อกุ้งทั้งหมด

35%
ของปริมาณการ
จัดซื้อกุ้งทั้งหมด

14.5%
ของปริมาณการ
จัดซื้อกุ้งทั้งหมด

บริษัท
โอคินอสฟ้ด

45% 65%
85.5%

การรับรองระดับสากล

อื่น ๆ

สัดส่วนมูลค่ารายได้ของปลาแซลมอนเล้ียงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

1) ไทยยูเน่ียน ยุโรป ชิลล์ 2) ชิคเก้นออฟเดอะซี โฟรเซ่น ฟ้ดส์

100%

0.31%

33%

4.25%

Other
62.44%

สัตว์น้ำาเพาะเลี้ยงหลักที่ได้รับการแปรรูปในโรงงานของบริษัท คือ กุ้งและปลาแซลมอน ไทยยูเนี่ยนสนับสนุน
ซัพพลายเออร์อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ฟาร์มเลี้ยงของซัพพลายเออร์ตรงตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์ 
น้ำาระดับสากล
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โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำา (AIPs)
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาคประชาสังคมได้
แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ความต้องการบริโภคอาหารทะเลจากโรงงาน
ที่มีการติดตามตรวจสอบ และมีการจัดการ

การตรวจสอบย้อนกลับ คือ หลักสำาคัญ
ของกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนด้านอาหาร
ทะเล การดำาเนินงานด้วยระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างเต็ม
รูปแบบของบริษัทจะไม่เพียงแค่เพื่อสร้าง
ความโปร่งใสต่อผู้บริโภค แต่ยังช่วยให้บริษัท
สามารถจัดการกับความเสี่ยงภายในห่วงโซ่
อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นับ
ตั้งแต่ปี 2558 ไทยยูเนี่ยนได้พัฒนาและ
วางระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบซึ่งพัฒนาขึ้นภายในบริษัทมาใช้กับ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำาที่จัดหามาจากประเทศไทย  
ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะถูกนำาไปใช้ในภูมิภาคอื่น
ในปี 2560

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการ 
ผลิตอาหารสัตว์น้ำาเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน 
ไทยยูเนี่ยนกำาลังค้นหาทางเลือกอื่นที่เป็นไป
ได้เพื่อนำามาทดแทนปลาป่นที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น้ำาด้วยแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนและ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ อีกทั้งยังจะช่วยลด
ผลกระทบเชิงลบต่อฝูงปลาธรรมชาติ ซึ่งเป็น 
การขจัดการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย ไม่รายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU) ตลอดจนการจัดการ 
ประเด็นการดำาเนินงานให้สอดคล้องตามข้อ
กำาหนดทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
การละเมิดด้านสิทธิแรงงานต่างๆ บนเรือ
ประมงอีกด้วย.

ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental  
footprint) และประเด็นด้านแรงงานเพิ่ม
สูงขึ้น ไทยยูเนี่ยนจึงได้ลงทุนและให้การ
สนับสนุนฟาร์มเลี้ยงและโรงงานของคู่ค้าใน
การดำาเนินงานเพื่อให้ได้การรับรองระดับ
สากล เช่น การรับรองกระบวนการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำาที่ดี (BAP) และมาตรฐาน ASC 
ผ่านโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา 
(AIPs).

ไทยยูเนี่ยนมีความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิก
ของคณะทำางานร่วมด้านอาหารทะเล 
(Seafood Task Force) ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันของภาคอุตสาหกรรมที่ร่วม
กันดำาเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชนและด้านสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย องค์กรสมาชิกแต่ละแห่งต่าง
ยึดมั่นในการสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของ
คณะทำางานร่วมดังกล่าวมีความก้าวหน้า

Website: http://www.seafood-
taskforce.global/
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สถานะของโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา (AIP) ในประเทศไทย
จำานวนฟาร์มเลี้ยงที่เข้า 

โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำา หรือได้รับการตรวจ 

ประเมินก่อน

จำานวนฟาร์มเลี้ยง 
ที่ได้รับการรับรอง 

ตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำาในปี 2016

มาตรฐานกระบวนการการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ำาที่ดี (BAP)

เกณฑ์วิธีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEASAIP)

มาตรฐาน ASC

13

0

4

19

1

0

รายชื่อมาตรฐาน

ไทยยูเนี่ยนได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่
ฟาร์มคู่ค้าของบริษัท เพื่อช่วยให้คู่ค้าของบริษัท
พัฒนาแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการฟาร์มได้
ตรงตามมาตรฐานของการรับรองกระบวนการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ดี (BAP) และเกณฑ์วิธีการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEASAIP) รวมถึงตรงตามมาตรฐาน 
ASC นอกจากนี้บริษัทยังช่วยฟาร์มเลี้ยงดังกล่าว
ในการจัดการกับประเด็นทางด้านเทคนิค เช่น 
ความปลอดภัยทางด้านชีวภาพ (biosecurity) 
การควบคุมโรคและการบริหารจัดการน้ำาเพื่อ
พัฒนาการเพิ่มผลผลิต และเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ดำาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติต่างๆ.

ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำา (AIP) ในประเทศไทย

กรณีศึกษา
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การดำาเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบ

07
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ไทยยูเนี่ยนมีโครงการริเริ่มหลายโครงการที่ช่วยให้บริษัทดำาเนินงาน 
อย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทมีโครงการที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการลด 
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยบริษัทใช้หลักการจัดการที่มีนวัตกรรม 
และยั่งยืนในการลดการใช้น้ำาและขยะมูลฝอย นอกจากนี้บริษัทยังคำานึงถึง 
เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำางานอย่างจริงจัง  
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ประสิทธิภาพ
ด้านกระบวนการผลิต

ประสิทธิภาพ
ด้านต้นทุน

การใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่ทันสมัย

การใช้พลังงาน
ทดแทน

2560 2561 2562 2563

แนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

มั่นใจในความ
โปร่งใสและ
ตระหนักถึง

ความรับผิดชอบ

โครงสร้างของคณะกรรมการที่ให้ 
CEO มีส่วนร่วมการสนับสนุน
จากคณะกรรมการบริษัท
การจัดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้
บรรลุผลส เร็จ

ประเมินการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกส หรับ
ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 
และขอบเขต 3

ก หนดเป้าหมายใน
การลดก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร
สร้างความเช่ือมโยง
กับเป้าหมายขององค์กร
โดยการจัดท เป้าหมาย
การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในระดับ
หน่วยธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเฉพาะเจาะจง

มุ่งเน้นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่

ระบุความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีต่อการด เนินงาน
ขององค์กรโดยละเอียดและ
พัฒนาแผนบรรเทาความเสี่ยง
ดังกล่าว

เปิดเผยข้อมูล DJSI 
และ CDP
มีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรม
ที่ใกล้เคียงกัน
มีส่วนร่วมกับผู้ก หนด
นโยบาย
มีส่วนร่วมกับ
สถาบันการศึกษา

การจัดท บัญชี
การปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก

การลดการ
ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

การลดหรือ
บรรเทาความเสี่ยง

ขององค์กร
โอกาสด้านต่าง

การมี
ส่วนร่วม

และเปดเผย
ข้อมูล

วิสัยทัศน์
และพันธกิจ

การเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการรักษา 
สิ่งแวดล้อม
ข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ได้ให้
ทิศทางแก่ภาครัฐและสังคมในการหาแนวทาง
แก้ไขเชิงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะขับ
เคลื่อนธุรกิจคาร์บอนต่ำาและการตัดสินใจ
เลือกของผู้บริโภค ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายระดับโลก
ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มหาสมุทรยังมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเรื่องอุณหภูมิพื้น
ผิวน้ำาทะเลที่ร้อนขึ้น ระดับน้ำาทะเลที่เพิ่ม
ขึ้น หรือปรากฏการณ์ทะเลกรด เนื่องจาก
ธุรกิจของบริษัทพึ่งพามหาสมุทรในการจับ
ปลาแบบธรรมชาติ รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่
ใกล้หรือปฏิบัติงานในมหาสมุทรเพื่อการ
ดำารงชีพ ดังนั้น เราจึงมีความมุ่งมั่นในการ

ดูแลรักษามหาสมุทรโดยมุ่งเน้นเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้วยวิสัยทัศน์ของไทยยูเนี่ยนคือ การเป็น
ผู้นำาอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก 
บริษัทจึงให้ความสำาคัญกับการจัดการในการ
ใช้พลังงานของเราเป็นอย่างยิ่ง การดำาเนิน
งานดังกล่าวนี้ จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึง
พยายามดำาเนินการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศในกิจกรรมต่างๆ ที่ดำาเนิน
งานอยู่

ไทยยูเนี่ยนดำาเนินโครงการประหยัดพลังงาน
โดยใช้ 4 แนวคิดหลักคือ

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน 
 ในกระบวนการผลิต

2) การลงทุนในอุปกรณ์และกระบวนการ 
 ดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3) การพัฒนาและนำานวัตกรรมหรือ 
 เทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน และ 

4) การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

เพื่อลดการใช้พลังงานในการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนจัดทำา
โครงการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขององค์กร เพื่อศึกษาโอกาสในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ใน 5 
อันดับแรก และพัฒนาแผนการดำาเนินงานที่
เกี่ยวข้อง การประเมินดังกล่าวได้สรุปให้เห็น
ถึงวิธีที่จะใช้ในการดำาเนินกลยุทธ์การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ขององค์กร 
ซึ่งกลยุทธ์ที่นำามาใช้มีทั้งหมด 6 ด้านดังราย
ละเอียด

การดำาเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบ
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เอเชีย ยุโรป และ แอฟริกา สหรัฐอเมริกา เอเชีย ยุโรป และ แอฟริกา สหรัฐอเมริกา

ขอบเขต 1

รวมทั้งหมด
376,036

2%

21%

77%

ขอบเขต 2

รวมทั้งหมด
182,698

16%

4%

80%

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดสำาหรับ
ขอบเขต 1 และ 2 ในแต่ละภูมิภาค

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ

ตันผลิตภัณฑ์

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ

ตันผลิตภัณฑ์

การปล่่อยก๊๊าซเรือนกระจกทางตรง
และทางอ้้อม (ขอบเขต 1 และ 2)
ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนตั้งเป้าหมายที่จะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30  
ต่อตันผลิตภัณฑ์ภายในปี 2563 โดยใช้
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง
และทางอ้อมใน ขอบเขต 1 และ 2 ของ 
ไทยยูเนี่ยนเป็นข้อมูลปีฐาน

ในปีงบประมาณ 2559 บริษัทปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1) 0.55 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตัน
ผลิตภัณฑ์ (376,036/688,949) และ
บริษัทปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(ขอบเขต 2) 0.27 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์ (182,698/ 
688,949) รวมปริมาณความเข้มข้นที่
เราปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและ
ทางอ้อม (ขอบเขต1 และ 2) คือ 0.81 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตัน
ผลิตภัณฑ์ (558,734/688,949) ทั้งนี้ 
ประมาณร้อยละ 86 ของก๊าซเรือนกระจก
ของเรามาจากการใช้พลังงานและการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากกิจกรรม
ต่างๆ เช่น

• การใช้ถ่านหินและน้ำามันเตาในการผลิต 
 ไอน้ำา (ร้อยละ 32)

• การซื้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในองค์กร  
 (ร้อยละ 33)

• กระบวนการแช่เยือกแข็งโดยการใช้ 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรง  
 (ร้อยละ 11)

• กระบวนการบำาบัดน้ำาเสียของโรงงาน 
 ในถังปฏิกิริยาด้วยระบบไร้ออกซิเจน  
 (ร้อยละ 10)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 30 
ต่อตันผลิตภัณฑ์*
* เปรียบเทียบกับข้อมูลปีฐาน 2559

