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1
เกี่ยวกับรายงาน
เพื่อความยั่งยืน
ฉบับนี้

รายงานฉบั บ นี้ เ ป็ น รายงานความยั่ ง ยื น ประจำ � ปี
ฉบับที่ 9 จัดทำ�ขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ
แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อความโปร่งใส
ในการดำ�เนินงานทัง้ หมดของบริษทั และห่วงโซ่อปุ ทาน
โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินงานตัง้ แต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนธันวาคม 2564 เทียบกับตัวชี้วัดหลักและ
เป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้ในกลยุทธ์ความยัง่ ยืน SeaChange®

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น เพื่อสอดคล้องกับ
การเป็นรายงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้อ่านสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงได้อย่างอิสระผ่านทาง
เว็บไซต์ SeaChange® (https://seachagesustainability.org/)
ซึ่งในเว็บไซต์ ได้นำ�เสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับโครงการ
ความยั่งยืนต่างๆ ของไทยยูเนี่ยน รวมทั้งความคืบหน้า และความ
สำ�เร็จของโครงการและกิจกรรมต่างๆ

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

รายงานฉบั บ นี้ จั ด ทำ � ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานความยั่ ง ยื น
ของ Global Reporting Initiatives (GRI) แบบทางเลือกหลัก
(Core option) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับกลุ่ม
ธุรกิจอาหาร (Food Processing Sector Supplement: FPSS)
โดยการคัดเลือกประเด็นความยั่งยืนเพื่อนำ�เสนอข้อมูลตามมาตรฐาน
ของ GRI ดังรายละเอียดในหัวข้อด้านล่าง และรายงานฉบับนี้ได้รับ
การรับรองแบบจำ�กัดขอบเขต โดย Lloyd’s Register ซึง่ ขอบเขตของ
รายงานฉบับนี้ครอบคลุมบริษัทภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ
บริษัทย่อยที่ไทยยูเนี่ยนถือครองหุ้นเกินร้อยละ 50 และบริษัทภายใต้
การควบคุมการดำ�เนินงานโดยไทยยูเนี่ยน
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หลักการการกำ�หนด
เนื้อหารายงาน
การกำ�หนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เริ่มต้นจากความเข้าใจผลกระ
ทบที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
ซึง่ ประกอบด้วยคูค่ า้ ลูกค้า ภาครัฐ ชุมชนท้องถิน่ และภาคประชาสังคม
จากนั้ น บริ ษั ท ได้ รั บ ความเห็ น จากผู้ เ ชี่ ย วชาญภายนอก และคณะ
ผู้ บ ริ ห ารกลุ่ ม บริ ษั ท ไทยยู เ นี่ ย น ซึ่ ง ในรายงานได้ ก ล่ า วถึ ง ประเด็ น
สำ�คัญทีผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความสนใจและมีความสำ�คัญต่อกลยุทธ์
ทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
ในการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและนอกองค์ ก ร บริ ษั ท
ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทางมาตรฐาน GRI นั่ น คื อ บริ บ ทความยั่ ง ยื น
(Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ (Materiality)
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Inclusiveness) ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประเมินประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ สามารถเข้าไปอ่านในหัวข้อ
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญของเราได้ที่ หน้า 32

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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หลักการ
การกำ�หนด
คุณภาพการ
รายงาน
มาตรฐาน GRI มีการกำ�หนดคุณภาพการรายงานโดยคำ�นึงถึง
ความถูกต้อง (Accuracy) ความสมดุล (Balance) ความชัดเจน
(Clarity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และขอบเขตเวลา
(Timeliness) ของรายงาน

การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ในรายงานเพื่ อ ความยั่ ง ยื น อย่ า ง
ต่อเนื่องและเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของบริษัทสามารถนำ�ข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประกอบในตัดสินใจ

การให้ความสำ�คัญกับความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ ประกอบ
ด้วยพนักงาน ชุมชนในท้องถิน่ กลุม่ ผลประโยชน์ องค์การนอกภาครัฐ
ลูกค้า คู่ค้า และผู้รับเหมา

การเตรี ยมรายงานของเรานั้ น มี ก ารรั บ ฟั ง ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยและ
ตอบสนองต่อความเห็นคิดดังกล่าวที่กลับมาหาบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อมูลในรายงานมีความสมดุลและน่าเชื่อถือ

เรามุ่ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการดำ � เนิ น งาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เหลือ
น้อยที่สุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษทั มีการดำ�เนินงานดังต่อไปนี้ เพือ่ ให้บรรลุขอ้ กำ�หนดดังกล่าว

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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เรามีการรายงานหัวข้อที่สำ�คัญและพันธกิจหลัก รวมถึงการทำ�งานร่วมกับพันธมิตรอย่างสม่ำ�เสมอ ในปี 2564 เรามีความก้าวหน้าในการทำ�งาน
ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมมือกับ The Nature Conservancy ประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน
ในการจัดหาปลาทูนา่ ทัว่ โลก การออกสินเชือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืนเป็นครัง้ แรก และ การออกหุน้ กูส้ ง่ เสริมความยัง่ ยืนเป็นครัง้ แรก นอกจากนีบ้ ริษทั
ได้เผยแพร่ รายงานความคืบหน้าของพันธกิจการจัดการปลาทูนา่ ปี 2564 และการประกาศพันธกิจการจัดการปลาทูนา่ อย่างยัง่ ยืนไปจนถึงปี 2568

การรายงานความก้าวหน้า
ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนเป็นภาคี UN Global Compact รายงาน
ฉบั บ นี้ ถื อ เป็ น การสื่ อ สารความก้ า วหน้ า ประจำ � ปี ข องบริ ษั ท ต่ อ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการปฏิ บั ติตามหลั ก 10 ประการของ
UN Global Compact ภายใต้ ข อบเขตของบริ ษั ท ที่ ส ามารถ
ดำ � เนิ น การได้ รวมถึ ง รายงานความก้ า วหน้ า ในการสนั บ สนุ น
เป้ า หมายอื่ น ในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม
ภายใต้ ก รอบเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ
(UN SDGs)

เนื้ อ หาของรายงานฉบั บ นี้ มี ก ารตรวจทานและได้ รั บ การรั บ รอง
โดยผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในไทยยู เ นี่ ย น และคณะ
กรรมการความยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มี นั ย สำ � คั ญ ในการรายงานประเด็ น ที่ มี นั ย สำ � คั ญ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
กับปีก่อน
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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2

สารจาก
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร
ธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ความยัง่ ยืนยังคงเป็นหัวใจสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของไทยยูเนี่ยน และการดำ�เนินงานของเรายังคงมุ่ง
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม
อาหารทะเลทั่วโลก

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อสถานการณ์ โควิด 19 ก่อให้เกิดผลกระทบทั่วโลกเป็นปีที่สอง
ติดต่อกัน แต่แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ไทยยูเนี่ยน
ยังคงมีการดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราอย่างต่อเนื่อง
เราได้ประกาศพันธกิจใหม่ และขยายการทำ�งานให้ครอบคลุมประเด็น
ใหม่ๆ เพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำ�คัญที่สุดที่โลกกำ�ลัง
เผชิ ญ อยู่ ใ นวั น นี้ เราเห็ น ได้ จ ากการประชุ ม COP 26 หรื อ การ
ประชุมรัฐภาคกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ 26 ทีเ่ มืองกลาสโกว์ทม่ี กี ารส่งสัญญาณเตือน
ภัยเกีย่ วกับผลกระทบทีโ่ ลกต้องเผชิญ หากไม่มกี ารดำ�เนินงานทันทีและ
เด็ดขาดเพือ่ ควบคุมอุณหภูมโิ ลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

หลังจากผ่านพ้นการดำ�เนินงานช่วงสถานการณ์ โควิด ในปี 2563
ทำ�ให้เราสามารถรับมือได้ดีกับผลกระทบจากเชื้อไวรัสนี้ในปี 2564
เราได้ดำ�เนินมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในทุกสถาน
ประกอบการของเรา เรื่องที่เ ราให้ความสำ� คัญ อย่างต่อเนื่องในปีนี้
มากที่สุดคือ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนการ
ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ไทยยูเนี่ยนมีการดำ�เนินธุรกิจอยู่
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ในปี 2564 ไทยยูเนี่ยนได้
บริจาคอาหารเกือบ 1 ล้านชุด รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือ
ต่างๆ ทั่วโลก ภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ของเรา

ไทยยูเนีย่ นตระหนักดีถงึ ความเสีย่ งในเรือ่ งนี้ ในปี 2565 เราจะประกาศ
กลยุทธ์ SeaChange® หรือกลยุทธ์ความยั่งยืนทั่วโลกของเราใหม่ที่
จะกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานเรา โดยเรายังคงเป็นผูน้ �ำ การขับเคลือ่ น
การเปลี่ ย นแปลงไม่ เ พี ย งเฉพาะในการดำ � เนิ น งานของเราเท่ า นั้ น
แต่ เ ป็ น การขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงอุ ตสาหกรรมอาหารทะเล
ทั้งหมดอีกด้วย ที่ส�ำ คัญคือ ไทยยูเนี่ยนจะประกาศเป้าหมายเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตั้งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์
(science-based targets) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของ
เราที่จะจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเป็น
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ส่วนหนึง่ ของพันธกิจองค์กรทีม่ งุ่ “การสร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ใี ห้กบั ผูค้ น
และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล” (Healthy Living,
Healthy Oceans) โดยตระหนักถึงบทบาทของทะเลและอาหารทะเลใน
การจัดการกับความท้าทายเรื่องนี้
เราตระหนักดีว่า เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เพียง
ลำ�พัง ไทยยูเนี่ยนจึงต้องทำ�งานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลายทั้ง
ภาคธุรกิจ องค์การนอกภาครัฐ นักวิชาการ และรัฐบาล ไทยยูเนี่ยน
เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง Seafood Business for Ocean
Stewardship (SeaBOS) ซึง่ เป็นความร่วมมือสำ�คัญระหว่างบริษทั
อาหารรายใหญ่ทส่ี ดุ ของโลก นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ ซึง่ ปัจจุบนั
ผมดำ�รงตำ�แหน่งรองประธานกรรมการของ SeaBOS นอกจากนี้ เรา
ยังมีขอ้ ตกลงร่วมกับองค์กรอนุรกั ษ์ธรรมชาติระดับโลก (The Nature
Conservancy) เพือ่ สร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อปุ ทานปลาทูนา่ ของ
ไทยยูเนี่ยนให้มากขึ้น และจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น การทำ�ประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) สิทธิมนุษยชน
และแรงงาน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2564 เราได้ อ อกพั น ธกิ จ การจั ด หาปลาทู น่ า
อย่ า งยั่ ง ยื น จนถึ ง ปี 2568 โดยมี พั น ธสั ญ ญาใหม่ ที่ จ ะ
ขั บ เคลื่ อ นแนวปฏิ บั ติที่ ดี ที่ สุ ด ในการทำ � งานเพื่ อ จั ด การ
กับปัญหาการทำ�ประมง IUU และแรงงานทาสสมัยใหม่
นอกจากนี้ เรายังได้ประกาศพันธกิจการลดการสูญเสีย
อาหารและขยะอาหาร นโยบายการไม่ท�ำ ลายป่า และนโยบาย
การจัดหาน้�ำ มันปาล์มด้วยความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

พันธกิจการคุ้มครองแรงงานของเราที่มีการดำ�เนินงานมายาวนาน
ได้มีการขยายขอบเขตเพิ่มเติมด้วยการนำ�หลักการ “Employer
Pays Principle” มาใช้ ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นส่วนสำ�คัญของ
นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมของไทยยูเนี่ยน
อีกทั้งเรายังได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการ
ต่อต้านการล่วงละเมิด (Anti-discrimination & Anti-harassment
Policy) ปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Policy) และการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human
Rights Risk Assessment) ของบริษัทอีกด้วย
เนื่องจากความต้องการโปรตีนที่ดีเพื่อสุขภาพมีการเติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็วทั่วโลก นวัตกรรมจึงยังคงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยขับเคลื่อน
การเติบโตของเราในอนาคต เราได้มีการค้นคว้านวัตกรรมในเรื่อง
เหล่านีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง อาทิเช่น โปรตีนทางเลือก ซึง่ ผ่านศูนย์นวัตกรรม
GIC (Global Innovation Center) ของเรา โดยมี บ ริ ษั ท
ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ (TUI) นำ�ผลงานการค้นคว้าจากศูนย์
นวัตกรรม GIC มาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
ด้วยการใช้ประโยชน์จากปลาทั้งตัวให้สูงสุดในกระบวนการแปรรูป
โดยไทยยูเนี่ยน ทั้งนี้ไม่เพียงจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แนวทางใหม่แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนความพยายามด้านความยัง่ ยืน
ของเราอีกด้วย
ในปี 2564 ความเป็นผู้นำ�ด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนได้รับ
การยอมรั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เมื่ อ บริ ษั ท ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น สมาชิ ก
ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และได้รับการ
จั ด อั น ดั บ ให้ อ ยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 2 ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
อาหารของโลก ซึ่งการได้รับการยอมรับที่สำ�คัญเช่นนี้ย่อมแสดงถึง
เรามีความก้าวหน้าทีส่ �ำ คัญเรือ่ งความยัง่ ยืน นอกจากนี้ เรายังได้รบั
การประเมินให้อยู่ในลำ�ดับที่ 1 ในดัชนี Seafood Stewardship
Index (SSI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากผลการดำ�เนินงานของ
เราที่มุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
(UN SDGs)

CHANGING SEAFOOD FOR GOOD

10

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2564 เรายังได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ�ของเราในการ
ดำ�เนินการเรือ่ งการเงินเพือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืน (Blue Finance)
ใหม่ อี ก หนึ่ ง ด้ า น ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายที่ ส ร้ า งประโยชน์ ต่อ ท้ อ งทะเล
โดยอัตราดอกเบีย้ จะถูกเชือ่ มโยงกับเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน และใน
ระหว่างปี 2564 ไทยยูเนี่ยนได้ออกสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืน
(Sustainability-Linked Loans: SLLs) และหุ้นกู้ส่งเสริม
ความยัง่ ยืน (Sustainability-Linked Bonds: SLBs) เป็นครัง้ แรก
มูลค่ารวม 27,000 ล้านบาท ทั้งนี้เราได้มีการตั้งเป้าหมายว่า
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท 75 เปอร์เซ็นต์ จะมาจากแหล่งเงินทุน
ที่ส่งเสริมความยั่งยืน (Blue Finance) ภายในปี 2568
ในปีทผ่ี า่ นมา รายงานฉบับนีไ้ ด้ให้ขอ้ มูลเชิงลึกเกีย่ วกับการดำ�เนิน
งานของไทยยูเนี่ยนภายใต้แผนงานหลักทั้ง 4 ด้านของกลยุทธ์
SeaChange ® ประกอบด้ ว ย แรงงานปลอดภั ย และแรงงาน
ทีถ่ กู กฎหมาย การจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความรับผิดชอบ การดำ�เนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และผูค้ นและชุมชน รวมถึงการให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับแผนงานด้านความยัง่ ยืนในอนาคต
รายงานฉบับนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ะท้อนความมุง่ มัน่ ของเราทีจ่ ะสนับสนุน
United Nations Global Compact (UNGC) โดยถือเป็นการ
สือ่ สารความก้าวหน้าประจำ�ปีของบริษทั (Communication on
Progress: COP) ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการปฏิบตั ติ ามหลัก 10
ประการของ UNGC ภายใต้ขอบเขตของบริษทั ทีส่ ามารถดำ�เนินการได้
การดำ�เนินงานของไทยยูเนีย่ นด้านความยัง่ ยืนเป็นความพยายาม
ร่วมกันและเป็นหนึง่ เดียวทัว่ โลก ผมขอขอบคุณสำ�หรับความพยายาม
อย่างต่อเนื่องของพนักงานทุกคนในไทยยูเนี่ยน รวมถึงพันธมิตร
ทางการค้าของเรา ทัง้ นีเ้ รายังจะรักษาความเป็นผูน้ �ำ ในอุตสาหกรรมนี้
ต่อไป พร้อมกับดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง
เชิงบวกและความยัง่ ยืนให้เกิดขึน้

ธีรพงศ์ จันศิริ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกใน ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability
Indices: DJSI) เป็ น ปี ที่ 8 ติ ด ต่ อ กั น และได้ อั น ดั บ ที่ 2 ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารของโลก และได้รับรางวัลระดับโกลด์ คลาส (Gold Class) ในรายงาน
Sustainability Yearbook 2021 ของ S&P Global ประจำ�ปี 2564
ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำ�ดับที่ 1 ในดัชนีความยั่งยืน Seafood Stewardship
Index (SSI) โดยองค์กร World Benchmarking Alliance (WBA) เป็นครั้งที่ 2
ติดต่อกัน จากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ทีช่ ว่ ยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ และการเป็นผูน้ �ำ ด้านความยัง่ ยืนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก
ประกาศ พันธกิจการจัดหาปลาทูน่าอย่างยั่งยืน จนถึงปี 2568 ซึ่งครอบคลุมเป้าหมาย
สำ�คัญเพื่อขับเคลื่อนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และในการป้องกันการทำ�ประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และแรงงานทาสสมัยใหม่
ออก สินเชือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืน และหุน้ กูส้ ง่ เสริมความยัง่ ยืน (Sustainability-Linked
Loans and Sustainability-Linked Bonds) รวม 27,000 ล้านบาท ซึ่งมีอตั รา
ดอกเบี้ยที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน และภายในปี 2568
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท 75 เปอร์เซ็นต์จะมาจากเงินทุนที่ส่งเสริมความยั่งยืน (Blue
Finance)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564
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การคุ้มครองแรงงาน
เริม่ ใช้หลักการ “Employer Pays Principle” ภายใต้ นโยบาย
การสรรหาแรงงานข้ามชาติ อย่างมีจริยธรรมฉบับปรับปรุงใหม่
โดยแรงงานไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสรรหางาน ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2565

ตรวจสอบเรือประมง 115 ลำ�ในโครงการพัฒนาการทำ�ประมง
ทูนา่ ทีจ่ ดั หาวัตถุดบิ ให้กบั ไทยยูเนีย่ น ตามแนวปฏิบตั ดิ า้ นแรงงาน
บนเรือประมงของไทยยูเนี่ยน (Vessel Code of Conduct)

ประกาศ นโยบายการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการต่อต้านการ
ล่วงละเมิด (Anti-discrimination & Anti-harassment
Policy) ปรับปรุง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Policy) และ การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษชน (Human
Rights Risk Assessment) รวมถึงทำ�การประเมิน ค่าจ้าง
เพื่อชีวิต (Living Wage Assessment) เป็นครั้งแรก

ทดลองใช้สญ
ั ญาจ้างงานในรูปแบบการ์ตนู กับชาวประมงทีท่ �ำ งาน
ในเรือประมงไทย เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจเนื้อหาของสัญญาและ
สิทธิของแรงงาน

เผยแพร่ แถลงการณ์ UK Modern Slavery Act Transparency
Statement 2020-2021 โดยมีข้อมูลความสำ�เร็จและความ
พยายามเพื่อคุ้มครอง ตรวจสอบ และเยียวยาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นแรงงานทาสสมัยใหม่
ทัง้ ในสถานประกอบการและห่วงโซ่อปุ ทานของเรา

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

การช่วยเหลือผู้คนและชุมชน

ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน

การจัดทำ�บัญชีก๊าซเรือนกระจกแบบครบถ้วน ซึ่งรวมถึงข้อมูล
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 จากห่วงโซ่อปุ ทานทัง้ หมด
และได้ส่งจดหมายแสดงความมุ่งมั่นของเราไปยังโครงการริเริ่ม
เป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets
initiative) โดยระบุความตัง้ ใจของเราทีจ่ ะประกาศเป้าหมายการ
ดำ�เนินการเรื่องสภาพภูมิอากาศในระยะสั้นและระยะยาว

บริ จ าคอาหารจำ� นวนเกื อ บ 1 ล้ า นชุ ด และอุ ป กรณ์ ป้องกั น
โควิด 19 ต่างๆ ไปทั่วโลก ภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ ทั้งนี้
ได้บริจาคไปแล้วเป็นจำ�นวน 4 ล้านชุดตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ
โรคโควิด 19

ริ เ ริ่ม การเป็ น พั นธมิ ตรกั บ องค์ ก รอนุ รัก ษ์ ส่ิง แวดล้ อ ม The
Nature Conservancy เพื่ อ สร้ า งความโปร่ ง ใสในห่ ว งโซ่
อุปทานในระบบห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่าทั่วโลกของเรา รวมถึง
การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือการสังเกตการณ์
โดยมนุษย์บนเรือประมงทูนา่

ออก นโยบายการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยตั้ง
เป้าหมายลดการสูญเสียอาหาร (food loss) ภายในการดำ�เนิน
งานของเราลง 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568
ประกาศ นโยบายการไม่ทำ�ลายป่า และ นโยบายการจัดหาน้ำ�มัน
ปาล์มด้วยความรับผิดชอบ โดยตัง้ เป้าหมายน้�ำ มันปาล์มทัง้ หมด
100 เปอร์เซ็นต์ที่เราจัดหาต้องมาจากแหล่งปลูกที่มีความรับ
ผิดชอบ ภายในปี 2568

บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา ดำ� เนินกลยุทธ์ส่งเสริม
ความยุตธิ รรม ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการยอมรับ
ความแตกต่าง (Justice, Equity, Diversity, and Inclusion:
JEDI) อย่างเต็มปีเป็นปีแรก เพื่อสร้างสถานที่ทำ�งานที่มีความ
หลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง

เข้าร่วม โครงการ Ocean Disclosure Project ซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ในการดำ�เนินงานตามพันธกิจด้านความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูล
แหล่งจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลของเราทั่วโลกต่อสาธารณะ
นำ�ร่องใช้ เทคโนโลยีดาวเทียม ต่อยอดการตรวจสอบย้อนกลับ
อาหารทะเลและเรื่องความยั่งยืน สำ�หรับฟาร์มกุ้ง

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของไทยยูเนี่ยน ปี 2564
7.5%

ขอบเขต 1

4.4%

2.9%
อืน่ ๆ

ขอบเขต 2

12.6%
การลงทุน

5.2%
การขนส่ง

88.1%

79.3%

ขอบเขต 3

การซื้อสินค้า
และบริการ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด ปี 2564

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขต 3 ปี 2564

4.30 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

3.79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เมื่อพิจารณาความสำ�คัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 เราได้มีการสำ�รวจเพิ่มเติมถึงแหล่ง
ที่มาหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การซื้อสินค้าและบริการคิดเป็น 79.3 เปอร์เซ็นต์ ของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ของเรา และแหล่งที่มาสำ�คัญของเราได้แก่ ปลาทูน่า กุ้ง และบรรจุภัณฑ์ โดยรวม
แล้วทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีสัดส่วนมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มนี้ และเราจะเน้นความพยายามในการลดการ
ปล่อยคาร์บอน เพื่อการก้าวไปข้างหน้า

CHANGING SEAFOOD FOR GOOD
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ภาพรวมธุรกิจ
ของไทยยูเนี่ยน
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เราคือใคร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้นำ�ธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมา
เป็นเวลามากกว่า 45 ปี
วันนี้ ไทยยูเนี่ยนได้รับการยอมรับในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นนำ�ของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุด มียอดขายต่อปีมากกว่า 141.0 พันล้านบาท (4.5 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเททำ�งานเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน
ความพยายามในการทำ�งานด้านความยั่งยืนของเราตลอดปี 2564 ทำ�ให้เราได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) อีกครั้ง เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน
และได้อันดับที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของโลก

วิสัยทัศน์องค์กร

พันธกิจองค์กร

การเป็นผู้นำ�ทางด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก
ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่
คนรุ่นหลัง

การเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
และสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงต่อ
ผู้บริโภค ลูกค้า และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ

ค่านิยมองค์กร
ความมุ่งมั่น
ความอ่อนน้อม

เป้าหมายองค์กร

ภาพรวมแบรนด์ของบริษัท

การมุ่งมั่นที่จะ “สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และ
ดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล” (Healthy
Living, Healthy Oceans) โดยให้ความสำ�คัญกับ
สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ขององค์กร การสร้างการเติบโตและการทำ�กำ�ไรในกลุ่ม
ธุรกิจหลัก รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ท่ีน่าสนใจ การ
เดิ น หน้ า ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมในเรื่ อ งความยั่ ง ยื น
พร้ อ มกั บ ดึ ง ดู ด ผู้ ที่ มี ค วามสามารถให้ ม าร่ ว มงานกั บ
องค์กร และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเหล่านั้นไว้

ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ท่ัวโลก ซึ่งประกอบด้วย
แบรนด์ทเ่ี ป็นผูน้ �ำ ตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea,
John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu,
King Oscar และ Rügen Fisch รวมทัง้ แบรนด์ชน้ั นำ�
ในประเทศไทย ได้ แ ก่ ซี เ ล็ ค ฟิ ช โช คิ ว เฟรช โมโนริ
เบลลอตต้า และมาร์โว่ นอกจากนีย้ งั มีแบรนด์สว่ นประกอบ
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่าง UniQTMBONE,
UniQTMDHA และ ZEAvita ศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
แบรนด์ของบริษทั ได้ในหนังสือรายงานประจำ�ปี 2564 แบบ
One Report ซึง่ จะมีรายงานงบการเงินรวมอยูด่ ว้ ย นอกจาก
นีส้ ามารถดูแผนทีแ่ สดงรายละเอียดฐานการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษทั ได้ทเ่ี ว็บไซต์ SeaChange®

การให้เกียรติผู้อื่น
ความรับผิดชอบ
การให้ความร่วมมือ
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

17

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

CHANGING SEAFOOD FOR GOOD

18

5

แหล่งวัตถุดิบ
อาหารทะเล
ไทยยูเนีย่ นยังคงเข้าร่วมโครงการ Ocean Disclosure
Project (ODP) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่เกิดขึ้น
เมื่อปี 2558 โดยองค์กร Sustainable Fisheries
Partnership (SFP) ที่เปิดให้บริษัทอาหารทะเล
รวมทั้งผูค้ ้าปลีก คู่ค้า และผูผ้ ลิตอาหารปลา เปิดเผย
ข้อมูลแหล่งจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลของตนเองที่มา
จากการจับด้วยวิธีแบบธรรมชาติ และแบบเพาะเลี้ยง
ในฟาร์ม โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนิน
งานเรื่องพันธกิจด้านความโปร่งใสของไทยยูเนี่ยน
โดยไทยยูเนี่ยนเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเลทั่วโลก ทั้งจากการทำ�ประมงด้วย
วิธีการจับแบบธรรมชาติ และแบบเพาะเลี้ยงในฟาร์ม

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
เราได้ ป ระกาศความร่ ว มมื อ ใหม่ กั บ SFP ในปี 2565 โดยเรา
จะขยายการดำ�เนินการเรื่องความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของเรา
เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี จากการประเมิ น ก่ อ นหน้ า นี้ ที่ จั ด ทำ � โดย ODP
ระบบ Seafood Metrics ของ SFP จะทำ�ให้ไทยยูเนี่ยนสามารถ
ปรับปรุงการติดตาม ความโปร่งใส และการตรวจสอบย้อนกลับ
ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่ อง โดยระบบดังกล่า ว
จะทำ � ให้ ไ ทยยู เ นี่ ย นสามารถประเมิ น และติ ด ตามห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ของการจั บ แบบธรรมชาติ แ ละฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งทั่ ว โลกที่ บ ริ ษั ท
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ สำ � หรั บ ธุ ร กิ จ ที่ ยุ โ รป อเมริ ก า และเอเชี ย ระบบ
Seafood Metrics จะรวบรวมและติ ด ตามข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ด้ า นธรรมาภิ บ าล ปริ ม าณสั ต ว์ น้ำ � เป้ า หมาย ความเสี่ ย งด้ า น
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในแหล่ ง จั ด หา
วั ตถุ ดิ บ ประมงของบริ ษั ท นอกจากนี้ ตัว ชี้ วั ด ด้ า นความยั่ ง ยื น
เช่น การได้รบั การรับรอง การประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน
การประเมินขององค์การนอกภาครัฐ และการตรวจสอบย้อนกลับ
ซึ่งจะรวมอยู่ในการติดตาม
แผนที่ ใ นหน้ า นี้ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สถานที่ ข องการทำ � ประมงและ
ฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ำ � ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ที่ เ รามี ก ารซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ
อาหารทะเล สำ � หรั บ แผนที่ แ บบอิ น เตอร์ แ อ็ ค ที ฟ ที่ แ สดงข้ อ มู ล
ของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเรา สามารถคลิกชมได้จาก ที่นี่
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ความยั่งยืน
ที่ไทยยูเนี่ยน
ภาพรวมกลยุทธ์ความยัง่ ยืน SeaChange®: เป้าหมาย นโยบาย
และความคืบหน้าที่ส�ำ คัญ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ อนาคตของธุ ร กิ จ ไทย
ยูเนี่ยนและการเติบโตของบริษัท และความยั่งยืนเป็นพื้นฐาน
ให้กบั ทัง้ พนักงานและชุมชนทัว่ โลกของเราในฐานะการเป็นพลเมือง
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การดำ� เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
เป็นรากฐานสำ�คัญสำ�หรับวิสัยทัศน์องค์กรในการเป็นผู้นำ�ด้าน
อาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก เพราะนอกจากจะแสดงถึง
ความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพัฒนา
เรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทมีความรับผิดชอบในการกำ�หนดมาตรฐานการดำ�เนินงานด้าน
สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และเศรษฐกิ จ ในการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท และ
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทานของเรา เราตระหนักดีวา่ ความรับผิดชอบนีเ้ ป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรม เราใส่ใจต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียของเราด้วยการนำ�เสนอกลยุทธ์ SeaChange®
ในปี 2559 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนที่ประกอบด้วย
พั น ธกิ จ ต่ า งๆ ที่ วั ด ผลได้ ใ นการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
อย่างแท้จริงและยั่งยืนในแนวทางการดำ�เนินงานของเรา ทั้งนี้กลยุทธ์
SeaChange® มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลก นอกจากนี้ เรายังมี
ความมุ่งมั่นต่อแนวทาง “การสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน
และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล” (Healthy Living,
Healthy Oceans) โดยตระหนักถึงบทบาทของทะเลและอาหารทะเล
ในการจัดการกับความท้าทายที่กำ�ลังเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพและ
มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับผู้บริโภค ดังนั้น “การสร้างชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล”
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ในปี 2565 ไทยยูเนี่ยนจะประกาศกลยุทธ์ SeaChange® ที่เราได้มี
การปรับขึ้นใหม่

ที่มีนัยสำ�คัญและจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ปัจจุบันประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นประเด็น
หลักในกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน เราตระหนักดีถึงความ
จำ�เป็นในการขับเคลือ่ นความเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ เนือ่ งจากโลกเผชิญ
กับความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับภาวะโลกร้อน โดยในการประชุม COP26
หรือ “การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26” ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์
ปี 2564 มีการส่งสัญญาณเตือนถึงภัยในอนาคตหากไม่มีการดำ�เนิน
งานอย่างทันท่วงทีเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะทำ�งานเพื่อผลักดันโครงการลดการปล่อย
ก๊ า ซคาร์ บ อนในการดำ � เนิ น งานและในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของเราทั่ ว โลก
การดำ � เนิ น กลยุ ท ธ์ ด้ า นการรั บ มื อ กั บ สภาพภู มิ อ ากาศของเราที่ มี
ประสิทธิภาพ จะไม่ใช่เพียงการดำ�เนินการแค่ความพยายามจากภายใน
เท่านั้น แต่ยังเป็นการดำ�เนินการร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของเราอีกด้วย

หลังจากเสร็จสิน้ การจัดทำ�บัญชีกา๊ ซเรือนกระจกสำ�หรับการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขอบเขต 1 ขอบเขต 2 และ ขอบเขต 3 ในปี 2565 ไทยยูเนีย่ น
จะประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่อิงหลักวิทยาศาสตร์
(Science-Based Targets) โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย

ไทยยู เ นี่ ย น แสดงถึ ง ความเป็ น ผู้ นำ � ในอุ ต สาหกรรมอาหารทะเลระดั บ โลก โดยได้ มี ก ารระดมทุ น เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น (Blue Finance) ในประเทศไทย ด้ ว ยการออกสิ น เชื่ อ ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น
(Sustainability-Linked Loans: SLLs) และหุน้ กูส้ ง่ เสริมความยัง่ ยืน (Sustainability-Linked Bonds:
SLBs) เป็นครั้งแรก รวมทั้งสิ้น 27,000 บาท ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายภายในปี 2568 เงินกู้ยืมระยะยาวของ
บริษัท 75 เปอร์เซ็นต์ จะมาจากแหล่งเงินทุนที่ส่งเสริมความยั่งยืน (Blue Finance) โดยลักษณะสำ�คัญ
ของการเงินที่ส่งเสริมความยั่งยืนนี้คือ อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนจะมีความเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งหากเป็นไปตามที่ก�ำ หนดไว้ จะส่งผลให้มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ�ลง

เมื่อปี 2564 ไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน (supporter)
ของ Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) และในปีนี้ เราจะเผยแพร่รายงาน TCFD ของเราเป็นฉบับแรก
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ภู มิ อ ากาศของเราให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติข อง TCFD (TCFD
recommendations) เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนของเราและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างของหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (SLBs) มีการกำ�หนด
อั ต ราดอกเบี้ ย แบบปรั บ ขึ้ น (Step-up)และ/หรื อ ปรั บ ลง
(Step-down) โดยขึ้ น อยู่ กั บ ความสำ � เร็ จ การดำ � เนิ น งานตาม
เป้ า หมายด้ า นความยั่ ง ยื น (SPTs) ภายใต้ กรอบการเสนอ
ขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน (Thai Union’s
Sustainability-Linked Financing Framework) โดยมี
Sustainalytics ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินอิสระ มาทำ�การประเมิน
กรอบการเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท และภายใต้
โครงสร้างนี้ อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับ
ว่าบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้หรือไม่

แม้สถานการณ์โควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกอย่าง
มีนัยสำ�คัญในปี 2564 ซึ่งรวมถึงไทยยูเนี่ยนด้วย แต่เรามิได้หยุด
การดำ � เนิ น งาน เรายั ง คงให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การดำ � เนิ น งานเพื่ อ
บรรลุตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนและสร้างมาตรฐานด้านความ
ยั่งยืนให้ทั้งอุตสาหกรรมดำ�เนินตาม เรายังคงดำ�เนินโครงการและ
ออกนโยบายเพื่อผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ เรายัง
ทำ�งานร่วมกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลและภาคประชาสังคมใน
วงกว้าง แม้วา่ โลกจะออกจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไทยยูเนีย่ น
หวังว่า การดำ�เนินการตามพันธกิจต่างๆ ด้านความยั่งยืนของเรา
จะมีส่วนช่วยในการฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด 19 และความ
พยายามที่จะสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนกำ� ลังถูกบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ด้าน
การเงิ น ของภาคธุ ร กิ จ มากขึ้ น รวมถึ ง ไทยยู เ นี่ ย นด้ ว ย การใช้
เครื่องมือทางการเงินที่ส่งเสริมความยั่งยืน หรือ Blue Finance
ได้รับการยอมรับทั้งจากภาคธุรกิจ และนักลงทุน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงที่สำ�คัญมากที่สุดที่โลกกำ�ลังเผชิญ
และหากไม่สามารถจัดการปัญหานีไ้ ด้จะเกิดการสูญเสียทางธรรมชาติ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรที่ธุรกิจต่างๆ ต้องพึ่งพา
เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินได้เข้ามามี
บทบาทในการทำ�งานด้านความยั่งยืนมากขึ้น เพราะความสำ�เร็จใน
กลยุทธ์ความยัง่ ยืนของเราสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการ
ดำ�เนินงานทางด้านเงิน