เป้าหมายปี 2563

75
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)



การผลิตไอน้ำา

การเผาไหม้ของเช้ือเพลิง
ในการประกอบอาหาร
การใช้รถยก (ฟอร์คลิฟท์)

การใช้สารทำาความเย็น

กระบวนการบำาบัดนำา้เสียแบบไร้อากาศ 

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า

แหล่งกำาเนิดอื่นๆ ที่ติดตั้งอยู่กับที่

แหล่งกำาเนิดอ่ืน ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้

กระบวนการแช่เยือกแข็ง

ไฟฟ้าที่ซื้อเพื่อใช้ในองค์กร

33%

10% 11% 4%

7%

32%

2% 1%

รวมทั้งหมด
558,734

GHG ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำาแนกตามกิจกรรม

 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อตัน

ผลิตภัณฑ์

เอเชีย ยุโรป และ แอฟริกา สหรัฐอเมริกา จำานวนรวม
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ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 ความเข้มข้นทั้งหมด
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0.86

0.71

0.45
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145,962

290,973

78,777

376,036

7,721
6,286

182,698

29,015

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2559GHG

พันธสัญญาปี 2563

• บริษัทจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน- 
 ไดออกไซด์ลงร้อยละ 30 (ตันคาร์บอน- 
 ไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิตภัณฑ์)  
 เทียบกับข้อมูลปีฐานของเรา ในปี 2559  
 โดยมุ่งเน้นไปท่ีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 ทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขต 1 และ 2)

• บริษัทจะแสวงหาแหล่งพลังงานทดแทน 
 ท่ีก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ที่น้อยลง และพัฒนาประสิทธิภาพของ 
 หม้อต้มน้ำา (boiler) เพื่อลดการปล่อย 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการ 
 ผลิตไอน้ำา

• บริษัทจะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  
 เช่น แผงโซล่าเซลล์และกังหันลม แทน 
 การซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากการใช้เชื้อเพลิง 
 ฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำามันดีเซล และ 
 ก๊าซธรรมชาติ

• บริษัทจะพัฒนากระบวนการแช่เยือกแข็ง 
 ด้วยการปรับปรุงและหาแนวทางการใช้ 
 ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่ 
 เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการศึกษา 
 ความเป็นไปได้ในการใช้สารอื่นทดแทน  
 เช่น ไนโตรเจนเหลว เป็นต้น

• บริษัทจะหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะนำา 
 ก๊าซมีเทนจากถังปฏิกิริยาด้วยระบบ 
 ไร้ออกซิเจนจากระบบบำาบัดน้ำาเสียของ 
 เรากลับมาใช้งานเช่น การนำามาใช้เป็น 
 เชื้อเพลิงเพื่อเพิ่มความร้อนของน้ำา 
 ก่อนเข้าหม้อต้มไอน้ำา (boiler) เป็นต้น

ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2558 เราได้ดำาเนิน
โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขต 1 และ 2) 
ในประเทศไทยมากกว่า 40 โครงการ โดย
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงาน (ร้อยละ 53 ของโครงการ
ทั้งหมด) และการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัด
พลังงานหรือหลอด LED ทดแทน (ร้อยละ 
31 ของโครงการทั้งหมด) โดยบริษัทลงทุน
ด้วยงบประมาณไปทั้งสิ้น 94 ล้านบาท ซึ่ง
ผลที่ได้จากการดำาเนินโครงการทำาให้บริษัท
สามารถประหยัดต้นทุนได้ท้ังส้ิน 89 ล้านบาท  
นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้ราว 40,199,000 
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตัน
ผลิตภัณฑ์อีกด้วย

โครงการหม้อต้มไอน้ำาชีวมวล
ที่บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำากัด 
(มหาชน)
จากการริเริ่มโครงการหม้อต้มไอน้ำาชีวมวล 
ของบมจ. สงขลาแคนนิ่ง มาตั้งแต่
ปี 2558 ทำาให้บมจ. สงขลาแคนนิ่งลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.00961 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตัน
ผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับกระบวนการผลิต
ด้วยระบบไอน้ำาก่อนการดำาเนินโครงการ 

โดยบริษัทสามารถลดการใช้น้ำามันเตาได้
ถึง 124,570 กิกะจูล ซึ่งทำาให้ประหยัดงบ
ประมาณได้ถึง 71 ล้านบาท.
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พลังงานทางตรงทั้งหมด พลังงานทางอ้อม (ไฟฟ้า) ทั้งหมด ความเข้มข้นของพลังงาน

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

500,000

1,500,000

2,500,000

3,500,000

4,500,000

0

2.00

4.00

6.00

8.00

1.00

3.00

5.00

7.00

9.00
กิโลจูล กิโลจูลต่อตันผลิตภัณฑ์

1,968,808

1,069,223 116,722
53,412

3,154,753

1,292,470

227,729

1,011,330

5.89

8.55

5.41 6.466.46

ความเข้มข้นของการใช้พลังงานจ แนกตามภูมิภาค 
ปี 2559 ซึ่งแสดงหน่วยวัดเป็นกิกะจูลต่อตันผลิตภัณฑ์

เอเชีย ยุโรป และ แอฟริกา สหรัฐอเมริกา จำานวนรวม

29%

20%

4%

13%

6%
25%

3%

รวมทั้งหมด
4,447,223

กิกะจูล

การใช้พลังงานจ แนกตามประเภท ปี 2559

น้ำามันเชื้อเพลิง (น้ำามันเตา)

น้ำามันดีเซล

ถ่านหิน

ก๊าซชีวภาพ

กะลาปาล์ม

ก๊าซธรรมชาติ

ก๊าซแอลพีจี

นำ้ามันเบนซิน

ขี้เลื่อยอัดแท่ง

พลังงานทางอ้อม 
(ไฟฟ้าท่ีซื้อ) ทั้งหมด

การเพิ่มประสิทธิภาพและ 
การใช้พลังงาน
การใช้พลังงานเป็นประเด็นสำาคัญด้าน 
สิ่งแวดล้อมที่ท้าทายมากที่สุดสำาหรับการ
ดำาเนินงานของเราทั้งในส่วนของการผลิต 
และสำานักงาน โดยร้อยละ 65 ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม 
(ขอบเขต 1 และ 2) เป็นผลเนื่องมาจากการ
ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำาและไฟฟ้า ดังนั้น
บริษัทจึงมีการติดตามตรวจสอบระดับของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทาง
อ้อม (ขอบเขต 1 และ 2) ของโรงงานและ
สำานักงานเป็นประจำาทุกเดือนและรายงานให้
แก่ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ

ในปี 2559 บริษัทใช้พลังงานทั้งหมด 6.46  
กิกะจูลต่อตันผลิตภัณฑ์ซึ่งสูงกว่าผลการ 
ดำาเนินงานในปี 2558 ในอัตราร้อยละ 5.9 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการขยายกำาลังการผลิต
และความแตกต่างของประเภทธุรกิจที่เรา
ดำาเนินงาน ตัวอย่างเช่น เรือประมงที่ใช้ 
พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่อระวาง
เป็นจำานวนมากเมื่อเทียบกับธุรกิจด้านอื่น

กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในโรงงานของ 
ไทยยูเนี่ยน มีดังนี้

• การเพิ่มความสามารถในการผลิตให้ 
 สูงขึ้น

• การดำาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 ในการผลิต (OE) และใช้เครื่องมือ 
 ในการควบคุมคุณภาพตลอดทั้งวงจร  
 (QCC) เพื่อกำาหนดมาตรการในการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

• การลงทุนในอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่ม 
 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่น การใช้ 
 มอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง (HEM)  
 การใช้เครื่องทำาความเย็นที่มี 
 ประสิทธิภาพสูง การใช้ใบพัดที่มี 
 ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น

• การนำาความร้อนทิ้งหรือความร้อนที่ 
 สูญเสียจากการผลิตไอน้ำากลับมาใช้ใหม่

• การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED

• การสำารวจและวิเคราะห์การลงทุนด้าน 
 พลังงานทดแทน
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น้ำาประปา

น้ บาดาล

น้ ที่น กลับมาใช้ใหม่/
น้ ใช้หมุนเวียน

น้ำาผิวดิน

น้ ฝนที่กักเก็บในอ่างน้ ของบริษัท 

รวมทั้งหมด
11,942,635 

ลูกบาศก์เมตร 63%19%

9%

1%

8%

การดึงน้ำามาใช้ตามแหล่งน้ำาในปี 2559

การใช้น้ำาและวิกฤต 
ด้านการใช้น้ำา
จากการที่โลกของเรามีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ทำาให้เราคาดการณ์ถึงผลกระทบ 
รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำาใช้ของเราได้  
ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำาอย่างรับผิดชอบ
จึงมีความสำาคัญต่ออนาคตของไทยยูเนี่ยน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ดำาเนินงานของ
บริษัทที่มีภาวะการขาดแคลนน้ำา บริษัทจึงมี
การส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่
รับน้ำาบริเวณโรงงานอย่างยั่งยืน โดยมีการ
ปรับปรุงทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้
น้ำาและคุณภาพของน้ำาที่ปล่อยทิ้ง

ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนมีการใช้น้ำาทั้งหมด 
11,942,635 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำาใช้
จำานวน 8,253,680 ลูกบาศก์เมตรมาจาก
แหล่งน้ำาประปา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำาหลักที่บริษัท
ใช้มากกว่าแหล่งน้ำาอื่นๆ

ในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดทำาการ 
ประเมินและสำารวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำาใน
โรงงานหลักจำานวน 15 แห่ง บริษัท ไทยยูเน่ียน 
ในสหภาพยุโรปและแอฟริกามีอัตราการใช้น้ำา 
ประปาในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559  
เท่ากับ 1,146,593 ลูกบาศกเ์มตร 
1,200,974 ลูกบาศก์เมตร และ 1,692,875 
ลูกบาศก์เมตรตามลำาดับ และมีการใช้น้ำา
ประปาในสหรัฐอเมริกาในปี 2557 ปี 2558  
และปี 2559 เท่ากับ 514,548 ลูกบาศก์เมตร  
480,495 ลูกบาศก์เมตร และ 512,106 
ลูกบาศก์เมตร ตามลำาดับ

โครงการนำาน้ำากลับมาใช้ซ้ำาและนำาน้ำา
กลับมาใช้ใหม่ที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
หรือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ 
(TUF) เดิม เป็นโรงงานอาหารแช่แข็งที่
มีการใช้น้ำาในปริมาณที่สูงโรงงานหนึ่งใน
บรรดาโรงงานทุกแห่งของบริษัท โดยมี
ปริมาณการใช้น้ำาทั้งหมดประมาณ 7,500 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีปริมาณน้ำาทิ้ง
ประมาณ 6,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นับตั้งแต่ปี 2558 โรงงานมีการนำาน้ำาทิ้ง
บางส่วนที่ผ่านกระบวนการบำาบัดน้ำาเสีย
แล้วกลับมาใช้ซ้ำา และบางส่วนนำามาผ่านการ
บำาบัดคุณภาพน้ำาเพิ่มเติมเพื่อนำากลับมา
ใช้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำาประปา
ของโรงงาน ในปี 2559 โรงงานมีการนำาน้ำา
ที่ผ่านระบบการบำาบัดน้ำาเสียแล้ว มาใช้ซ้ำา

และนำากลับมาใช้ใหม่ รวมกันถึง 64,168 
ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของ
ปริมาณน้ำาใช้ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ประหยัดงบ
ประมาณเป็นเงินจำานวน 1,525,475 บาท โดย
มีการนำาน้ำากลับมาใช้ซ้ำาในกระบวนการล้าง
ทำาความสะอาดพื้นรอบนอกโรงงาน และนำา
น้ำากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งในหม้อต้มไอน้ำาและ
ระบบบำาบัดน้ำาเสีย.