ไทยยูเนี่ยนได้รับการยกย่องในฐานะบริษัทที่ทุ่มเทผลักดันให้เกิด
การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง บวกต่ อ อุ ตสาหกรรมและภาคธุ ร กิ จ อาหาร
ทะเลในวงกว้าง โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2
ของโลกในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารใน ดั ช นี Dow
Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นกลุ่มดัชนีที่
ประเมินผลการดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืนของบริษทั นับพันแห่งทีจ่ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก โดยไทยยูเนีย่ นได้รบั คัดเลือกให้
ติดอันดับในดัชนีดงั กล่าวเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน การอยูใ่ นดัชนี DJSI
เป็นเครื่องพิสูจน์สำ�คัญถึงความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนของเรา
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เนื่องจากดัชนี DJSI มีการพัฒนาขอบเขตและข้อกำ�หนดด้านการ
ประเมินความยัง่ ยืนอย่างต่อเนือ่ ง จึงมัน่ ใจได้วา่ ไทยยูเนีย่ นมีการปรับ
ตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่ออยู่ในฐานะผู้นำ�ด้านความ
ยัง่ ยืนต่อไป นอกจากนี้ บริษทั ยังได้รบั การจัดอันดับให้อยูใ่ นลำ�ดับที่
1 ใน ดัชนี Seafood Stewardship Index (SSI) โดย World
Benchmarking Alliance (WBA) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ซึง่ เป็นการ
ประเมินบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกทั้งหมด
30 บริษัท ในด้านการดำ�เนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ
SeaChange® เป็นแนวทางการดำ�เนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุม
ของธุรกิจอาหารทะเลอย่างโปร่งใส ตั้งแต่การดูแลรักษาท้องทะเลไป
จนถึงการจัดการขยะ รวมถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อพนักงาน
และการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานของ
บริษัท
หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยัง่ ยืนคือ ความสามารถในการตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งทีม่ าของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษทั ได้อย่าง
เต็มรูปแบบ ตั้งแต่การจับไปจนถึงการบริโภค เมื่อมีระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งทีม่ าของอาหารอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จะทำ�ให้บริษทั
สามารถระบุ ตรวจสอบ และปรับปรุงการดำ�เนินงานในเรือ่ งสำ�คัญได้
เช่น เรื่องสิทธิแรงงาน และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
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วัตถุประสงค์หลัก

ความยั่งยืน ของท้องทะเลใน
ปัจจุบัน และสำ�หรับคนรุ่นใหม่

การรับมือกับการเปลีย่ นแปลง ของสภาพ
ภูมอิ ากาศ และการส่งเสริมอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ทางโภชนาการผ่านอาหารทะเลทีม่ คี วามยัง่ ยืน

แรงงานมีความปลอดภัย มีการจ้างงาน
อย่างถูกกฎหมาย และ ได้รบั การส่ง
เสริมความเข้าใจในสิทธิดา้ นแรงงาน

แผนงานหลัก
แรงงานปลอดภัยและแรงงานทีถ่ ูกกฎหมาย

การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

การจ้างงานทีป่ ลอดภัย ถูกกฎหมาย และมีเสรีภาพในการเลือก
งานทั้งในสถานประกอบการของบริษัท และในห่วงโซ่อุปทาน
ซึ่งมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อไทยยูเนี่ยน

การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นเรื่อง
สำ � คั ญ อย่ า งยิ ่ ง ในการปรั บ ปรุ ง แนวทางเพื ่ อ ความโปร่ ง ใส
และแนวทางการดำ � เนิ นงานของห่ ว งโซ่ อุ ปทานอาหารทะเล
ทั้งหมด

แผนงานและเป้าหมาย การจ้างแรงงานที่เป็นธรรม

แผนงานและเป้าหมาย การดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบ

การดำ�เนินนโยบายด้วยความรับผิดชอบ

ผู้คนและชุมชน

วิธีการดำ�เนินงานของบริษัทต้องคำ�นึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงหน้าที่ในการดูแลและปฏิบัติต่อ
แรงงานของบริษัท

ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยและทำ�งานในภูมิภาคที่บริษัทมี
การดำ�เนินธุรกิจอยู่

แผนงานและเป้าหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

แผนงานและเป้าหมาย ผู้คนและชุมชน

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการ ซึ่งมีการดำ�เนินการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก

หลักการดำ�เนินงาน
การกำ�กับดูแลที่ดี

ความโปร่งใส

พันธมิตรและความร่วมมือ

ความเป็นผู้นำ�ที่แข็งแกร่ง มีนโยบาย และกระบวนการ
ดำ�เนินงานย่อมรับรองว่า การดำ�เนินธุรกิจของเราจะเน้น
การทำ � งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายความยั่ ง ยื น ของเรา
และมีการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในสถานประกอบ
การทั่วโลกของเรา

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และ
ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอย่างโปร่งใสที่สุด มีการแบ่งปัน
องค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของการดำ�เนินงาน
อย่างสม่ำ�เสมอ

บริ ษั ท จะยั ง คงแสวงหาความร่ ว มมื อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ
องค์การนอกภาครัฐ ภาครัฐ และพันธมิตรในอุตสาหกรรม
เพื่อทำ�งานร่วมกันในโครงการริเริ่มต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรา โดยบริษัทจะนำ�องค์
ความรู้ที่ได้มาแบ่งปันเพื่อให้ทั้งอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์
จากประสบการณ์และสิ่งที่เราได้ค้นพบ
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
พั น ธกิ จ ของไทยยู เ นี่ ย นด้ า นความยั่ ง ยื น จะนำ � เสนอผ่ า น
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของบริษัท โดยมีนาย
ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารของไทยยู เ นี่ ย น เป็ น
ประธาน และนายอดัม เบรนแนน ผู้อำ� นวยการกลุ่มด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เป็นประธานร่วม การตัดสินใจระดับสูงของคณะ
กรรมการ จะเป็นการทำ�งานร่วมกันของผูบ้ ริหารระดับสูงตลอดทัง้ ปี
เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกิดขึ้นและการเสนอนโยบายใหม่ รวมถึง
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ�ด้านความยั่งยืน
ของไทยยูเนี่ยนในอุตสาหกรรม การตัดสินใจของคณะกรรมการ
เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนจะมีการสือ่ สารไปยังหน่วยธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
และหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำ�เนินงานร่วมกับทีมพัฒนาที่ยั่งยืน
ทั่วโลกของเรา นอกจากนี้ นายอดัม ยังเป็นหนึ่งในสมาชิก คณะ
ผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยน (Global Leadership Team) ที่นำ�
เรื่องความยั่งยืนไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจอีกด้วย
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
และ UN Global Compact
การดำ�เนินงานของเราถูกออกแบบมาเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล และความสำ�เร็จท่เี กิดขึน้ จากโครงการต่างๆ
ของไทยยูเนี่ยนยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) และสอดคล้องกับพันธสัญญาของบริษัทในฐานะ
ภาคี UN Global Compact (UNGC) รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าประจำ�ปี (UNGC Communication of Progress)
ของไทยยูเนีย่ นต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย กลยุทธ์ SeaChange® ของไทยยูเนีย่ นเน้นการขับเคลือ่ นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาชาติ
(SDGs) ทุกเป้าหมาย แต่จะมุง่ เน้นไปที่ 4 เป้าหมายทีส่ ร้างการเปลีย่ นทางสังคมในวงกว้างในขอบเขตทีบ่ ริษทั สามารถดำ�เนินการได้โดยตรง ซึง่
ประกอบไปด้วย

นอกจากเป้าหมายดังที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ การดำ�เนินงานของเรายังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประการอื่นเช่น
เป้าหมายประการที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และประการที่ 12 การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

สิทธิมนุษยชน
ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนและเคารพการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
ไม่ข้องแวะกับการกระทำ�อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มาตรฐานแรงงาน
ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั่นต่อเสรีภาพของพนักงานในการ
สมาคม และรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง
ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ
ขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

สิ่งแวดล้อม
ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนการดำ�เนินการป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม
แสดงความคิดริเริ่มให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมต่อต้านการคอร์รัปชัน

ต่อต้านการคอร์รัปชัน
ไทยยูเนี่ยนจะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
รวมไปถึงการบังคับขูดรีด และการรับสินบน
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นวัตกรรมที่ไทยยูเนี่ยน
นวั ตกรรม เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การเติ บ โตในอนาคต
ของไทยยู เ นี่ ย น และยั ง ทำ � ให้ บ ริ ษั ท เป็ น ผู้ นำ � ด้ า นความยั่ ง ยื น
ระดั บ โลก ศู น ย์ น วั ต กรรม (Global Innovation Center:
GIC) ที่ ล้ำ � สมั ย ของเรากำ � ลั ง ดำ � เนิ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ใ น
กลุ่มโปรตีนทางเลือก โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ จำ�กัด
ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในหน่ ว ยธุ ร กิ จ ของเราได้ นำ � ผลงานการค้ น คว้ า จาก
ศู น ย์ น วั ตกรรม GIC มาพั ฒ นาต่ อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย์ ที่ เ พิ่ ม มู ล ค่ า
ให้สูงขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากปลาทั้งตัวให้สูงสุดในกระบวนการ
แปรรูปของไทยยูเนี่ยน
ที่ศูนย์นวัตกรรมมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม
และการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถประยุกต์ ใช้ข้อมูลเชิงลึกของ
ผู้บริโภคในท้องถิ่น และแนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
และเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เหล่านั้นยังทำ�งาน
ร่วมกับพันธมิตรภายนอกเช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์การ
นอกภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะช่วยถ่ายทอดองค์กรความรู้
ศูนย์นวัตกรรม มีส่วนร่วมในโครงการมากมายที่สนับสนุนความ
สำ � เร็ จ ด้ า นความยั่ ง ยื น ของไทยยู เ นี่ ย น เช่ น การนำ � ทุ ก ส่ ว นของ
วัตถุดิบมาใช้เพื่อลดของเสียจากอาหารให้เป็นศูนย์ การแก้ปัญหา
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โปรตีนทางเลือก อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ สริมสุขภาพให้แข็งแรง (เป้าหมายประการที่ 9 อุตสาหกรรม
นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน)

ในปี 2564 ไทยยูเนี่ยน ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก ภายใต้
แบรนด์ “OMG Meat” ในประเทศไทย เป็นการเริม่ ต้นของการเดินทาง
เข้าสูก่ ลุม่ ผลิตภัณฑ์ “อาหารทะเลทางเลือก” ทัว่ โลก ผลิตภัณฑ์ชนิ้ แรก
ทีเ่ ข้าสูก่ ลุม่ นีไ้ ด้แก่ เนือ้ ปลาทูนา่ และเนือ้ ปูทที่ �ำ จากพืช (plant-based)
และมีแผนจะเปิดตัว เนื้อกุ้งที่ทำ�จากพืช เร็วๆ นี้

(Healthy Living, Healthy Oceans)” ด้วยผลิตภัณฑ์สามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาได้อย่างครบวงจร เริ่มต้นจาก
การจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืน ผ่านกระบวนการผลิตที่สามารถคงคุณค่า
ของสารอาหารธรรมชาติไว้ได้อย่างครบถ้วน และส่งต่อให้ลูกค้าในการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อไป

ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ ทำ�งานร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอย่างใกล้ชิด
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการนำ�นวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับ
อุตสาหกรรมปลาทูน่าได้อีกด้วย ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ มีโรงงาน
สกัดน้ำ�มันปลาทูน่า ในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย มีโรงงานกลั่น
น้ำ�มันที่เมืองรอสตอค ประเทศเยอรมนี และโรงงานสกัดน้�ำ มันปลาอีก
แห่งในประเทศเซเชลส์ ซึ่งโรงงานสกัดน้ำ�ปลาทั้งสองแห่งนี้ เปิดดำ�เนิน
การในปี 2564 นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ ยังเปิดไลน์
เครือ่ งจักรการผลิตผงกระดูกปลาทูนา่ ใหม่ ทีโ่ รงงานของบริษทั ไอ-เทล
คอร์ปอเรชั่น ทางภาคใต้ของประเทศไทย การใช้ทุกส่วนของปลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนี้เป็นการสนับสนุนเป้าหมายของไทยยูเนี่ยนที่มุ่งสู่
“การมีสุขภาพชีวิตที่ดี และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

แม้ไทยยูเนี่ยน เชื่อว่า โปรตีนจากสัตว์จะยังมีบทบาทที่สำ�คัญในโลก
แต่เราต้องตระหนักว่า ความต้องการโปรตีนจากผัก แมลง และเซลล์
เพาะเลี้ยงกำ�ลังเติบโตขึ้น โดยในปี 2564 กองทุน venture fund
ของไทยยูเนี่ยนได้เข้าลงทุนในสตาร์ทอัพหลายแห่ง เช่น บริษัท บลูนาลู
ซึ่งมีสำ�นักงานตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพ
ชั้ น นำ � ของโลกด้ า นโปรตี น อาหารทะเลที่ ม าจากเซลล์ เ พาะเลี้ ย ง
(cell-based seafood) และมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โปรตีน
อาหารทะเลที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงอีกหลายชนิด รวมถึงปลามาฮิ
มาฮิ (mahi mahi) และปลาทูน่าสายพันธุ์บลูฟิน (bluefin tuna)
อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท วิอาควา เธอราปิดิกส์
(ViAqua Therapeutics) เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพสัญชาติอิสราเอล และเป็นผู้พัฒนาการจัดการโรคในสัตว์น้ำ�
ด้วยเทคโนโลยีระดับอาร์เอ็นเอ (RNA-particle platform) รวม
ถึงลงทุนในบริษัท อเลฟ ฟาร์มส์ เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำ�
ของโลกด้านโปรตีนจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ สัญชาติอิสราเอลอีกแห่ง
และการลงทุนในบริษัท ออร์ก้าฟีด หนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำ�ด้าน
ขนมสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากโปรตีนแมลง ปลาทุกตัวที่ถูกจับจากการ
ทำ�ประมงที่ยั่งยืนในโลกเมื่อรวมกับการเติบโตของประชากร ซึ่งกำ�ลัง
จะเพิ่มความกดดันเรื่องการเข้าถึงโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพ จึงเป็นเหตุผล
ให้การคิดค้นนวัตกรรมของเรามุ่งไปในเรื่องดังกล่าว เช่น โปรตีน
ทางเลือกที่มีความสำ�คัญต่อเรามากในอนาคต

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้ การพัฒนานวัตกรรมมีความสำ�คัญต่อการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลในอนาคต ในปี 2562 เราจั ด ตั้ง
โครงการสเปซ-เอฟ โดยร่วมมือกับสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นโครงการ
พัฒนาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกใน
ประเทศไทย ในปี 2564 มีบริษัทสตาร์ทอัพจำ�นวน 18 แห่ง
เข้าร่วมในโครงการสเปซ-เอฟ รุ่นที่ 3 ซึ่งสตาร์ทอัพที่เข้ามา
จำ�นวนครึง่ หนึง่ มาจากต่างประเทศ โดยมีจ�ำ นวน 9 แห่งได้เข้าใน
โครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) และจำ�นวน 9 แห่งได้เข้า
ในโครงการบ่มเพาะ (Incubator) ทัง้ นี้ ไทยยูเนีย่ น ยังร่วมกับ
สเปซ-เอฟ ในรุน่ ทีผ่ า่ นมา ผ่านการทดลองผลิตภัณฑ์และการลงทุน
ในปี 2563 กองทุน venture fund ของไทยยูเนี่ยนได้ลงทุนใน
บริษทั สตาร์ทอัพจากโครงการสเปซ-เอฟ ปีแรก บริษทั ไฮโดรนีโอ
(HydroNero) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
ไฮเทค จากประเทศเยอรมนีที่ให้บริการระบบตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ � สำ � หรั บ การให้ อ าหารและเลี้ ย งกุ้ ง ในฟาร์ ม ระบบจั ด การ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�แบบอัจฉริยะของบริษัท ไอโดรนีโอ ได้มีการ
ติดตั้งในฟาร์มกุ้งภายใต้การดำ�เนินงานของบริษัท โอคินอส ฟู้ด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไทยยูเนี่ยน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ สามารถอ่านได้ที่ หน้า 74
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ความร่วมมือกับ
อุตสาหกรรมที่สำ�คัญ
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ และการมี เ ป้ า หมาย
ร่ ว มกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติประการที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้
เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเพื่อช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยรวม ไทยยูเนีย่ นยังคงร่วมมือกับ Seafood Business
for Ocean Stewardship (SeaBOS) ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักสำ�คัญ
และในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง SeaBOS เราได้มีส่วนร่วม
ในเวทีความร่วมมือที่สำ�คัญระหว่างวิทยาศาสตร์และภาคอุตสาหกรรม
และในปี 2564 นายธี ร พงศ์ จั น ศิ ริ ประธานกรรมการบริ ห ารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยยูเนี่ยน ได้ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธาน
กรรมการของ SeaBOS ซึ่ ง เป็ น ตำ � แหน่ ง อั น ทรงเกี ย รติ สำ � หรั บ เรา
และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่ริเริ่มเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในวงกว้าง
ในปีนี้ นายเควิน บิกซ์เล่อร์ ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ การจัดหาวัตถุดบิ ปลาทูนา่
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เป็ น ประธานกรรมการ มู ล นิ ธิ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น
ของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability
Foundation: ISSF) ไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ
ISSF โดยทำ�งานร่วมกับผู้น�ำ ความยั่งยืนด้านต่างๆ เพื่อความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวของการทำ�ประมงปลาทูน่า

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วม โครงการ Ocean Disclosure
Project ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่เปิดให้บริษัทอาหารทะเลเปิด
เผยข้อมูลแหล่งจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลของตนเอง ซึ่งโครงการนี้
เป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินงานตามพันธกิจด้านความโปร่งใสและ
การตรวจสอบย้อนกลับเพือ่ ปรับปรุงการดำ�เนินงานและแนวปฏิบตั ิ
ด้านการจัดหาวัตถุดิบของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทั้งหมด
ในขณะที่ โ ลกยั ง คงรั บ มื อ กั บ การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด 19
พนักงานไทยยูเนี่ยนทั่วโลกให้การสนับสนุนและบริจาคผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ ชุด และอุปกรณ์
ป้องกันต่างๆ ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงเรียน และ
ศู น ย์ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ท่ี ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากโควิ ด 19
นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง
ในสถานการณ์ ท่ี ท้ า ทายนี้ และได้ มี ก ารปรั บ สภาพแวดล้ อ ม
การทำ � งานทั้ ง สำ � นั ก งานและที่ ต้ั ง โรงงานผลิ ตของเราเพื่ อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์และข้อกำ�หนดในท้องถิ่น และเรายังมี
การริเริ่มใช้แนวทางต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลใน
ชีวิตส่วนตัวและหน้าที่ทำ�งาน โดยให้ความสำ�คัญกับการมีสุขภาพ
กาย ใจ และสุขภาพทางอารมณ์ทด่ี ี
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กรณีศึกษา 1 BLUE FINANCE
การดูแลท้องทะเลและการพัฒนากลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภู มิ อากาศเป็ น เรื่ องที่ ไทยยู เ นี่ ย นจะให้
ความสำ�คัญมากขึ้นในระยะต่อไปของกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา
ซึ่งองค์ประกอบสำ�คัญของการขยายงานของบริษัทในประเด็นนี้
คือการดำ�เนินการเรื่อง Blue Finance (การเงินเพื่อส่งเสริม
ความยั่งยืน) อย่างจริงจัง

ผูล้ งทุนในหุน้ กูส้ ง่ เสริมความยัง่ ยืนของบริษทั จะมีโอกาสได้รบั อัตรา
ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทสามารถบรรลุ
เป้ า หมายด้ า นความยั่ง ยื น (SPTs) และตั ว ชี้วัด ประสิ ท ธิ ภ าพ
หลัก (KPIs) ในปี 2566 และปี 2569 ได้ หรือไม่ ทัง้ นีบ้ ริษทั จะมี
การสอบทานเป้าหมายทุกปีส�ำ หรับสินเชือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืน

ปี 2564 เป็นปีแห่งประวัตศิ าสตร์ของไทยยูเนีย่ น เนือ่ งจากบริษทั
ได้ก้าวสู่เรื่อง Blue Finance ในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นผู้นำ�ของเราในอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลกที่เรายังคง
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างปี 2564 ไทยยูเนีย่ นได้ออกสินเชือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืน
(Sustainability-Linked Loans: SLLs) และหุ้นกู้ส่งเสริม
ความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds: SLBs) มูลค่า
รวม 27,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นก้าวแรกในการมุ่งสู่เป้าหมายของ
เราทีต่ งั้ ไว้คอื 75 เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนระยะยาวของเราจะต้องเป็น
Blue Finance ภายในปี 2568

•

•
ลักษณะสำ�คัญของ Blue Finance คืออัตราดอกเบี้ยสำ�หรับ
สินเชือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืน (SLLs) และหุน้ กูส้ ง่ เสริมความยัง่ ยืน
(SLBs) จะเชือ่ มโยงกับตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เกีย่ วกับ
ความยัง่ ยืน ซึง่ หากเราบรรลุเป้าหมายตาม KPIs บริษทั จะได้รบั ผล
ตอบแทนด้วยอัตราดอกเบีย้ ทีต่ �ำ่ ลง โดยเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน
(Sustainability Performance Targets: SPTs) และตัวชีว้ ดั
ประสิทธิภาพหลัก(KPIs) ของ SPTs สำ�หรับสินเชือ่ ส่งเสริมความ
ยัง่ ยืน (SLLs) และหุน้ กูส้ ง่ เสริมความยัง่ ยืน (SLBs) ได้แก่

•

เป็นสมาชิกของดัชนีเพื่อความยั่งยืนดาวโจนส์กลุ่มตลาดเกิด
ใหม่ (DJSI Emerging Markets) และติดหนึ่งในสิบอันดับ
แรกของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
ลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกขอบเขต 1 และ 2 จาก
การผลิ ตลง 4 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต่อ ปี (วั ด จากความเข้ ม ข้ น ของ
คาร์บอนไดออกไซด์)
เพิ่มการติดตามและเฝ้าระวังเรื่องความโปร่งใสของการจัดหา
วัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่าของเรา โดยมีการใช้ระบบ
ตรวจสอบอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ (Electronic Monitoring)
เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ทุกปี และ/หรือ ผ่านผู้สังเกตการณ์บน
เรือประมงปลาทูน่า ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี 2568

บริษัทได้มีการแต่งตั้ง Sustainalytics ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมิน
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแล (ESG) จากภายนอก
เป็นผู้ให้ความคิดเห็นด้าน ESG ของไทยยูเนี่ยน เพื่อให้ม่นั ใจว่า
เป้ า หมายด้ า นความยั่ ง ยื น และตั ว ชี้ วั ด หลั ก มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง
มีความสำ�คัญ และมีความท้าทายในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
และมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืน
(Sustainability Linked Loan Principles: SLLP) ปี 2564
ทีอ่ อกโดย Loan Market Association (LMA) และหลักเกณฑ์
หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability Linked Bonds
Principles: SLBP) ปี 2563 ทีอ่ อกโดยสมาคมตลาดทุนระหว่าง
ประเทศ (International Capital Market: ICMA) ทั้งนี้
ตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพหลักในแต่ละข้อจะได้รบั การรับรองจากองค์กร
ภายนอกเพือ่ ให้การประเมินเป็นไปอย่างยุตธิ รรมและอิสระ
Blue Finance รายการแรกของไทยยูเนีย่ นทีอ่ อกในปี 2564 คือ สิน
เชือ่ ส่งเสริมความยัง่ ยืน (SLL) ทีอ่ อกทัง้ ในประเทศไทยและประเทศ
ญีป่ นุ่ โดยมีระยะเวลาในการกูย้ มื 5 ปี สินเชือ่ SLL นีถ้ กู แบ่งออกเป็น
สองวงเงิน และออกในรูปสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐฯ และเยน
ญีป่ นุ่ ซึง่ มีมลู ค่ารวมเทียบเท่า 12,000 ล้านบาท โดยการขอสินเชือ่
ในครัง้ นีข้ องไทยยูเนีย่ นได้รบั การตอบรับทีด่ มี าก โดยความต้องการ
มีมากกว่าสินเชือ่ ทีเ่ ปิดตัวเกินกว่า 2 เท่า
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กรณีศกึ ษา 2 การมีสขุ ภาพทีด่ ี (Healthy Living)
ต่อมาไทยยูเนีย่ นยังประสบความสำ�เร็จในการออกหุน้ กูส้ ง่ เสริมความ
ยั่งยืน มูลค่า 5,000 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย
สิทธิไม่มปี ระกัน อายุ 7 ปี สำ�หรับหุน้ กูส้ ง่ เสริมความยัง่ ยืนนีเ้ ป็นการ
ออกหุน้ กู้ประเภทนี้ครั้งแรกในประเทศไทย และยังเป็นครั้งแรกของ
โลกที่มีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยแบบปรับขึ้น (Step-up) และ/
หรือปรับลง (Step-down) ขึ้นอยู่กับความสำ�เร็จการดำ�เนินงาน
ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน

การมีสุขภาพที่ดี เป็นครึ่งหนึ่งของพันธกิจระดับโลกของเราที่จะสร้าง
“การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” (Healthy Living,
Heathy Oceans) และยังเป็นหลักการที่ไทยยูเนี่ยนยึดถือในการ
ดำ�เนินธุรกิจมามากกว่า 40 ปี ที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ดี
ต่อสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก

ในขณะเดี ย วกั น ไทยยู เ นี่ ย นได้ อ อกหุ้ น กู้ ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น
(Sustainability-linked Bond) ต่อเนื่องจากครั้งแรก ชนิดระบุ
ชือ่ ผูถ้ อื ประเภทไม่ดอ้ ยสิทธิ รุน่ อายุ 5 ปี และ 10 ปีในประเทศไทย มูลค่า
รวม 6,000 ล้านบาท และออกสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนในสกุล
เงินเยนระยะเวลา 5 ปี จำ�นวนเทียบเท่า 4,000 ล้านบาท และสินเชือ่
หมุนเวียนระยะสั้นส่งเสริมความยั่งยืนจำ�นวน 2,000 ล้านบาท
ในประเทศไทย รวมถึงสินเชือ่ สนับสนุนห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
ความยัง่ ยืน (Sustainability-linked Supply Chain Finance)
มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศไทย
ความเป็นผูน้ �ำ ของไทยยูเนีย่ นในด้าน Blue Finance ได้รบั การยอมรับ
จากรางวัล Business+ Product of the Year ซึง่ จัดโดยนิตยสาร
Business+ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้
บริษทั ยังได้รบั รางวัล Best Issuer for Sustainable Finance และ
Best Deal (Thailand) – Fixed Income/Sustainability-Linked
Bond จาก The Asset ประเทศฮ่องกง และรางวัล Thailand Capital
Markets Deal จาก IFR Asia ประเทศอังกฤษ รวมถึงล่าสุด
ไทยยูเนีย่ นได้รบั รางวัล Best Corporate ESG Bond of the
Year และ Best Distinguished Issuer Award จากสมาคม
ตลาดตราสารหนีไ้ ทย

ผู้บริโภคได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองโดยหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น
โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไทยยูเนี่ยน
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเข้า
สู่กลุ่มผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม
หนึ่งในนั้นคือ การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท ไทยยูเนี่ยน
ไลฟ์ไซเอนซ์ จำ�กัด (TUL) ในปี 2564 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
ของไทยยูเนี่ยนในการจัดหาปลาทูน่า และจากศูนย์นวัตกรรม GIC
โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาและจั ด จำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม
และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำ�หรับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
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ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ ได้ออกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ภายใต้
แบรนด์ ZEAvita โดยในระยะแรกจะเน้น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์คือ
คอลลาเจนจากปลา แคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า น้ำ�มันปลาจาก
หัวปลาทูน่า และวิตามิน IMMU +8 (วิตามินซี + วิตามินดี 3 +
ซิงค์ + วิตามินที่สำ�คัญต่างๆ)
สำ � หรั บ กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม นั้ น เกิ ด มาจากวิ สั ย ทั ศ น์
ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทุกส่วนของปลาทูน่าที่จับมา
จากมหาสมุทรอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ถึงการ
ทำ�งานตามพันธกิจด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนอย่างสมบูรณ์
โดยไม่มีส่วนไหนของปลานำ�ไปเป็นของเสีย
งานวิจัยทางการแพทย์หลายแห่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์มากมาย
จากผลิ ตภั ณ ฑ์ ส่ ว นต่ า งๆ ของปลาทู น่ า ไม่ ว่ า จะเป็ น แคลเซี ย ม
ไฮดรอกซีแอพาไทต์ ไปจนถึงน้ำ�มันปลาทูน่าที่มีดีเอชเอสูง ซึ่งมี
คุณสมบัติในการต้านการอักเสบในร่างกาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม มู ล ค่ า อี ก หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ แ ก่ ทู น่ า เอสเซนส์
ที่คิดค้นขึ้นจากคุณลักษณะเฉพาะของ co-product ได้มาจาก
กระบวนการสกัดจากปลาทูน่าซึ่งเป็นสิทธิบัตรของไทยยูเนี่ยน
ผลจากการวิเคราะห์เผยว่า มีพอลิเพปไทด์ (polypeptides)
ที่ได้จากปลาทูน่าหลายชนิดมีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และมีหลักฐาน
พิสูจน์มากมายเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นี้

ขณะที่อีกด้านหนึ่งของคุณประโยชน์นั่นกำ�ลังศึกษาความเป็นไป
ได้ในการรักษาโรคที่พิสูจน์ ได้ทางการแพทย์การศึกษาที่น่าสนใจ
ในการนำ � ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลอยได้ ข องวั ต ถุ ดิ บ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ แ ก่
สุขภาพทางอารมณ์และความคิด สุขภาพของหลอดเลือด สุขภาพ
ไต และการยับยั้งมะเร็ง cachexia เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ย่อยของเราอีกแห่ง บริษทั ไทยยูเนีย่ น อินกรีเดียนท์
ได้ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำ�กัด (มหาชน) ประกาศร่วม
ลงทุนในบริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำ�กัด การร่วมลงทุนเชิง
กลยุทธ์ใหม่นี้ เป็นการผนึกโดยมุ่งค้นคว้าและพัฒนา รวมถึงการ
ผลิตและการจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในปี 2564 ได้มี
การออกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำ�รุงสมอง ตา และหัวใจ
การดำ�เนินการเหล่านี้เป็นการตอกย้ำ�ความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยน
ทีจ่ ะขยายกลุม่ ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์
ทีม่ นี วัตกรรมและความร่วมมือต่างๆ รวมทัง้ ยังเป็นการใช้ทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป
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กรณีศึกษา 3 สเปซ-เอฟ และศูนย์นวัตกรรม
นวัตกรรม เป็นเรื่องที่มีค วามสำ�คั ญ ต่ อการเติ บ โตในอนาคตของ
ไทยยูเนี่ยน บริษัทกำ�ลังดำ�เนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ตอบ
โจทย์ผ้บู ริโภค ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปจนถึงโปรตีนทางเลือก
ด้วยการคิดค้นผ่าน ศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Center (GIC)
ศูนย์นวัตกรรม GIC มีทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่สามารถ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก จากผู้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลกตามแนวโน้ ม ตลาดที่
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา และนำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรม
ไทยยู เ นี่ย น ยั ง สนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมแบบเปิ ด (Open
Innovation) โดยศูนย์นวัตกรรม GIC ทำ�งานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีห่ ลากหลาย เช่น นักวิชาการ สถาบันวิจยั องค์การ
นอกภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ
องค์ประกอบสำ�คัญของการสร้างนวัตกรรมแบบเปิดนัน้ คือ การมีสว่ น
ร่วมเชิงลึกใน โครงการสเปซ-เอฟ ซึง่ เป็นโครงการบ่มเพาะ (incubator)
และเร่งการเติบโต (accelerator) ของสตาร์ทอัพนวัตกรรมอาหาร
แห่งแรกของโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งใน
ผู้ก่อตั้งโครงการสเปซ-เอฟในปี 2561 ร่วมกับสำ�นักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตของระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ
(startup ecosystem) ด้านเทคโนโลยีอาหารเชิงลึก
โครงการสเปซ-เอฟ เป็นเสมือนเวทีกลางทีร่ ะดมทรัพยากรจากองค์กร
ธุรกิจร่วมลงทุน (venture capitalists) บริษทั ร่วมทุนของเอกชน
(corporate venture capitalists) มหาวิทยาลัย และรัฐบาล
เพื่อเร่งพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้าน
อาหารให้มปี ระสิทธิภาพ
มีบริษทั สตาร์ทอัพมากมายภายใต้โครงการสเปซ-เอฟ ทีเ่ น้นเรือ่ งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทยี่ งั่ ยืนและให้บริการเพือ่ ตอบโจทย์เรือ่ งความยัง่ ยืน

ตัง้ แต่จบโครงการไป บริษทั สตาร์ทอัพทีเ่ ข้าร่วมโครงการสเปซ-เอฟ ปี
แรก สามารถขยายขนาดเทคโนโลยีของพวกเขา โดยได้รับการลงทุน
และให้การสนับสนุน สำ�หรับรุน่ แรกมี 15 บริษทั สตาร์ทอัพได้รบั การ
คัดเลือกประกอบด้วย ประเภทบ่มเพาะนวัตกรรม 7 ทีม และประเภท
เร่งการเติบโต 8 ทีม แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ อาหารเพื่อสุขภาพ
(Health and Wellness) โปรตีนทางเลือก (Alternative Proteins)
กระบวนการผลิตอาหารอัจฉริยะ (Smart Manufacturing)
อาหารใหม่และส่วนผสม (Novel Foods and Ingredients)
เทคโนโลยีการบริหารจัดการร้านอาหาร (Restaurant Tech)
วัสดุชีวภาพและสารเคมี (Biomaterials and Chemicals) การ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (Food
safety and Quality) และบริการอัจฉริยะด้านอาหาร (Smart
Food Services)
ไทยยูเนีย่ น ประกาศลงทุนในบริษทั อัลเคมี ฟูด้ เทค บริษทั มันนา ฟูด้ ส์
และบริษัท ไฮโดรนีโอ ที่มุ่งเน้นโภชนาการฟังก์ชัน (functional
nutrition) โปรตี น จากแมลง และเทคโนโลยี ห่ วงโซ่ คุณ ค่ า การ
เพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำ ตามลำ�ดับ โดยทัง้ สามบริษทั เป็นบริษทั สตาร์ทอัพ
จากโครงการสเปซ-เอฟ รุ่นแรก

ในปี 2564 บริษทั สตาร์ทอัพทีเ่ ข้าร่วมโครงการสเปซ-เอฟ รุน่ ที่ 2 ประสบ
ความสำ�เร็จในการพิสจู น์และทดลองแนวคิด และมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
สู่ตลาด สำ�หรับรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย บริษัทสตาร์ทอัพจำ�นวน 19
บริษทั ประกอบด้วย ประเภทบ่มเพาะนวัตกรรม 10 ทีม และประเภท
เร่งการเติบโต 9 ทีม
นอกจากนี้ ไทยยูเนีย่ นได้ประสบความสำ�เร็จในโครงการ Green Giving 2
โดยร่วมมือกับบริษทั Trash Lucky ซึง่ อยูใ่ นโครงการสเปซ-เอฟ รุน่ ที่ 2
บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ทำ�จากขวดพลาสติก PET
รีไซเคิลจำ�นวน 1,000 ชุด เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
และในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไทยยูเนีย่ นได้ประกาศลงทุนในบริษทั
ออร์กา้ ฟีด ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตขนมสัตว์เลีย้ งโดยใช้โปรตีนจากแมลง และเป็น
บริษทั ทีอ่ ยูใ่ นโครงการสเปซ-เอฟ รุน่ ที่ 1
โครงการสเปซ-เอฟ รุน่ ที่ 3 ได้มกี ารประกาศ และมีบริษทั สตาร์ทอัพ
เข้าร่วม 18 บริษทั เป็นบริษทั จากประเทศไทย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ฟินแลนด์ ฝรัง่ เศส ฮ่องกง และโปแลนด์ ซึง่ จะประกอบด้วย
สตาร์ทอัพที่กำ�ลังพัฒนาส่วนผสมที่มีโปรตีนสูงโดยใช้วัตถุดิบที่นำ�
กลับมาใช้ใหม่ได้ การแก้ปญ
ั หาบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารโดยใช้วสั ดุทดแทน
พลาสติกทีท่ �ำ จากขยะทางการเกษตร การพัฒนาสารอาหารฟังก์ชนั
(functional ingredients) ทีส่ กัดจากเห็ดธรรมชาติ และการพัฒนา
เนือ้ สัตว์ทางเลือกโดยใช้สว่ นผสมของยีสต์ทม่ี โี ปรตีนสูง
โครงการสเปซ-เอฟ ช่วยให้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
อาหารมีความก้าวหน้าและยัง่ ยืน ซึง่ สอดคล้องกับ
พันธกิจของไทยยูเนีย่ นทีม่ งุ่ “การสร้างสุขภาพทีด่ ี
ให้กับผู้คน และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ท้องทะเล (Healthy Living, Healthy Oceans)”