ลดการใช้น้ำาลง ร้อยละ 20 ต่อตันผลิตภัณฑ์*
* เปรียบเทียบกับข้อมูลปีฐาน 2559

เป้าหมายปี 2563
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น้ำาที่นำากลับมาผลิต
ใช้ใหม่ / ใช้ซ้ำา
น้ำาประปา

น้ำาฝนจากบ่อเก็บ
น้ำาฝนของบริษัท
น้ำาบนดิน

น้ำาผิวดิน

2557
(ประเทศไทย)

2558
(เอเชีย)

2559
(ทั่วโลก)
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ลูกบาศก์เมตร

ปริมาณการใช้น้ำาจำาแนกตามแหล่งกำาเนิด ในปี 2557 
(ประเทศไทย) ปี 2558 (ภูมิภาคเอเซีย) และ ปี 2559 
(ท่ัวโลก)

การขจัดของเสีย
ของเสียมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ 
ทรัพยากรและกระบวนการผลิตของบริษัท 
นอกจากน้ียังมีผลกระทบต่อสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หลุมฝัง 
กลบขยะที่เป็นแหล่งกำาเนิดและปลดปล่อย 
ก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพ 
สูงในการทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ นำ้าท่ีไหลผ่านหลุมฝังกลบขยะ 
จะทำาให้ดินและน้ำาใต้ดินปนเปอน ซึ่งสามารถ
เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้ ของเสียในหลุมฝังกลบ 
สามารถบ่งชี้ถึงการสูญเสียวัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัสดุๆ ที่ใช้ในการผลิตและ
การจัดจำาหน่าย

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการของเสียของ
บริษัทคือ การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณการเกิดของ
เสียที่แหล่งกำาเนิด และหาวิธีการกำาจัดของ
เสียโดยไม่ใชวิธีการฝังกลบ ทั้งนี้บริษัทได้มี
การจัดการในการลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตที่แหล่งกำาเนิดและหาแนวทางในการนำา
ของเสียมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การ 
นำากากตะกอนจากระบบบำาบัดนำ้าเสียมาทำา 
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ การนำาก๊าซชีวภาพที่ได้จาก 
ระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบไร้อากาศมาใช้เป็น 
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจน
การนำาเอาน้ำามันพืชที่ใช้แล้วมาผสมกับนำ้า
มันดีเซล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการ
ผลิตไอน้ำา.

ลดปริมาณของเสียสำาหรับการฝังกลบลง ร้อยละ 20  
ต่อตันผลิตภัณฑ์*
* เปรียบเทียบกับข้อมูลปีฐาน 2559

เป้าหมายปี 2563
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บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบที่สำาคัญของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนสำาคัญที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ไทยยูเนี่ยน
จึงได้มีการพัฒนาให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน 
ซึ่งนอกจากจะทำาให้สามารถลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Footprint) ได้แล้ว ยังช่วยลดในภาพรวม
และต้นทุนท่ีเก่ียวข้องในการผลิตลงได้อีกด้วย
โครงการบรรจุภัณฑ์ท่ีย่ังยืนของไทยยูเน่ียนเร่ิม
ต้ังแต่หลักเกณฑ์การคัดเลือกวัสดุในการผลิต 
บรรจุภัณฑ์

นโยบายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

• ลดอัตราส่วนปริมาณบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 
 ที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ลง

• ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon  
 Footprint) ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วย 
 นวัตกรรมใหม่ ด้วยการออกแบบให้มี 
 น้ำาหนักเบา และปรับเปลี่ยนวัสดุหรือ 
 องค์ประกอบ และลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ 
 ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
 ลดลงด้วย

• ลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์โดยใช้ 
 วัสดุที่สามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ 
 ใหม่ได้ หรือใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย

• การจัดหาผู้ผลิตหรือผู้จำาหน่าย 
 บรรจุภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการ 
 พัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือกระบวนการ 
 ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

• การศึกษาวิจัยนวัตกรรมในการผลิต 
 บรรจุภัณฑ์และการใช้งานของผู้บริโภค 
 การสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริโภค 
 ทำาลายบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม โดย 
 เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยลดขยะพลาสติก 
 ที่จะถูกทิ้งซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะไปสิ้นสุด 
 ในท้องทะเล
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ความริเริ่มที่สำาคัญของบริษัทฯ 
ได้แก่
 
1) ไทยยูเนี่ยนได้เริ่มให้มีการใช้บรรจุภัณฑ ์
 ท่ีย่ังยืนสำาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
 (New Product Development)   
 วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์ชนิด 
 ใหม่ จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 (Environmental Footprint) ไม่มาก 
 ไปกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี ้
 ไทยยูเนี่ยนได้ทำาการประเมินวัฏจักรชีวิต 
 ของบรรจุภัณฑ์ (LCA) ที่ใช้ด้วย 

 ตัวอย่างเช่น มีการประเมินวัฏจักรชีวิต 
 (LCAs) ของบรรจุภัณฑ์เหล็กเทียบกับ 
 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ในเชิงของปริมาณ 
 ก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint)  
 ที่เกิดขึ้น

2) ไทยยูเนี่ยนกำาลังศึกษาวิจัยถึงความ 
 เป็นไปได้ในการนำาสาหร่ายทะเลมาทำา  
 เป็นฝาปิดทดแทนพลาสติก (พีพี)  
 ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยใช้วัตถุดิบที่มาจาก 
 แหล่งชีวภาพ (ใช้สาหร่ายทะเลร้อยละ  
 50 / พีพีร้อยละ 50)

3) ไทยยูเนี่ยนกำาลังศึกษาวิธีลดความหนา 
 และน้ำาหนักของกระป๋อง เพื่อลดปริมาณ 
 วัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยเป้าหมายของ 
 บริษัทในปีหน้า คือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
 ท่ีมีคุณภาพคงเดิมแต่มีน้ำาหนักท่ีเบาลง.

การลดน้ำาหนักบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
เท่าน้ัน แต่ยังส่งผลดีต่อบริษัทโดยตรงด้วยการลดต้นทุนอีกด้วย  
ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยน ยุโรป ประสบความสำาเร็จในการดำาเนิน
โครงการนำาร่องที่ European Seafood Investments  
Portugal (ESIP) ซึ่งเป็นโรงงานของไทยยูเนี่ยนยุโรปใน 
ประเทศโปรตุเกส ซึ่งมีเป้าหมายในการลดความหนาของ
กระป๋องบรรจุภัณฑ์ขนาด 80 กรัมที่ผลิตจากเหล็กลง และขยาย
ผลไปใช้ที่โรงงานใน Douarnenez ประเทศฝรั่งเศสในปี 2560 
ด้วย โดยน้ำาหนักของกระป๋องเหล็กแต่ละชิ้นจะลดลงจาก 18.5 
กรัม (0.635 ออนซ์) เหลือเพียง 17.9 กรัม (0.60 ออนซ์) 
โครงการนี้จะทำาให้ประหยัดการใช้แผ่นเหล็กในการผลิตกระป๋อง
เหล็กจำานวน 12.8 ล้านชิ้นลงได้ทั้งสิ้น 7.7 ตัน.

กรณีศึกษา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (TUE)

การพัฒนาให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน นอกจากจะทำาให้
สามารถลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้แล้ว 
ยังช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการผลิตลงได้อีกด้วย

81
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 81



อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
ในปี 2559 การเดินหน้าไปสู่ “การสร้าง
สถานประกอบการที่น่าเชื่อถือด้านสุข
อนามัยและความปลอดภัย” ยังคงมีการ
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพทักษะ และความรู้ของ
พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (EH&S) ตลอดจน
พัฒนาการดำาเนินงานที่เป็นระบบและมี
มาตรฐานภายในไทยยูเนี่ยน โครงการต่างๆ 
ดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานของโครงการด้านสิ่ง
แวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(EH&S) ในอนาคตต่อไป ภาพวงจรการ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรใน 
ที่นี้แสดงให้เห็นถึง การพัฒนาโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (EH&S) ของไทยยูเนี่ยนรวมทั้ง
ความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน

บริษัทไม่เพียงปรับปรุงความครอบคลุมของ 
ตัวชี้วัดหลักในการรายงานกล่าวคือ อัตรา
ความถี่การเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงานของ
พนักงาน (LTIFR) แต่ยังปรับปรุงคุณภาพ
ของข้อมูลอีกด้วย ในปี 2559 อัตราความถี่ 
การเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงานของพนักงาน 
(LTIFR) คือ 0.75 คร้ังต่อ 200,000 ช่ัวโมง 
การทำางาน จากข้อมูลที่มีความครอบคลุม
มากขึ้น ในปี 2559 บริษัทสามารถคงไว้ซึ่ง
อัตราความถี่ของการเจ็บป่วยจากการทำางาน
ของพนักงานในอัตราที่เป็นศูนย์ได้ รวมทั้ง
ลดอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุขั้นหยุด
งานของพนักงาน (LTISR) เหลือ 7.09 
ครั้ง ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำางาน ซึ่งลด
ลงจาก 8.50 ครั้ง ในปี 2558 นอกจากนี้  
ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนยังประสบความ
สำาเร็จในการรักษาอัตราความถี่การเกิด
อุบัติเหตุขั้นหยุดงานของผู้รับเหมาในการ
ปฏิบัติงานจำานวน 2,430,099 ชั่วโมงใน
พื้นที่ดำาเนินงานของไทยยูเนี่ยนให้เป็นศูนย์
อีกด้วย

สัมมนาเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน

ในปี 2559 การเดินหน้าไปสู่ “การสร้างสถานประกอบการ
ที่น่าเชื่อถือด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย” ยังคงมี
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ทักษะ และความรู้ของพนักงานด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (EH&S) ตลอดจนพัฒนาการดำาเนิน
งานที่เป็นระบบและมีมาตรฐานภายในไทยยูเนี่ยน
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2559

การเปดเผย
และการสื่อสาร

ประเมินผล

วัฒนธรรม
ด้านความ
ปลอดภัย

การบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพ
ความสามารถ

การมีส่วนร่วม

การบริหาร
จัดการที่มี
พื้นฐานจาก
ความเส่ียง

การออกแบบสภาพ
แวดล้อมการท งาน
โดยยึดหลักอาชีว
อนามัย และ
ความปลอดภัย

 การส่งเสริมแนวทาง
 ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 การปฏิบัติอย่างเป็น

 ระบบและเป็นไปตาม
 มาตรฐานเดียวกัน

 การจัดล ดับ
 ความส คัญและ
 การระบุความเส่ียง
 อย่างเป็นระบบ
 การควบคุม

 ความเส่ียง
 อย่างเป็นระบบ

 การมีส่วนร่วม
 ของพนักงาน
 การมีส่วนร่วม

 ของซัพพลายเออร์
 การมีส่วนร่วม

 ของกลุ่มอุตสาหกรรม
 การมีส่วนร่วม

 ของฝายนิติบัญญัติ
 พัฒนาทักษะและความสามารถ
 การประกันความสามารถ

 องค์กรผู้น
 การตระหนักใน

 หน้าที่และ
 ความรับผิดชอบ
 การตระหนักถึง

 ความส คัญ
 ของการกระท
 ที่ดี

 การปฏิบัติโดยมี
 เป้าหมายเดียวกัน
 การวัดประสิทธิภาพ
 การจัดการและ

 การประกันข้อมูล

 การเปดเผยข้อมูลสาธารณะ
 การสื่อสารภายใน

การสร้าง
สถานประกอบการ

ที่น่าเชื่อถือ
ด้านสุขอนามัย

และความปลอดภัย

• การขยายผลการด เนินการตามมาตรฐาน
 การด เนินการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย
 และความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติใน
 กลุ่มบริษัท ต่อเนื่องจากปี 2559
• การขยายการด เนินการสร้างฐานข้อมูล
 ด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัย ต่อจากปี 2559
• การพัฒนาการวิเคราะห์อุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ 
 รวมทั้งระบบการติดตามและด เนินการแก้ไข  

• การขยายผลการด เนินการตามมาตรฐาน
 การด เนินการด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย
 และความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติใน
 กลุ่มบริษัท
• สร้างฐานข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย
 และความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลอุบัติเหตุ  
 แนวทางปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานด้าน
 ความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับระดับ
 สากล โดยทุกหน่วยงานของไทยยูเนี่ยน

มาตรฐานการด เนินการด้าน
ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในกลุ่มบริษัท
ไทยยูเน่ียนในทิศทางเดียวกัน

การก หนดกลไกในการระบุ
และจัดล ดับความส คัญ
ของความเส่ียงท่ีสามารถ
เปรียบเทียบและเข้าใจได้
ภายในองค์กรเพ่ือให้การ
ควบคุมความเส่ียงได้รับการ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการด้านส่ิงแวดล้อม 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยสร้างข้ึนจากการ
ผสมผสานของมาตรฐาน
ท่ียอมรับท่ัวโลก และข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กรโดยเฉพาะ
พนักงานของเรา

โครงการการศึกษาและการ
ส่ือสารด้านอาชีวอนามัย 
และควมปลอดภัยจะช่วยให้
พนักงานของบริษัททุกระดับ 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียหลัก
ได้รับทักษะและความรู้ด้าน
ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยอย่าง
เพียงพอเพ่ือสามารถปกป้อง
ตนเองและเพ่ือนร่วมงานได้

กลยุทธ์การส่ือสาร เพ่ือให้
พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย 
และสาธารณชนตระหนักถึง
เป้าหมาย ผลการด เนินการ 
และการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย ของกลุ่ม
บริษัทไทยยูเน่ียน

ความคาดหวังท่ีชัดเจน
และการติดตามผลการด เนิน
การท่ีโปร่งใสเพ่ือให้เข้าใจ
สอดคล้องกัน

โครงการท่ีส่งเสริมให้
พนักงานตระหนักถึงหน้าท่ี
ความรับผิดชอบมากกว่า
พฤติกรรมความปลอดภัย
ต่อตนเอง

 / การป้องกันอุบัติเหตุ
• การประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักรที่ส คัญ
• การลดความเสี่ยงส หรับกิจกรรมที่มี
 ความเสี่ยงสูงทั้งหมด
• การวิเคราะห์ผลกระทบของการรั่วไหลของ
 แอมโมเนียในโรงงานอย่างมีนัยส คัญ
• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ใน
 กระบวนการพัฒนามาตรฐานการด เนินการด้าน
 สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 และแนวทางปฏิบัติในกลุ่มบริษัท ต่อเนื่องจากปี
 2559
• การท งานกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (เช่น 
 ลูกค้า ซัพพลายเออร์ บริษัทประกัน) เพื่อสร้าง
 โครงการความปลอดภัยร่วมกัน
• การใช้ประโยชน์จากศูนย์ความเป็นเลิศ 
 ด้านส่ิงแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการฝึก
 อบรมส หรับทุกหน่วยงานของไทยยูเนี่ยน 

 ในประเทศไทยตามกฎหมายก หนด
• การเพิ่มทักษะและศักยภาพของบุคลากร 
 ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
 ปลอดภัยในระดับหน่วยธุรกิจโดยมุ่งเน้นด้าน
 ความปลอดภัยของเครื่องจักร การวิเคราะห์ 
 และการลดอุบัติเหตุ

 สามารถเข้าถึงได้
• แนวทางการจัดการความเสี่ยงทางด้าน
 สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การขยายผลการประเมินความปลอดภัย
 ของเครื่องจักร
• การจัดเก็บข้อมูลมาตรการลดความเสี่ยง
 ต่อเครื่องจักรโดยเฉพาะกับเครื่องจักรที่ใช้ใน
 กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน
• การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของ

 ระบบแอมโมเนียโดย HA ID และ Bow-tie
• การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 ในกระบวนการพัฒนามาตรฐานการด เนิน
 การด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
 ความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติในกลุ่มบริษัท
• การท งานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
 แนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
 และสิ่งแวดล้อมที่ไทยยูเนี่ยนสอดคล้อง
 กับข้อกังวลของลูกค้า

• การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม  
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การด เนินการอบรมมาตรการป้องกัน
 อัคคีภัยและความปลอดภัยของเครื่องจักร
 ในประเทศไทย

2560

2559

2560
• เพิ่มความครอบคลุมของการรายงานผลการ
 ด เนินการด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุม
 การด เนินงานทั้งหมด
• สร้างระบบเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูล
 ด้านความปลอดภัยทางออนไลน์

• ก หนดเป้าหมายพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
 ในกลุ่ม (แสดงให้เห็นจากคะแนนพฤติกรรม
 ด้านความปลอดภัย)
• รวมคะแนนพฤติกรรมด้านความปลอดภัย
 ในรายงานทุก 6 เดือน

• ด เนินการรับรองตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
 ในหน่วยธุรกิจส คัญ โดยหน่วยงานภายนอก

• ความโปร่งใสของข้อมูล
• เพิ่มความครอบคลุมของการรายงาน
 ผลการด เนินการด้านความปลอดภัย
 จาก 30 หน่วยธุรกิจในปี 2558 ถึงเป็น 
 39 หน่วยธุรกิจในปี 2559

• รายงานผลการด เนินการด้านความปลอดภัย
 รายเดือน (LTIFR) และสามารถเข้าถึงได้ทุกหน่วย
 ธุรกิจของไทยยูเนี่ยน

• ก หนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยของกลุ่ม 
 (LTIFR ท่ี 0.5 คร้ังต่อ 200,000 ช่ัวโมงการท งาน)
• ก หนดบทบาทและความรับผิดชอบด้าน
 สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ในกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน

• ด เนินโครงการพฤติกรรมความปลอดภัย
 ในกลุ่มไทยยูเนี่ยน เพื่อเพิ่มวัฒนธรรม
 จิตส นึกความปลอดภัย

• โครงการ Group Safety Award ส หรับ
 บริษัทที่สามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
 ดีที่สุด

วงจรยุทธศาสตร์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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• บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่น 
 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับประเทศ 
 (ระดับเพชร) เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการ 
 และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย

• บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำากัด สาขาสงขลา ได้รับ 
 รางวัลในระดับเริ่มต้นของการรณรงค์อุบัติเหตุเป็นศูนย์  
 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก (จำานวนชั่วโมงที่ได้รับการรับรอง คือ  
 538,506 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวัน 
 ที่ 31 มีนาคม 2559) จากกระทรวงแรงงานและสถาบันส่ง 
 เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
 การทำางาน (องค์การมหาชน) ประเทศไทย

• บริษัท Chicken of the Sea โรงงานที่รัฐจอร์เจีย ได้รับ 
 รางวัลผู้นำาด้านความปลอดภัยจาก Environmental  
 Conference and the Georgia Chapter of the  
 American Society of Safety Engineers  
 สหรัฐอเมริกา

• บริษัท อินเดียน โอเชียน ทูน่า ลิมิเต็ด ได้รับรางวัลสถาน 
 ประกอบการที่ปลอดภัยที่สุด จากกระทรวงแรงงานและกอง 
 บริหารทรัพยากรบุคคล ประเทศเซเชลล์ (Seychelles) 

 ในฐานะของบริษัท เป็นหน้าที่รับผิดชอบ
ของพวกเราทุกคนที่จะทำาให้แน่ใจว่าสถานประกอบ
การของเรามีความปลอดภัยสำาหรับพนักงาน และ
สำาหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต้องมั่นใจว่าเรา
ได้ดำาเนินงานที่สอดคล้องตามกฎหมายและกฎข้อ
บังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 เราดำาเนินการในเรื่องเหล่านี้ เพราะเรามี
ความมุ่งมั่นใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (EH&S) ซึ่งเห็นได้จากวิสัย
ทัศน์ใหม่ของเราที่ต้องการเป็นบริษัทอาหารทะเลที่
มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในโลก เมื่อพูดถึงเรื่อง
ความน่าเชื่อถือ จะต้องเริ่มจากพนักงานของเรา ซึ่ง
พนักงานของเราต้องเชื่อมั่นในบริษัทก่อน มั่นใจ
ว่าสภาพแวดล้อมในการทำางานมีความปลอดภัย 
บริษัทให้ความใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยของพวกเขา

— นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กล่าวในงานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน 31 มีนาคม 2559

รางวัลที่ได้รับจากภายนอก
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กลุ่ม

เอเชีย

ยุโรปและแอฟริกา

อเมริกาเหนือ

จำานวนหน่วยธุรกิจ 
ที่มีการรายงาน

2555 2556 2557 2558 2559

0.77

0.60

2.25

0.44

18

0.79

1

1.2

1

0.68

0.57

1.72

0.43

30

0.75

0.67

1.47

0.13

39

ตัวเลขสำาหรับปี 2559 รวมโรงงาน ศูนย์ขนส่งและคลังสินค้า ศูนย์วิจัยของบริษัท ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา บ่อเลี้ยงกุ้ง สำานักงานที่ดำาเนินงานภายใต้  
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป  บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บมจ. สงขลาแคนนิ่ง บจ. เอเชียนแปซิฟิคแคน บจ.ยู่เฉียงแคนฟู้ด บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด  บจ. แพ็คฟู้ด  
บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์  บจ. ไทยยเนี่ยน ยุโรป บจ.  คิง ออสการ ์ บจ.  ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ บจ.  ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ และ
บจ. ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น

การพัฒนาด้านความปลอดภัยใน
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
จากข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณธุรกิจและ
แนวปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท บริษัทจึงมี
ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเรื่องความปลอดภัย
ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยได้เริ่มมีการ
ดำาเนินงานที่สำาคัญในปี 2559 ดังนี้

• การเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนา 
 ความปลอดภัยให้แก่ซัพพลายเออร์

• การประเมินการจัดการด้าน 
 ความปลอดภัยในพื้นที่ดำาเนินงานของ 
 ซัพพลายเออร์

• การพัฒนาศักยภาพความสามารถ 
 สำาหรับซัพพลายเออร์

• การสนับสนุนงบประมาณที่จำาเป็น 
 สำาหรับการพัฒนาด้านความปลอดภัย

อัตราความถี่การสูญเสียเวลาจากการบาดเจ็บของพนักงาน 
(ปี 2555-2559) ครั้งต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำางาน
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นวัตกรรมด้าน 
กระบวนการดำาเนินงาน
ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้นำานวัตกรรม
มาใช้ในกระบวนการดำาเนินงาน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาความยั่งยืนโดยการ
ใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดระยะ
เวลาในการแปรรูปและลดการใช้ไอน้ำาด้วย
กระบวนการกู้คืนความร้อนและไอน้ำาเพื่อนำา
กลับมาใช้งานใหม่

ในปีเดียวกัน ศูนย์วิจัยนวัตกรรมกลุ่ม
บริษัทไทยยูเนี่ยน (Gii) ได้นำากระบวนการ
แปรรูปปลาทูน่าที่ทันสมัยมาใช้ในโรงงาน
ผลิต 3 แห่ง ด้วยวิศวกรรมที่ทันสมัยและ
มีความซับซ้อน จึงถือได้ว่าการผลิตด้วย
กระบวนการอัตโนมัติเป็นนวัตกรรมใหม่
สำาหรับอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องอย่าง
แท้จริง