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564
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7
ประเด็นด้านความยัง่ ยืน
ที่มีนัยสำ�คัญ
และการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประเมินความเสีย่ งประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญ วิธหี นึง่ ที่
ไทยยูเนี่ยนใช้ในการประเมินประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ คือ
การประเมินผ่านกระบวนการจัดการความเสีย่ งของเรา
โดยการทบทวนกิ จ กรรมและความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ
การประเมินกฎระเบียบทีก่ �ำ ลังจะเกิดขึน้ และการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบข้อบังคับ ความพึงพอใจและความคิด
เห็นจากลูกค้า รวมถึงประวัติและความเสี่ยงของสื่อ
ไทยยู เ นี่ ย นยั ง คงติ ด ตามประเด็ น ที่ มี นั ย สำ � คั ญ และ
ผลกระทบที่ มี ต่อ เรื่ อ งความเสี่ ย งภายในของเรา
และนำ�เสนอประเด็นความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส
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สิ่ ง สำ � คั ญ สำ � หรั บ เราคื อ เราไม่ เ พี ย งจั ด การกั บ ประเด็ น ต่ า งๆ ที่ เ ราเข้ า ใจว่ า เป็ น เรื่ อ งสำ � คั ญ กั บ เราในฐานะที่ เ ป็ น
ผู้นำ�ด้านอาหารทะเลระดับโลกเท่านั้น แต่เรายังต้องจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่มีความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา
และพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก

แผนภาพแสดงประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ
สิทธิมนุษยชน

ความสำ�คัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดหาวัตถุดิบ
ด้วยความรับผิดชอบ
การรักษาสิ่งแวดล้อม
การตรวจสอบ
ย้อนกลับ

อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน

การปลอมปนอาหาร/
อาหารปลอดภัย

ความโปร่งใส
และการกำ�กับดูแล

การสร้างความยืดหยุ่น
ในห่วงโซ่อุปทาน

ชุมชน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

พลาสติกในทะเล
นวัตกรรม

การใช้ยาปฎิชีวนะ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ความสำ�คัญต่อธุรกิจ
ในแผนภาพก่อนหน้านี้ของเรา ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญนั้นเป็นไปตามแผนงานหลักที่อยู่ในกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน SeaChange®
โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองแรงงาน และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบเป็นประเด็นหลักที่สำ�คัญอันดับต้น
อย่างไรก็ดี ไทยยูเนี่ยนยังคงทำ�งานอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับประเด็นที่มีนัยสำ�คัญเหล่านั้นร่วมกับนักวิชาการ บริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่
ที่สุดของโลก 9 บริษัทผ่านความร่วมมือทาง SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น
GGGI (Global Ghost Gear Initiative) เพื่อจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังทำ�งานอย่างแข็งขันใน
การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะยังคงเป็นเรื่อง
หลักที่สำ�คัญที่สุดสำ�หรับไทยยูเนี่ยนในทศวรรษหน้าและระยะต่อไปของกลยุทธ์ SeaChange®
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ไทยยู เ นี่ ย นรั บ ฟั ง ลู ก ค้ า และทำ � ความเข้ า ใจความต้ อ งการ
ของลูกค้าเสมอ ในส่วนนี้บริษัทได้ท�ำ งานร่วมกับที่ปรึกษาอิสระ
บริษัท Key Traceability ในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายและเป้ า หมายด้ า นความยั่ ง ยื น ของลู ก ค้ า ของเรา
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถสนั บ สนุ น ลู ก ค้ า เหล่ า นั้ น ให้ ป ระสบ
ความสำ�เร็จตามเป้าหมาย นี่เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางความ
ร่วมมือที่บริษัทดำ�เนินการ และบริษัทจะทำ�งานร่วมกับลูกค้า
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อื่ น ต่ อ ไป โดยจะจั ด ทำ � แบบสำ � รวจ
ความคิดเห็นและดัชนีประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญใหม่ในปี 2565 ทัง้ นี้
การหารือเบือ้ งต้นกับลูกค้าได้ชใี้ ห้เห็นประเด็นสำ�คัญใหม่ๆ ซึง่ น่า
จะส่งผลต่อดัชนีประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ ตัวอย่างเช่นพันธกิจของ
ลูกค้าด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้มข้นขึ้น โดย
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความสำ�คัญ
มากยิง่ ขึน้ ในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในวงกว้างด้วย ทัง้ นักลงทุน
องค์การนอกภาครัฐ ผู้ก�ำ กับดูแล และองค์การระหว่างประเทศ
เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ก ารดำ � เนิ น งานอยู่ ทั่ ว โลก ดั ง นั้ น ประเด็ น
ด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำ�คัญและผลกระทบกับบริษัท จึงมี
ความซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายทวีป ในการประเมินประเด็น
ที่มีนัยสำ�คัญ บริษัทได้วิเคราะห์การดำ�เนินงานทั่วโลกเพื่อระบุ
และจัดลำ�ดับประเด็นที่สำ�คัญที่สุดต่อผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจ
ของเราโดยรวม ไทยยูเนี่ยนทำ�งานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักอย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งทำ�ให้เข้าใจและสามารถจัดลำ�ดับความ
สำ�คัญของความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และกำ�หนดแนวทาง
การตอบสนองที่เหมาะสมกับความท้าทายองค์กรที่เกิดขึ้นได้
ในส่วนนีร้ วมถึงการจัดทำ�กระบวนการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียเพือ่ ทบทวนและให้ขอ้ มูลในกลยุทธ์ SeaChange® โดย
ไทยยูเนี่ยนจะประกาศกลยุทธ์ SeaChange® ที่มีการปรับปรุง
ครั้งสำ�คัญในปี 2565

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยยูเนี่ยนตลอดห่วงโซ่คุณค่า
และการตอบสนองของบริษัท
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็น

การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

• การปรับปรุงผลการดำ�เนินงานทางธุรกิจ
• การกำ�กับดูแลที่ดี
• ความโปร่งใสของข้อมูล

• ความโปร่งใสและการกำ�กับดูแล (การป้องกันการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี และการรายงาน)
• ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมพบปะ
รายไตรมาสเพื่อให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนล่าสุด

• ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการรักษาสิ่งแวดล้อม

คูค่ า้

• การค้าขายที่เป็นธรรม
• ความคาดหวังต่อความสม่ำ�เสมอของบริษัท
• ปริมาณการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ (การตรวจ
สอบย้อนกลับ ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์)
• จรรยาบรรณธุรกิจด้านเรือประมง
• การตรวจประเมินคู่ค้าและการสร้างศักยภาพ

ลูกค้า

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)
• ฉลากสิ่งแวดล้อม (เช่น MSC, dolphin safe,
ASC, BAP และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
(คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)
• การเพิ่มการสื่อสารและการจัดประชุมพูดคุย
เรื่องความยั่งยืนกับลูกค้าทั่วโลก
• การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความยั่งยืน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

นักลงทุน

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
• การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา
สิ่งแวดล้อม
• การนำ�เสนอข้อมูลล่าสุดเรื่องการทำ�งานร่วมกับ
GGGI พันธกิจด้านปลาทูน่า และรายงานความ
โปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบร่วมกับ WWF
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริโภค
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รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

ประเด็น
•
•
•
•

ฉลากสิ่งแวดล้อม
การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาด
ความปลอดภัยด้านอาหาร
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)

• ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
• ฉลากสิ่งแวดล้อม (เช่น MSC, dolphin safe,
ASC, BAP และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
(คุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร)

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
• ข้อมูลการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์กระป๋อง
และการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์

พนักงาน

•
•
•
•
•

แรงงานข้ามชาติ

• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
• แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชุมชน

• การปฏิบัติตามกฎหมาย

• ความโปร่งใสและการกำ�กับดูแล (การป้องกันการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน
• การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

• ข้อมูลด้านโภชนาการ
• ชุมชน

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การมีส่วนร่วมในโครงการของภาครัฐ

• ความโปร่งใสและการกำ�กับดูแล (การป้องกันการทุจริต
การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

ภาครัฐ

การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำ�งาน
Work-life balance

•
•
•
•

สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการบริหารจัดการ
โครงการการปรับมาตรการการทำ�งานให้สอดคล้อง
กันทั่วโลก
• โครงการ Brand ambassador และ Thai Union
Global Rollout
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเด็น

การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการ ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา
สิ่งแวดล้อม
• รายงานความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบ
ร่วมกับ WWF

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ความโปร่งใสและการกำ�กับดูแล (การป้องกัน
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน
• รายงานความโปร่งใส ของบริษัท ไทยยูเนี่ยนยุโรป

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ความโปร่งใสและการกำ�กับดูแล (การป้องกัน
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเช่น การประชุม
ร่วมกับ ILO

นักวิชาการ

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
• ชุมชน
• การร่วมมือกับ Stockholm Resilience
Centre ผ่านทาง SeaBOS
• การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์

สื่อ

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• การเปิดเผยข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์

• ความโปร่งใสและการกำ�กับดูแล (การป้องกันการ
ทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน
• การมีส่วนร่วมในประเด็นที่สำ�คัญ

องค์การนอกภาครัฐ

องค์การระหว่าง
ประเทศ

* การสำ�รวจความคิดเห็นด้านบนจัดทำ�ก่อนสิ้นปี 2563 ทั้งนี้จะมีการสำ�รวจความคิดเห็นใหม่ในปี 2565
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นอกเหนื อ จากนี้ ไทยยู เ นี่ ย นได้ มี ก ารพั ฒ นาเรื่ อ ง
การกำ�กับดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ ง คณะกรรมการได้มี
การพิจารณาและอนุมตั นิ โยบายการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของไทยยูเนี่ยน เพื่อกำ�หนดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
โดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีการพิจาณาและอนุมัติ
แก้ไขนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ เพื่อเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในบริษัท ยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการ
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากลที่ดีที่สุด และแนวทาง
ที่ ไ ด้ รั บ การแนะนำ � จากหน่ ว ยงานการกำ � กั บ ดู แ ล
เรื่ อ งสำ � คั ญ ที่ เ น้ น คื อ หั ว ข้ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เช่น จำ�นวนกรรมการจากภายนอกที่สามารถดำ�รง
ตำ � แหน่ ง ในบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์
(ต้ อ งไม่ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ในบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ม ากกว่ า 4 แห่ ง ) การแต่ ง ตั้ ง
หัวหน้ากรรมการอิสระ และความหลากหลายของคณะ
กรรมการ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