นวัตกรรมดังกล่าวช่วยลดแรงงานที่
จำาเป็นสำาหรับการผลิตปลาทูน่า และยัง
ช่วยเพิ่มผลผลิตของวัตถุดิบ ตลอดจน
ทำาให้ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากปลาทูน่า
มีมูลค่าที่สูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอย่างมีนัยสำาคัญทั้งสิ้น  อีกทั้ง
การพัฒนากระบวนการผลิตยังทำาให้คุณค่า
ทางโภชนาการและรสสัมผัสของปลาทูน่าดี
ขึ้นอีกด้วย นอกจากผลพลอยได้เชิงบวกที่
กล่าวมาข้างต้นแล้ว นวัตกรรมนี้ยังให้ผล
ดีด้านสิ่งแวดล้อมเช่น การลดระยะเวลาใน
กระบวนการแปรรูป ลดปริมาณไอน้ำาที่ใช้
ดำาเนินการ ลดการใช้น้ำาและพลังงาน ซึ่งส่ง
ผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (carbon 
footprint) จากกระบวนการผลิตลดต่ำา
ลงด้วย เราคาดว่านวัตกรรมดังกล่าวจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปลาทูน่า
มากยิ่งขึ้น หลังจากที่บริษัทได้นำามาใช้ใน
กระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ

กระบวนการผลิตปลาทูน่าที่ทันสมัยนี้ส่งผล 
ให้ลดระยะเวลาในการแปรรูปได้อย่างมีนัยสำาคัญ 
โดยลดระยะเวลาในการดำาเนินงานนับตั้งแต่
การนำาวัตถุดิบมาละลายน้ำาแข็ง จนกระทั่ง
การบรรจุลงในกระป๋อง กระบวนการน่ึงปลา
ก่อนการแช่เยือกแข็ง (pre-cooking) ได้
ปรับเปลี่ยนจากการปรุงสุกแบบทีละชุด 
(batch cooking) กลายเป็นการปรุงสุก
แบบต่อเนื่อง (continuous cooking) 
นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณการใช้ไอน้ำา 
น้ำา และพลังงานอย่างมากอีกด้วย อย่างไร
ก็ตามโครงการวิจัยเรื่องการนำาไอน้ำากลับ
มาใช้งานใหม่ในกระบวนการผลิต ยังคง
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีลดการ
ใช้พลังงานและปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
(carbon footprint) จากการผลิตปลา
ทูน่าของบริษัทไทยยูเนี่ยน ให้น้อยลงจาก
เดิมอีก.
ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนได้นำานวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการ
ดำาเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ พัฒนาความยั่งยืนโดยการใช้วัตถุดิบให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ลดระยะเวลาในการแปรรูปและลดการใช้ 
ไอน้ำาด้วยกระบวนการกู้คืนความร้อนและไอน้ำา เพื่อนำา
กลับมาใช้งานใหม่
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ไทยยูเนี่ยนทำางานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรระหว่างประเทศ และประชาภาคสังคม ในการหาทางแก้ปัญหาด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมีโครงการเพื่อสังคมหลายโครงการที่ทำางานเพื่อ
ยังประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่ โครงการ
เหล่านี้รวมถึงกิจกรรมการทำาความสะอาดสภาพแวดล้อมทางทะเล การช่วย
ขจัดความหิวโหยด้วยการบริจาคอาหารและให้ความรู้ด้านโภชนาการ  
และการให้การศึกษาแก่เยาวชน
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การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 
ความมุ่งมั่นทุ่มเทของไทยยูเนี่ยนในการ
พัฒนาบุคลากรเริ่มมาจากปรัชญาแนวคิด
ของบริษัทที่เล็งเห็นว่า บุคลากรทุกคนมี
คุณค่าอย่างยิ่งต่อไทยยูเนี่ยน บุคลากร
แต่ละคนมีความสามารถในการขับเคลื่อน
บริษัทต่างกัน โดยความสามารถดังกล่าว
ล้วนมีความหมายและความสำาคัญต่อบริษัท
ทั้งสิ้น บริษัทจึงมอบโอกาสในการพัฒนาซึ่ง
มีความหลากหลายตามความต้องการและ
ความพร้อมของแต่ละบุคคล

ในปี 2559 บริษัทให้ความสำาคัญกับการ
อบรมและพัฒนาพนักงาน โดยเน้นหนักไปที่
การพัฒนาทักษะที่ช่วยส่งเสริมให้การทำางาน
ร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ความเป็นเลิศในการดำาเนินงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
มีความสำาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ไทยยูเนี่ยน 
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทเริ่มลงทุน
อย่างมีนัยสำาคัญทั้งในเรื่องของเวลาและ
ทรัพยากรทั่วทั้งกลุ่มบริษัทในการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร
ใหม่ การดำาเนินการนี้เพื่อให้พนักงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัททั่วโลกเข้าใจ “วิถี
ทางแบบไทยยูเนี่ยน” ในการทำาธุรกิจซึ่งให้
ความสำาคัญกับทรัพยากร บุคลากร และสิ่ง
แวดล้อม

ค่านิยม 6 ประการของไทยยูเนี่ยนคือ การ
สร้างรากฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่เรา

ควรปฏิบัติต่อผู้อื่น แม้ว่าแต่ละคนจะมีภูมิ
หลังและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน  
ค่านิยม 3 ประการที่เกี่ยวกับทัศนคติ ได้แก่  
ความมุ่งมั่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
การให้เกียรติผู้อ่ืน ส่วนค่านิยมอีก 3 ประการ 
ในด้านการปฏิบัติ ได้แก่ การมีความรับผิดชอบ  
การให้ความร่วมมือ และการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ

ในการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำาอุตสาหกรรมที่
สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น และนำาเสนอ
สิ่งดีๆ ที่แตกต่างให้แก่ผู้บริโภคและคู่ค้าของ
เรา รวมถึงการสร้างผลประกอบการทาง
ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เราต้องคำานึงถึงและ
นำาค่านิยมหลักเหล่านี้ไปปรับใช้ในการทำางาน  

บริษัทได้สื่อสารเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมหลักขององค์กรกับพนักงานและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านวิธีการที่หลากหลาย 
อาทิเช่น การประชุมรวมพนักงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการฝึกอบรม
และการปฐมนิเทศ การทำาสนทนากลุ่มย่อย 
โครงการสอนงาน ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และอื่นๆ  

บริษัทเชื่อว่าค่านิยมหลักเหล่านี้จะมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมการทำางานที่มี
ประสิทธิภาพสูง และจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า
ความเป็นผู้นำาที่ดีเป็นอย่างไร ดังนั้นค่านิยม
จะถูกผสมผสานผ่านกระบวนการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท เช่น การ
บริหารการดำาเนินงาน การพัฒนาความเป็น
ผู้นำา และขั้นตอนการเลือกสรรบุคลากร  

ค่านิยมของเรายังช่วยส่งเสริมโครงการ
การพัฒนาความเป็นเลิศในการดำาเนินงาน
ของไทยยูเนี่ยน เช่น การริเริ่มโครงการการ
บริหารจัดการแบบลีน วัฏจักรการควบคุม
คุณภาพ และการจัดการของเสีย นอกจาก
นี้ค่านิยมและความเป็นเลิศในการดำาเนิน
งานของเราจะช่วยให้บริหารจัดการต้นทุน
เป็นไปได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การผลิต รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
การแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน.

ความมุ่งมั่นทุ่มเทของไทยยูเนี่ยนในการพัฒนาบุคลากร
เริ่มมาจากปรัชญาแนวคิดของบริษัทที่เล็งเห็นว่า บุคลากร
ทุกคนมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อไทยยูเนี่ยน

ผู้คนและชุมชน  
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การพัฒนาบุคลากรถือเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัทในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงให้
ความสำาคัญอย่างต่อเนื่อง

วัฒนธรรมของเรามีรากฐานมาจากค่านิยมหกประการของ 
ไทยยูเนี่ยน ซึ่งหมายถึง ไทยยูเนี่ยนมีทีมงานที่ประกอบไปด้วย
สมาชิกที่มีความมุ่งมั่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และการให้
เกียรติผู้อื่น รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ  
การให้ความร่วมมือ และมีการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

ในปี 2559 บริษัทได้ผสานรวมระบบทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลก 
นับเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความสำาคัญมากที่สุด ซึ่งก็คือ 
บุคลากรของเรา บริษัทตระหนักดีว่าการพัฒนาบุคลากรที่มี
ความสามารถมีความสำาคัญต่อการจะบรรลุเป้าหมายอันมุ่งมั่น 
ของบริษัท ในการตอบโจทย์ดังกล่าว ไทยยูเนี่ยนได้จัดทำา

CASE STUDY

การนำาค่านิยมของบริษัทเพื่อเป็นแนวทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและรุ่งเรืองด้วยกัน

โครงการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงโครงการการ
ทำางานข้ามแผนก การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ 
การหมุนเวียนงาน โครงการแลกเปลี่ยนการทำางานในต่าง
ประเทศ การสอนงานและการให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งโครงการ
ฝึกอบรมต่างๆ  

ก้าวต่อไปของบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการความหลาก
หลายของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพคือ การใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Re-
sources Information System: HRIS) ทั่วโลก ซึ่งจะ
รวบรวมข้อมูลของพนักงานเป็นฐานข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง 
ระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงความสามารถใน
การบริหารบุคลากรทั่วโลก และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างทีมงานในต่างประเทศโดยผ่านการเข้าถึงข้อมูลของ
พนักงานที่มีศักยภาพ.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการลงทุนด้านชุมชน
โครงการอบรมสิทธิทางการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการศึกษาเด็ก
อุตสาหกรรมประมงยังคงเผชิญความท้าทาย
ในการบรรลุผลสำาหรับการปฏิบัติต่อแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทยอย่างเป็นธรรมและ 
เท่าเทียม ซึ่งมีสาเหตุจากการปฏิบัติต่อ 
แรงงานนอกระบบและผิดกฎหมาย เช่น  
การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก  
และแรงงานขัดหนี้ ไทยยูเนี่ยนดำาเนินโครงการ 
ต่างๆ เป็นจำานวนมากเพื่อช่วยปกป้องสิทธิ
ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

เป้าหมายของบริษัทคือ การป้องกันไม่ให้
เกิดกรณีแรงงานเด็กและการค้ามนุษย์โดย
ทำาให้มั่นใจว่าแรงงานข้ามชาติของบริษัทใน
ประเทศไทยมีความเข้าใจสิทธิของตนเอง 
ตัวอย่างเช่น แรงงานข้ามชาติที่มีบุตรหลาน
ในประเทศไทยมักจะไม่สามารถเข้าถึงระบบ
การศึกษาได้ เนื่องจากไม่มีความรู้ที่เพียงพอ 
เกี่ยวกับระบบการศึกษาของประเทศไทย  
ดังนั้น ด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)  
ไทยยูเนี่ยนได้ต่อยอดการทำางานในอดีต  
โดยวางแผนจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
แก่แรงงานข้ามชาติในปี 2560 เพื่อเรียน

รู้เกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษาและขั้นตอน
วิธีในการสมัครเรียนในประเทศไทยเพื่อให้
บุตรหลานของพวกเขาได้เข้าถึงการศึกษาใน
ระบบ นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนได้สร้างศูนย์
เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่
สามให้แก่บุตรหลานของแรงงานข้ามชาติและ
แรงงานท้องถิ่นในประเทศไทยอีกด้วย ศูนย์
เตรียมความพร้อมฯ ดังกล่าว จะช่วยให้บุตร
หลานของแรงงานข้ามชาติเข้าเรียนในระบบ
การศึกษาของประเทศไทย ดังนั้นพวกเขาจึง
สามารถศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาได้ 
นอกจากนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองยังมั่นใจได้ว่า
บุตรหลานของตนจะมีความปลอดภัยในชีวิต
ระหว่างวัน และทำาให้พวกเขาสามารถทำางาน
ได้ด้วยความสบายใจ

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังตระหนักว่าการ
ศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับชีวิตที่ 
ดีในอนาคต เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะภาษา
อังกฤษของบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติ 
และนักเรียนในชุมชนที่เราดำาเนินงาน  
ไทยยูเนี่ยนจึงจัดโครงการสอนภาษาอังกฤษ
ที่โรงเรียนวัดศรีสุทธารามในประเทศไทยซึ่ง
เป็นหนึ่งในที่ตั้งของศูนย์เตรียมความพร้อม
เด็กก่อนวัยเรียนของบริษัท โดยมีพนักงาน
ของไทยยูเนี่ยนจำานวน 29 คน ซึ่งเป็นทั้งคน
ไทยและคนต่างชาติมาเป็นครูสอนอาสา
สมัคร โครงการดังกล่าวได้ช่วยเติมเต็มการ
พัฒนาศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อน

วัยเรียนสำาหรับบุตรหลานของแรงงานข้าม
ชาติของบริษัทในโรงเรียนท้องถิ่นให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนและมูลนิธิเครือข่าย 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้
ขยายโครงการอบรมสิทธิการศึกษาให้
ครอบคลุมในประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึง 
สิทธิด้านแรงงานสำาหรับชุมชนแรงงานข้าม
ชาติในจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกันนี้  
บริษัทยังได้พัฒนาคู่มือซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิทางการ
ศึกษาของเด็ก แรงงานเด็ก ภัยอันตราย
ทางออนไลน์ การค้ามนุษย์ และหมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อรายงานในกรณีที่มีการ
ละเมิดเกิดขึ้น โครงการดังกล่าวมีเป้าหมาย
เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานข้ามชาติมีความเข้าใจ
สิทธิของตนภายใต้กฎหมายไทย รวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและภัยอันตราย
ของการค้ามนุษย์และวิธีป้องกันตนเอง โดย
ในปี 2559 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน (LPN) ได้แจกจ่ายหนังสือคู่มือ
ดังกล่าวจำานวน 5,000 เล่มให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติ และในปี 2560 มูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) จะจัด
โครงการฝึกอบรมและแจกคู่มือดังกล่าวให้แก่
แรงงานทุกคนของไทยยูเน่ียนด้วย 

นายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำานวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เป็นวิทยากรอบรมให้กับแรงงานของไทยยูเนี่ยน 
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โครงการค่ายวิทยาศาตร์ 
สำาหรับเด็ก
ไทยยูเนี่ยนจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก
จากโรงเรียนสามแห่งในประเทศไทยได้แก่ 
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา โรงเรียนบ้าน
โสกแต้ และโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ทั้งนี้
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน
บ้านกอกโคกวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี
นักวิทยาศาสตร์จำานวน 64 คนจากศูนย์
นวัตกรรมกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนเป็นผู้สอน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะ
การคิดเชิงตรรกะให้กับเด็กๆ

โครงการปกป้องเต่าทะเลเพื่อส่ง
เสริมความยั่งยืนของระบบนิเวศ
ทางทะเล
นับตั้งแต่ปี 2555 Mareblu ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของไทยยูเนี่ยนได้ให้การสนับสนุนการ
อนุรักษ์เต่าทะเลในศูนย์ฟนฟูเต่าทะเลใน 
ทะเลสาบซัลโซ โอเอซิส (FG) ในประเทศ
อิตาลี โดยดำาเนินงานร่วมกับ Legamiente 
ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำาไร และใน
ปี 2559 Mareblu ยังคงให้การสนับสนุน
ศูนย์ดังกล่าว โดยบริจาคเงินในการจัดซื้อ
อุปกรณ์และเครื่องมือทางสัตวแพทย์ โคมไฟ
สำาหรับฆ่าเชื้อโรค ยารักษาโรค รวมถึง 
อุปกรณ์อื่นๆ

โครงการบรรเทาทุกข์เพื่อ
มนุษยธรรมให้แก่ผู้ประสบภัย
นับตั้งแต่ ปี 2554 บริษัทได้บริจาคอาหาร
ให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และดำาเนินงาน
อย่างใกล้ชิดกับองค์กรพันธมิตรต่างๆ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าสิ่งของบริจาคได้ส่งมอบให้แก่ผู้ที ่
มีความจำาเป็นอย่างแท้จริง ในปี 2559  
ไทยยูเนี่ยนบริจาคผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีน 
กระป๋องจำานวน 10,000 กระป๋อง เพื่อช่วย
ผู้ประสบภัยน้ำาท่วมในพื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย นอกจากนี้ Chicken of Sea 
ยังบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งแบบ
กระป๋องและแบบถุงอลูมินัมเพาซ์ จำานวน 
50,000 ชิ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำา
ท่วมในมลรัฐหลุยส์เซียน่าด้วย

การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในฐานะบริษัทอาหารทะเลระดับโลก  
ไทยยูเนี่ยนมีโอกาสในการสร้างคุณค่าที่ดี
เพื่อสังคมในระยะยาว ขณะเดียวกันยังสร้าง
คุณค่าในการดำาเนินธุรกิจควบคู่กันไปด้วย 
นับตั้งแต่ปี 2556 บริษัทดำาเนินงานร่วมกับ
มูลนิธิสัมมาชีพ ในโครงการสร้างคุณค่าร่วม
ระหว่างองค์กรกับชุมชน

เราสามารถพบพื้นที่สำาหรับวางไข่และอนุบาล
ตัวอ่อนของสัตว์ทะเลที่สำาคัญหลายแห่งได้
ตามแนวชายฝ่ังใกล้กับชุมชนชาวประมงท้องถ่ิน  
ด้วยการดำาเนินงานร่วมกับชุมชนเหล่านี้ 
ไทยยูเนี่ยนได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล และช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อีกด้วย

ในปี 2559 ไทยยูเน่ียนสนับสนุนชุมชนท้องถ่ิน 
ในจังหวัดชุมพรด้วยการส่งเสริมกิจกรรม
การทำาประมงอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้แก่สมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ภาพบน: พนักงานไทยยูเนี่ยนได้นำาอาหารไปบริจาค
ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำาท่วมในพื้นที่ภาคกลางของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการบรรเทาทุกข์เพื่อมนุษยธรรม
ให้แก่ผู้ประสบภัย

ภาพล่าง: นักเรียนอนุบาลจากหนึ่งในโรงเรียนที่ 
ไทยยูเนี่ยนได้ให้การสนับสนุนในจังหวัดสมุทรสาคร 
ได้รับแจกผลิตภัณฑ์ฟิชโช ในกิจกรรมวันเด็ก

93
รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)



ยั่งยืน และยังส่งเสริมวิธีการทำาประมงอย่าง
ยั่งยืนตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้วย ซึ่งทั้งสองแนวทางช่วยสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนในท้องถิ่น

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังดำาเนินงานร่วมกับ 
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ (IUCN) ในการช่วยยกระดับ
ขีดความสามารถของชุมชนและส่งเสริมการ
ทำาประมงอย่างยั่งยืนในอ่าวประทิว จังหวัด
ชุมพร ประเทศไทย ซ่ึงโครงการน้ีมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถในการฟนฟู
ระบบนิเวศชุมชนท่ีพวกเขาพ่ึงพา โดยเป็นการ 
ร่วมมือกันกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ใน
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
และแผนระยะยาวสำาหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างบูรณาการ

ในปี  2559 ไทยยูเนี่ยน
สนับสนุนวิถีการตกปลา
อย่างย่ังยืนของชุมชนท้องถ่ิน 
ในจังหวัดชุมพร ประเทศไทย

การส่งเสริมความตระหนักด้าน 
สิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่ง
แวดล้อม ไทยยูเนี่ยนได้ดำาเนินโครงการ
ธนาคารขยะในปี 2557 โดยส่งเสริมให้
พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ และ
นำารายได้จากโครงการไปสนับสนุนกิจกรรม
ในชุมชนท้องถิ่น สำาหรับวัตถุประสงค์ของ
โครงการมีดังนี้

1. ส่งเสริมความตระหนักและความสามารถ 
 ของพนักงานไทยยูเนี่ยนในการจำาแนก 
 ขยะทั้งในสถานประกอบการและที่บ้านได้

2. ส่งเสริมลดขยะพลาสติกในชุมชน

3. การนำารายได้จากโครงการนี้ไปสนับสนุน 
 โครงการเพื่อสังคม

4. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง 
 หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใน 
 โรงงาน

ในปี 2559 โครงการธนาคารขยะมีราย
ได้จำานวน 13,336 บาทจากการขายขยะ
พลาสติก ซึ่งรายได้ดังกล่าวได้ถูกนำาไปใช้ใน
การซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่บุตร
หลานของแรงงานในไทยยูเนี่ยน
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9,687,847
การบริจาคผลิตภัณฑ์

108,030,624
การบริจาคเงินสด

8%

92%

117,718,471
การบริจาค

5,254,000,000
ก ไรสุทธิ

2%

98%

B
B

สัดส่วนของการบริจาคเงินสดและผลิตภัณฑ์ B
B

สัดส่วนการบริจาคต่อก ไรสุทธิ

บาท บาท บาท บาท

สรุปรายละเอียดของการบริจาค (สกุลเงินบาท)

1. การบริจาคเพื่อการกุศล 

2. การลงทุนด้านชุมชน

3. การลงทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการค้า

รวมทั้งหมด

105,922,225

5,941,331

5,854,915

117,718,471 บาท

1. การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารของ European Seafood  
 Investment Portuga

2. การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารของ John West Holland BV

3. การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารของ Mareblu

4. การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารของ Petit Navire และ  
 Thai Union Europe

5. การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารของ John West UK

6. การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารของ Chicken of the Sea   
 International

7. การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารของไทยยูเนี่ยน

8. การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของบริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง

รวมบริจาคผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

การบริจาคสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์อาหาร
(อัตราแลกเปลี่ยน: 1 ยูโร เท่ากับ 39.03 บาท และ 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 35.28 บาท)

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหาร 

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหาร

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหาร

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหาร 

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหาร

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหาร 

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหาร

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

9,081 ยูโร หรือ 354,431 บาท 

 8,335 ยูโร หรือ 325,315 บาท

17,000 ยูโร หรือ 663,510 บาท

118,754 ยูโร หรือ 4,634,968 บาท 

6,219 ยูโร หรือ 242,727 บาท

80,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือ  
2,822,400 บาท

333,696 บาท

 310,800 บาท

9,687,847 บาท

การบริจาคของบริษัทปี 2559
รายงานนี้ครอบคลุมการบริจาคของบริษัท
ดังนี้

การบริจาคที่มอบในนามของบริษัท
ไทยยูเนี่ยนในประเทศไทย เวียดนาม 
สหรัฐอเมริกาและนอร์เวย์ ซึ่งรวมถึงบริษัท
ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (รวมประเทศเยอรมนี)

ที่มา: บัญชีองค์กรกลุ่มไทยยูเนี่ยน
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สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ของผู้บริโภค
จากอัตราการเติบโตของจำานวนประชากร
โลกที่ได้คาดการณ์ว่าจะสูงถึง 9 พันล้านคน
ภายในปี 2573 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านประชากรศาสตร์ และการเพิ่ม
ขึ้นของจำานวนผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลต่อวิถี
ความเป็นอยู่ และรูปแบบการบริโภคอาหาร
ที่เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นเรื่อง
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีได้กลายมาเป็น
เรื่องสำาคัญต่อผู้บริโภคมากกว่าแต่ก่อน

ภาวะขาดแคลนสารอาหาร และโรคอ้วน
ท่ามกลางการโภชนาการของโลกที่กำาลัง
เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงความสำาคัญ
ของการเลือกบริโภคอาหารที่ดี เพื่อสุขภาพ
ที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้วยพื้นฐานความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของ
วัตถุดิบที่ทราบถึงแหล่งที่มา ไทยยูเนี่ยนได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแง่ของความ
ยั่งยืนและมีโภชนาการที่ดี ซึ่งการค้นคว้า
วิจัยที่ไทยยูเนี่ยนมุ่งเน้นในการผสานคุณค่า
เพื่อสุขภาพและโภชนาการที่ดีในผลิตภัณฑ์ 
เพื่อประโยชน์สำาหรับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา

นวัตกรรมใหม่เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับ 
นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและ
นโยบายองค์กรเพื่อความยั่งยืน รวมทั้ง
แนวทางปฏิบัติ การเติบโตและการพัฒนา
ขององค์กร ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้า 
นวัตกรรมของไทยยูเนี่ยนจะช่วยทำาให้เรา 
สามารถใช้วัตถุดิบทางทะเลได้อย่างคุ้มค่า 
รวมถึงพัฒนากระบวนการผลิต 
และเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
สร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอยได้จาก 
การผลิต และสังคมที่มีสุขภาพดีขึ้น

บริษัทมุ่งมั่นในด้านการค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักกลยุทธ์ของ
องค์กร และทำางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ 
สถาบันต่างๆ หลากหลายสาขาวิชาที่มี 
ชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม  
ยกตัวอย่างเช่น ไทยยูเนี่ยนค้นคว้าหาวิธี

การใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เหลือจาก 
การผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งใน
ด้านคุณค่าโภชนาการและสุขภาพผู้บริโภค 
ทำาให้เราสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทการ
ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้
บริโภค ซึ่งจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยนในอนาคต

วิสัยทัศน์ของไทยยูเนี่ยนคือการเป็นผู้นำา
ด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก 
ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ เพื่อ
รักษาให้คงไว้แต่คนรุ่นหลัง อีกทั้งการ
โภชนาการที่มีความสมดุลและมีผลดีต่อ
สุขภาพมีความสำาคัญตลอดทุกช่วงวัยของ
ผู้บริโภค ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเยี่ยมและมีนวัตกรรม 
โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มี
ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้มาซึ่งโภชนาการที่ดี
ที่สุดสำาหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้บริโภค โดยไม่จำากัด วัย เพศ รายได้ หรือ
วัฒนธรรม

พันธกิจของไทยยูเนี่ยนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
องค์กรด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้บริโภค:

1. การค้นพบใหม่และผลงานวิจัยจาก 
 ทุกโครงการวิจัยจะได้รับการกลั่นกรอง  

 และผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างองค์ 
 ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความรู้ที่ได้มานี้ 
 จะสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ 
 ผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการทำางานสำาหรับ 
 พัฒนาการผลิต รวมถึงแผนโครงงาน  
 เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
 ผู้บริโภคและตลาด

2. ผลงานวิจัยทั้งหลายจะเปลี่ยนโฉม 
 ผลิตภัณฑ์ในอนาคตเพื่อตอบโจทย ์
 ความต้องการของผู้บริโภคตามกลุ่ม 
 อายุ สุขภาพ และระดับทางเศรษฐกิจ 
 สังคม

3. การใช้ทรัพยากรการประมงให้เกิด 
 ประโยชน์สูงสุด โดยจะมีการนำา 
 ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตที่ยัง 
 ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มาค้นคว้า  
 เพื่อวิจัยหาคุณค่าทางโภชนาการและ 
 ประโยชน์ต่อสุขภาพที่มีความเป็นไปได้

4. ระบุประเด็นด้านสุขภาพและความ 
 ปลอดภัย โดยผ่านการเปิดตัว 
 ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งการ 
 ผลิตของบริษัทจะใช้ข้อมูลด้าน 
 วิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งกลไก 
 การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย 
 ในห่วงโซ่อุปทานของการดำาเนินการ
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5. ไทยยูเนี่ยนจะนำาเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี 
 ประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายให้แก่ 
 ผู้บริโภคเพื่อเป็นทางเลือก โดยจะให ้
 ข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนาการอย่าง 
 ตรงไปตรงมา ถูกต้อง และมีความน่า 
 เชื่อถือ อีกทั้งบริษัทจะติดฉลากให้ข้อมูล 
 ท่ีสอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์  
 และถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำาหนดไว้

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในปี 2559
ไทยยูเนี่ยนอยู่ในระหว่างการจดสิทธิบัตร
สำาหรับออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าชิ้นใหม่
สำาหรับผู้บริโภคในรูปแบบที่สะดวกขึ้นเพื่อ
ตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจุบัน สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าชิ้นใหม่นี้มีกำาหนดจะเปิด
ตัวในปี 2560 ซึ่งบริษัทได้เตรียมเปิดช่อง
การกระจายสินค้าใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ร้านขาย
สินค้าจากโรงงาน (outlets) และลูกค้าใหม่

นอกจากน้ี ไทยยูเน่ียนยังได้คิดค้นนวัตกรรม 
สำาหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาทูน่า ซึ่งมอบ
คุณค่าทางโภชนาการ ไขมันต่ำา มีรสชาติที่ดี  
เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภคเมื่อ
เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่อาจไม่มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากนัก ซ่ึงการท่ีไทยยูเน่ียนมุ่งเน้น 
ทางด้านนวัตกรรมน้ี ถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือก 
ที่ดีเพื่อที่จะเติบโตและก้าวเข้าสู่ตลาดของผู้
บริโภคที่รักสุขภาพ ใส่ใจมองหาผลิตภัณฑ์ที่

สะดวกเพื่อให้เหมาะกับวิถีดำาเนินชีวิตที่เร่งรีบ  
โดยผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาทูน่านี้จะทำาการ
เปิดตลาดในประเทศไทย และวางขายในร้าน
สะดวกซื้อทั่วไป 

ฉลากโภชนาการ: นวัตกรรมทางสังคมของ
ไทยยูเนี่ยนจะมุ่งเน้นไปที่สองส่วนสำาคัญ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต้องตามกระแสโลกในด้าน 
โภชนาการที่ดี และผลิตภัณฑ์ต้องติดฉลาก 
แสดงโภชนาการให้สอดคล้องกับข้อกำาหนด 
เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคท่ีดี ข้อมูลโภชนาการ 
บนฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดของ 
ไทยยูเนี่ยนต้องเห็นได้อย่างชัดเจน โปร่งใส
มากที่สุด และในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ใหม่
ของไทยยูเนี่ยนมีฉลากข้อมูลโภชนาการครบ
ถ้วนทุกผลิตภัณฑ์ เพิ่มจากร้อยละ 65  
เมื่อปี 2558 นอกจากนี้ ในปีเดียวกัน 
ร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท
ได้ติดฉลากที่แจกแจงถึงสรรพคุณทาง
โภชนาการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 20

ที่ไทยยูเนี่ยน เราพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภคทั่วโลก..
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สรุปผลการดำาเนนิ
งานของบริษัท 

09
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ไทยยูเนี่ยนมีการเผยแพร่ผลงานด้านการยั่งยืนเป็นประจำาทุกป ี ซึ่งจะมี 
การรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลก โดยจะรายงานตามพันธกิจและประเด็นที่มี 
นัยสำาคัญของบริษัท
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ภาพรวมธุรกิจ

รายได้ทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

 ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

 จ่ายดอกเบี้ย

 จ่ายเงินปันผล

 จ่ายภาษีเงินได้

  เอเชีย

  ยุโรปและแอฟริกา

  อเมริกาเหนือ

 ค่าใช้จ่ายด้านสังคม

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีฉลากด้านโภชนาการ

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย

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

134,375.11

127,569.85

10,795.08

1,009.31

2,982.06

1,706.59

117.47

1,103.80

485.32

117.72

100

0.22

ข้อมูลผลการดำาเนินงาน หน่วย 2558 2559

สรุปผลการดำาเนิน
งานของไทยยูเนี่ยน
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ข้อมูลผลการดำาเนินงาน

ปริมาณการผลิต

การตรวจสอบย้อนกลับและการขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

สัดส่วนของปลาทูน่าที่ซื้อจากเรือประมงที่ขึ้นทะเบียน PVR  
ซึ่งรวมอุปกรณ์การประมงทุกประเภท

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (2) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

 ขอบเขต 1 (1)(2)

 ขอบเขต 2 (1)(2)

การจัดการด้านพลังงาน

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด

การใช้พลังงานทั้งหมด

 การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด

  น้ำามันเตา

  ก๊าซธรรมชาติ

  น้ำามันดีเซล

  ก๊าซหุ้งต้ม

  ถ่านหิน

  น้ำามันเบนซิน

  ก๊าซชีวภาพ

  เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

  กะลาปาล์ม

 การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)

การใช้น้ำา

ความเข้มข้นในการใช้น้ำา

การใช้น้ำา

น้ำาประปา

ตัน

ร้อยละ 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า/ตันการผลิต

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กิกะจูล/ตันการผลิต

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิต

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

666,117

93 

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

688,949

95 

0.81 

558,734

376,036

182,698

6.46

4,447,223

3,154,753

897,282

163,127

573,836

254,389

1,115,070

2,353

20,220

128,474

-

1,292,470

17.33

11,942,635

8,253,680

หน่วย 2558 2559

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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หมายเหตุ:
(1) การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  i) มาตรฐานและวิธีการคำานวณก๊าซเรือนกระจก Emission Factor และ GWP ตาม IPCC 2006, WRI GHG protocol และ ISO 14064 
  ii) พื้นที่ปฏิบัติการที่บริษัทเป็นผู้ดำาเนินการ 
(2) ก๊าซเรือนกระจกทุกประเภทที่ถูกรายงานในรายการฉบับนี้

หมายเหตุ:
(1) การรายงานข้อมูลของผู้รับเหมาในปี 2558 รวมเฉพาะโรงงาน ของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บมจ. สงขลาแคนนิ่ง บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์  
 (2 โรงงาน) และ บจ. แพ็คฟู้ด (4 โรงงาน และสำานักงาน)   
(2) การรายงานข้อมูลของผู้รับเหมาในปี 2559 รวมเฉพาะโรงงานของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บมจ. สงขลาแคนนิ่ง บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์  
 (2 โรงงาน) บจ. แพ็คฟู้ด (4 โรงงาน และสำานักงาน) โรงงานของ Chicken of the Sea International โรงงานของ บจ. ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น  
 และสำานักงานของ  Chicken of the Sea Frozen Food  

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

แหล่งอื่นๆ

 น้ำาผิวดิน

 น้ำาบาดาล

 น้ำาฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำาของบริษัท 

 น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้หมุนเวียน

การกำาจัดของเสีย

ของเสียฝังกลบ

ความเข้มข้นของขยะที่ถูกฝังกลบ

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ตัน

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

1,926,082

-

-

-

-

-

-

-

2,517,219

1,104,698

67,039

1,102,724

39,999

58.06

ผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ครั้งต่อ 200,000 
ชั่วโมงการทำางาน

ครั้งต่อ 200,000 
ชั่วโมงการทำางาน

0.68 

0.37

0.75 

0.00

อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)  
– พนักงาน

อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)  
– ผู้รับเหมา

ข้อมูลผลการดำาเนินงาน หน่วย 2558 2559

ข้อมูลผลการดำาเนินงาน หน่วย 2558 2559

G4-22

102 เกริ่นนำา รายงานความยั่งยืน ดัชนี



ผลจากดำาเนินงานด้านบุคลากร

 39,864.

 11,623

 28,241

 26.28 

4,004.65 

 9.79 

 72.67  

 14.85 

 13.32 

 21.00 

 15.00 

 765

 42.00

 447

 318

447

17

 100

 330

318

 4

 35

 279

 49,177

 13,381

 35,796

 17.81 

4,278.85

12.26 

 66.04 

  
14.43 

 14.33 

 10.50 

 6.93 

 1,148

 37.80 

 714

 434

714

 17

 161

 536

434

 3

 47

 384

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

จำานวนพนักงานทั้งหมด

 พนักงานประจำา

 พนักงานรายวัน

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปีของพนักงานประจำารวม 
ทั้งกลุ่มบริษัท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการอบรมและพัฒนาพนักงานประจำา

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง

การสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน 

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด (พนักงานประจำา)

 ภูมิภาคเอเชีย

 ภูมิภาคอเมริกา

 ภูมิภาคยุโรป

ความหลากหลายของพนักงาน

การแบ่งตามเพศและระดับ

 จำานวนผู้บริหารทั้งหมด

 สัดส่วนของผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด

 จำานวนผู้บริหารชายทั้งหมด

 จำานวนผู้บริหารหญิงทั้งหมด

 ผู้บริหารชาย

  ผู้บริหารระดับสูง

  ผู้บริหารระดับกลาง

  ผู้บริหารระดับล่าง 

 ผู้บริหารหญิง

  ผู้บริหารระดับสูง

  ผู้บริหารระดับกลาง

  ผู้บริหารระดับล่าง

คน

คน

คน

ชั่วโมง/พนักงาน 

บาท

บาท

ร้อยละของความพึง
พอใจของพนักงาน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

คน

คน

ร้อยละ

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

ข้อมูลผลการดำาเนินงาน หน่วย 2558 2559
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ผลจากดำาเนินงานด้านบุคลากร (ต่อ)

จำานวนพนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารทั้งหมด

  สัดส่วนของพนักงานหญิงที่ไม่ใช้ผู้บริหาร

  พนักงานชายที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

  พนักงานหญิงที่ไม่ใช้ผู้บริหาร

สัดส่วนการจ้างงานผู้บริหารระดับสูงจากท้องถิ่น  
(สำานักงานใหญ่เท่านั้น)

 
เสรีภาพในการรวมกลุ่ม – จำานวนพนักงานที่เข้าร่วมสหภาพแรงงาน 
ในยุโรป

 

จำานวนการปรึกษาหารือ/การต่อรองเจรจากับสหภาพแรงงานในยุโรป
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

 7,671

 61.00 

 3,025

 4,646

 55.55 

 294

 24.52  
 
 
 

 12

11,892

 55.61 

 5,279 

 6,613

 80.00 

 

2,578 

 19.26  
 
 
 

26ครั้ง

คน

ร้อยละของจำานวน
พนักงานในพื้นที่

ปฏิบัติการในยุโรป
ทั้งหมด

คน

ร้อยละ

คน

คน

ร้อยละ

ข้อมูลผลการดำาเนินงาน หน่วย 2558 2559

หมายเหตุ:
(1) บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการดำาเนินงานในปีที่ผ่านมา

G4-22
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GRI Content Index 
and UNGC COP

10

106 เกริ่นนำา รายงานความยั่งยืน ดัชนี



รายงานเพ่ือความย่ังยืนของไทยยูเน่ียน ประจำาปี 2559 ท่ีสอดคล้องกับดัชนีช้ีวัด 
Global Reporting Initiatives (GRI) และ United Nations Global 
Compact Communication on Progress (UNGC COP)
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GRI CONTENT INDEX  
AND UNGC PRINCIPLES COP
GENERAL STANDARD DISCLOSURES

8-11

114

24-27

16-21

22

11-21, 103

103-104

104 

 14-15, 22-23

104 

32-33

34-35 
 

46-48

6-7

STRATEGY AND ANALYSIS 

G4-1

ORGANIZATIONAL PEOPLE

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

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES 

G4-17

G4-18

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

Subsidiaries Company(1) 

Process for defining the report content and the aspect 
boundaries

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
-

-

 
-

- 
 

-

-

-

General
Standard

Disclosures
Description

Page Number
(or Link)

External
Assurance

(1) In 2016, 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 2016 page 57

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

http://investor.
thaiunion.com/

Refer to page
57 of Annual Report 2016
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42

38-41

38-41

102, 104 

33, 42 

39

38

38-39

40-41 

6-7

6-7

6-7

6-7

36-37

43-48

-

-

-

- 

-

 

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

GENERAL STANDARD DISCLOSURES (continued)
General

Standard
Disclosures

Description
Page Number

(or Link)
External

Assurance

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES (continued) 

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

 
G4-23 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

 
REPORT PROFILE

G4-28

G4-29

G4-30

G4-32

GOVERNANCE

G4-34

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56

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

GRI Content Index

Governance structure of the organization

Organization values, principles, standards and norms
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- 

- 

- 
 
 
-

-

-

-

 
-

- 

-

 
-

 
-

 
- 
 
 
-

-

 
-

 
-

 
-

- 

- 

- 
 
 
-

-

-

-

 
-

- 

-

 
-

 
-

 
- 
 
 
-

-

 
-

 
-

 
-

43-45

 
100 

33, 74

 
77, 101 

75, 101

76

33, 78

 
101-102

78, 101-102

 
79

 
33, 74

 
75, 101

 
75, 101

 
75

76

 
33, 79-80

 
102

 
 
 

90

ECONOMIC 

Economic 
performance

 

ENVIRONMENTAL

Energy

 
Water

 

 
 

Emissions

 
 
 
 
Effluents  
and waste

 
SOCIAL

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK 
 
Employment

G4-DMA

 
G4-EC1 

G4-DMA

 
G4-EN3

G4-EN5

G4-EN6

G4-DMA 

G4-EN8

G4-EN9 

G4-EN10 

G4-DMA

 
G4-EN15

 
G4-EN16

 
G4-EN18

G4-EN19

 
G4-DMA

 
G4-EN23

 
 
 
G4-DMA

Generic Disclosures on Management  
Approach 

Direct economic value generated and  
distributed

Generic Disclosures on Management  
Approach 

Energy concumption within the organization

Energy intensity

Reduction of energy consumption

Generic Disclosures on Management  
Approach 

Total water withdrawal by source

Water sources significantly affected by  
withdrawal of water

Percentageg and total colume of water 
recycled and reused

Generic Disclosures on Management  
Approach

Direct greenhouse gas (GHG)  
emissions (Scope 1)

Energy indirect greenhouse gas (GHG)  
emissions (Scope 2)

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

Reduction of greenhouse gas (GHG)  
emissions

Generic Disclosures on Management  
Approach

Total weight of waste by type and disposal 
method 
 

Generic Disclosures on Management  
Approach

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Materials 
Aspects

DMA and  
Indicators Description Omissions

/Notes
Page Number

(or Link)
External

Assurance
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES (continued)
Materials 
Aspects

DMA and  
Indicators Description Omissions

/Notes
Page Number

(or Link)
External

Assurance

SOCIAL (continued)

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK (continued) 

Employment 

 
Occupational 
health and 
safety 

 
Training and 
education

 
 
Supplier  
assessment for  
labor practice

HUMAN RIGHTS

Investment

Freedom of  
association  
and collective  
bargaining

 
 
Forced or 
compulsory 
labor

G4-LA1

 
 

G4-DMA 

G4-LA6

 
 
 

G4-DMA

 
G4-LA9 

 

G4-DMA

 
G4-LA14

 
 
 

G4-DMA

 
G4-HR1

 
 
 

G4-HR2 
 
 

 
G4-DMA

 
G4-HR4 

 

 
 

G4-DMA

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

Generic Disclosures on Management 
Approach

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

Generic Disclosures on Management 
Approach

Average hours of training per year per 
employee by gender, and by employee 
category

Generic Disclosures on Management 
Approach

Percentage of new suppliers that were 
screened using labor practices criteria 
 

Generic Disclosures on Management 
Approach

Total number and percentage of significant 
investment agreements and contracts  
that include human rights clauses or that 
underwent human rights screening 

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

Generic Disclosures on Management 
Approach

Operations and suppliers identified in  
which the right to exercise freedom of  
association and collective bargaining 
may be violated or at significant risk, and 
measures taken to support these rights

Generic Disclosures on Management 
Approach

103 
 

83

 
85, 102 

 
 

90

 
103

 
 

54, 62

 
44, 54, 62

 
 
 

33-34, 52-53

 
44, 54

 
 
 

63

 
 
 
 

33-34, 52-53

 
104

 
 
 
 

32-34, 52-53

- 
 

-

 
- 

 
 
-

 
-

 
 
-

 
-

 
 
 
-

 
-

 
 
 
-

 
 
 
 
-

 
-

 
 
 
 
-

- 
 

-

 
- 

 
 
-

 
-

 
 
-

 
-

 
 
 
-

 
-

 
 
 
-

 
 
 
 
-

 
-

 
 
 
 
-
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES (continued)

SOCIAL (continued)

HUMAN RIGHTS (continued)

Forced or  
compulsory 
labor 
 

Supplier  
human rights  
assessment

SOCIETY

Local  
communities

 
 
Anti- 
corruption

 

 
 
Supplier  
assessment  
for impacts  
on society

 
 
Product  
and service  
labeling

G4-HR6

 
 
 
 
G4-DMA

 
G4-HR10

 

G4-DMA

 
G4-SO1

 
 
G4-DMA

 
G4-SO3

 
 
G4-SO4 

G4-DMA

 
G4-SO9 
 

G4-SO10 

 
G4-DMA

 
G4-PR3

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

Generic Disclosures on Management 
Approach

Percentage of new suppliers that were 
screened using human rights criteria

Generic Disclosures on Management 
Approach

Percentage of operations with implemented  
local community engagement, impact  
assessments, and development programs

Generic Disclosures on Management 
Approach

Total number and percentage of opera- 
tions asessed for risks related to corrup- 
tion and the significant risks identified

Communication and training on  
anti-corruption policies and procedures

Generic Disclosures on Management 
Approach

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

Significant actual and potential negative 
impacts on society in the supply chain and 
actions taken

Generic 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

55-57

 
 
 
 

54, 62

 
44, 54, 62

 
33, 92

 
92-95

 
 

32, 42-45

 
44-45

 
 
44 

61

 
62-63, 71

 
 

71

 
 

64, 68,  
96-97

65, 69, 100

-

 
 
 
 
-

 
-

 
-

 
-

 
 
-

 
-

 
 
- 

-

 
-

 
 
-

 
 
-

 
-

-

 
 
 
 
-

 
-

 
-

 
-

 
 
-

 
-

 
 
- 

-

 
-

 
 
-

 
 
-

 
-

Materials 
Aspects

DMA and  
Indicators Description Omissions

/Notes
Page Number

(or Link)
External

Assurance
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UNITED NATIONS  
GLOBAL COMPACT
PRINCIPLES (UNGC)

FOOD PROCESSING SECTOR DISCLOSURES

UNGC Communication on Progress (COP) Boundary

Human rights 

 

Labor 

 

Environment 

 

 

Anticorruption

Procurement/
sourcing 
practices

G4-DMA

FP1 
 

FP2

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

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

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

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

Principle 5 The effective abolition of child labor

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

Principle 7 Businesses should support a precautionary approach to 
environmental challenges

Principle 8 Undertake initiatives to promote greater environmental 
responsibility

Principle 9 Encourage the development and diffusion of  
environmentally friendly technologies

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

Disclosures on management approach 

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 re- 
sponsible production standards, broken 
down by standard

34-35,  
50-57, 63

34-35,  
50-57, 63

34-35, 50-57, 
104

34-35, 50-57

34-35, 50-57

34-35, 50-57, 
103

34-35, 72-81 

 
34-35, 64-71 

34-35, 72-81

 
34-35, 43-45

60, 64, 68

65, 69, 101 

 
65, 69, 101

-

-

-

-

-

-

Materials 
Aspects

DMA and  
Indicators Description Omissions

/Notes
Page Number

(or Link)
External

Assurance
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