CHANGING SEAFOOD FOR GOOD

38

8

แรงงาน
ปลอดภัยและ
ถูกกฎหมาย
การจ้างงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยแรงงาน
มี เ สรี ภ าพในการทำ � งานทั้ ง ในสถานประกอบการ
และในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของบริ ษั ท เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ทย
ยู เ นี่ ย นให้ ค วามสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง เราปฏิ บั ติห รื อ
มุ่ ง มั่ น ปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานสากล เช่ น
หลั ก การชี้ แ นะของสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน กฎหมายแรงงานทาสยุ ค ใหม่
และที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด คื อ ผู้ ค นมี ง านที่ ป ลอดภั ย และ
ถูกกฎหมายซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมในสังคม
ได้อย่างเต็มที่ เรามีโครงการสำ�คัญหลายโครงการ
ที่ ดำ � เนิ น การเพื่ อ พนั ก งานของเราเอง และแรงงาน
ในห่วงโซ่อปุ ทานของเรา รวมถึงการร่วมมือกับองค์กร
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และองค์การนอกภาครัฐต่างๆ เพือ่ ให้แน่ใจ
ว่าผู้คนที่ทำ�งานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลจะได้รับ
การคุ้มครองในวงกว้างเช่นกัน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ไทยยูเนีย่ นไม่ได้มเี รือประมงเป็นของตนเอง แต่เราใช้ความเป็นผูน้ �ำ และ
ความได้เปรียบเชิงพาณิชย์เพือ่ ปรับปรุงสภาพการทำ�งานของแรงงาน
ตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทานอาหารทะเล เรารูว้ า่ การตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างครบวงจรของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ของเรา ตัง้ แต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจะช่วยทำ�ให้เรา
ทราบถึงช่องว่างในด้านแรงงานปลอดภัยและถูกกฎหมาย และการรับ
ฟังเสียงและความเห็นจากแรงงานเป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญ เรามีความมุง่ มัน่
ต่อการดำ�เนินงานในเรือ่ งนีเ้ พือ่ ช่วยอุตสาหกรรม
ขับเคลือ่ นการดำ�เนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 8
การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สำ�หรับชุมชนและคนทัว่ โลก
ในฐานะเป็นภาคีของ UN Global Compact ไทยยูเนี่ยนตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบของเราทีต่ อ้ งเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำ�เนิน
ธุรกิจและในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ที่เกี่ยวข้องกับเรา ในปี
2564 เรามีความคืบหน้าในการทำ�งานอย่างต่อเนื่องในเรื่องการ
คุ้มครองแรงงานของเรา คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนในท้องถิ่นที่เรามีการ
ดำ�เนินธุรกิจอยู่ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้สนับสนุนแรงงานเพื่อให้แน่ใจ
ว่าสิทธิของพวกเขาได้รับการคุ้มครอง แม้ว่าในปี 2564 โควิด 19
ยังเป็นสาเหตุให้การดำ�เนินธุรกิจทัว่ โลกหยุดชะงัก แต่ไทยยูเนีย่ นยังคง
ดำ�เนินงานตามพันธกิจของเราเรื่องสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน
อย่างต่อเนือ่ ง และในปี 2564 บริษทั ได้ใช้มาตรการด้านความปลอดภัย

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

และอาชีวอนามัยซึ่งครอบคลุมพนักงานในทุกสถานประกอบการ
ทั้งหมดของเรา เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล และการแบ่งกลุ่มเข้าทำ�งาน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยัง
ได้ดำ�เนินโปรแกรมอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำ�หรับ
ชาวประมงทีไ่ ม่ได้ท�ำ งานในประเทศไทย และดำ�เนินการตรวจสอบจาก
ทางไกลเพือ่ ตรวจประเมินทางสังคม (social audits) ของเรือประมง
และมีการอบรมทางออนไลน์ ให้กับคู่ค้า ไทยยูเนี่ยนยังมีทำ� งาน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสังคม
ของเรือประมงในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทผ่านการดำ�เนินงานตาม
แนวปฏิ บั ติด้ า นแรงงานบนเรื อ ประมง (Vessel Code of
Conduct: VCoC) และโครงการพัฒนาเรือประมง (Vessel
Improvement Program: VIP) ของเราอย่างต่อเนื่อง
ไทยยู เ นี่ ย นมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยบริ ษั ท มี ก าร
ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการสรรหาแรงงานข้ามชาติในปี 2565
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการธากาเพื่อการ
ย้ายถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรี (Dhaka Principles for Migration
and Dignity) และหลักการ Employer Pays Principle
โดยแรงงานไม่ ต้อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการหางาน
แต่ น ายจ้ า งจะเป็ น ผู้ ดู แ ลค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด หาแรงงานทั้ ง หมด
นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม ฉบับปรับปรุง
ล่าสุดมีการประกาศออกมาเมื่อปี 2564 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2565 บริษทั ได้เริม่ ใช ห้ ลักการ Employer Pays Principle ในการ
การสรรหาแรงงานข้ามชาติทั้งหมดที่เข้ามาทำ�งานในสถานประกอบ
การของบริษัทในประเทศไทย

ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงความสามารถในการตรวจสอบถึงแหล่ง
ที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และนำ�มาใช้ในการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการหลักเรื่องความ
ปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย ตัวอย่างโครงการที่ดำ�เนินการ
สำ�เร็จลุลว่ งอันเป็นผลจากการผลักดันแนวปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานบนเรือ
ประมงในประเทศไทยร่วมกับลูกค้าของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
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ได้แก่ บริษทั Nestlé บริษทั The J.M. Smucker Company และ
บริษัท Mars Petcare ซึ่งทำ�งานร่วมกับบริษัทด้วยการสนับสนุน
เงินทุนสำ�หรับโครงการเพือ่ ยกระดับสภาพการทำ�งานของชาวประมง
ไทยยูเนี่ยนยังร่วมกับบริษัท Creative Contracts ทดลองใช้
สัญญาจ้างงานในรูปแบบการ์ตนู กับชาวประมงทีท่ �ำ งานบนเรือประมง
ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ชาวประมงมีความ
เข้าใจในข้อตกลงและสิทธิของแรงงาน การทดลองใช้สัญญาจ้างงาน
ในรูปแบบการ์ตูนนี้จะช่วยให้เรือประมงเข้าใจเนื้อหาตามที่กำ�หนด
โดยกฎหมายไทย และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำ�งานในภาคประมง (ILO C188 Work in
Fishing Convention) โดยจะมีการทดลองดำ�เนินการเพิม่ เติมในปี
2565 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ได้ในกรณีศึกษา หน้า 59
ตัง้ แต่ปี 2561 ไทยยูเนีย่ นได้ท�ำ งานร่วมกับผูต้ รวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกเพือ่ ประเมินเรือประมงทีจ่ ดั หาวัตถุดบิ ให้เราตามแนวปฏิบตั ิ
ด้านแรงงานบนเรือประมง ปัจจุบันขอบเขตของการตรวจประเมิน
เรือประมงจะเน้นการจัดซื้อวัตถุดิบปลาทูน่าทั่วโลกและเรือประมง
ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์จับปลาชนิดต่างๆ เช่น เรือ
อวนล้อม เรือเบ็ดตวัด และเรือเบ็ดราว โดยโครงการดังกล่าวได้
สัมภาษณ์ลูกเรือและคู่ค้าประมาณ 1,000 ราย มีการตรวจสอบ
เรือประมงมากกว่า 200 ลำ� และประสบความสำ�เร็จในการพัฒนา
วิธีการใหม่ที่ช่วยให้การตรวจสอบสามารถดำ�เนินการต่อไปได้หลัง
สถานการณ์ของโควิด 19 แผนงานดังกล่าวยังคงดำ�เนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อขยายเนื้อหาการตรวจสอบให้ครอบคลุมประเด็นอื่นๆ
เช่น การตรวจสอบเรื่องการจ้างงาน และการเริ่มการตรวจสอบใน
พื้นที่ใหม่

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2564 ไทยยูเนีย่ นได้ประกาศ นโยบายการต่อต้านการเลือก
ปฏิบตั ิ และการต่อต้านการล่วงละเมิด (Anti-discrimination
& Anti-harassment Policy) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของพันธกิจของ
บริษทั ทีม่ งุ่ ดำ�เนินธุรกิจอย่างสุจริต เปิดกว้าง และเคารพเรือ่ งสิทธิ
มนุษยชน ซึง่ รวมถึงสิทธิความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงาน
จำ�นวนมากและห่วงโซ่อุปทานมีความความซับซ้อนเนื่องจาก
เกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายกลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลต้องเผชิญกับความท้าทายหลายเรื่องเช่น การค้ามนุษย์
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน
เป็นต้น กรอบปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการสอบทานด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Due Diligence Framework) ของเรา
ประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ได้แก่ 1. คำ�แถลงและนโยบาย
พืน้ ฐานด้านสิทธิมนุษยชน 2. ประเมินความเสีย่ ง 3. ป้องกัน
4. ตรวจสอบ 5. เยียวยา 6. ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ การนำ�ไปปฏิบตั นิ น้ั จะอยูภ่ ายใต้หลักการดำ�เนินการ
3 ประการคือ การกำ�กับดูแลที่ดี ความโปร่งใส และพันธมิตร
และความร่วมมือ ในปี 2564 ไทยยูเนีย่ นได้ปรับปรุง นโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) และ การ
ประเมินความเสีย่ งด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk
Assessment) โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะใช้บทบาทความเป็นผูน้ �ำ ของเรา
ในการจัดการกับประเด็นเรือ่ งสิทธิมนุษยชน ซึง่ ไม่เฉพาะในห่วง
โซ่คณ
ุ ค่าของเราเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารทะเลใน
วงกว้างอีกด้วย ผลจากการสอบทานช่วยให้ไทยยูเนี่ยนออก
แบบนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างเหมาะสมและสมดุล รวม
ถึงป้องกัน ตรวจสอบ และเยียวยาหากพนักงานและคูค่ า้ ของเรา
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด และในปี 2564 ไทยยูเนีย่ นได้เริม่ ดำ�เนิน
การสอบทานเรือ่ งของค่าจ้างเพือ่ ชีวติ (living wage) อีกด้วย
จากการที่ห่วงโซ่อุปทานของไทยยูเนี่ยนที่มีความซับซ้อนทำ�ให้
จำ�เป็นต้องมีความร่วมมือและพันธมิตรในการทำ�งานเพือ่ ขยาย
ขอบเขตการเข้าถึงของบริษทั และเสริมการทำ�งานในพืน้ ทีต่ ลอดจน
ข้อมูลเชิงลึก โดยเราได้ท�ำ งานร่วมกับพันธมิตรเช่น เครือข่ายเพือ่
สิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker Rights Network)
และสถาบันอิสรา (Issara Institute)

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

CHANGING SEAFOOD FOR GOOD

40

กรณีศึกษา 4 การสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม
ที่ไทยยูเนี่ยน การให้ความคุ้มครองแรงงานของเราถือเป็นหนึ่งใน
เรื่องสำ�คัญอันดับต้นๆ ของบริษัท
พันธกิจสำ�คัญประการหนึ่งของไทยยูเนี่ยนคือ การจ้างงานถูก
กฎหมาย แรงงานมีความปลอดภัยและมีเสรีภาพในการทำ�งานทั้ง
ในสถานประกอบการและในห่วงโซ่อปุ ทานของบริษทั ซึง่ ความมุง่ มัน่
นี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทที่จะดำ�เนินการตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มี
คุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ออก
นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมในปี 2559
ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ตอนต้นปี 2564 และมีการปรับปรุงอีก
ครั้งในปลายปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตาม
หลั ก การธากาเพื่ อ การย้ า ยถิ่ น อย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี (Dhaka
Principles for Migration and Dignity) และหลักการ
Employer Pays Principle โดยแรงงานไม่ ต้อ งเป็ น ผู้ รั บ
ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการหางาน แต่นายจ้างจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาแรงงานทั้งหมด
ขั้ น ตอนการสรรหาและการจ้ า งแรงงานของเราต้ องปฏิ บั ติตาม
พันธสัญญาในฐานะภาคี UN Global Company หลักการ
ชี้ แ นะของสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของเรา

ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2565 ไทยยู เ นี่ ย นได้ เ ริ่ ม ใช้ ห ลั ก
การ Employer Pays Principle ในการการสรรหาแรงงาน
ข้ามชาติทั้งหมดที่เข้ามาทำ�งานในสถานประกอบการของบริษัท
ในประเทศไทย
นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมระบุถึงหลัก
ปฏิบตั ทิ จี่ ะทำ�ให้มนั่ ใจว่า การสรรหาและการจ้างแรงงานมีการดำ�เนิน
การอย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ มีความยุติธรรม
และโปร่ ง ใส นโยบายนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การย้ า ยถิ่ น อย่ า ง
ปลอดภัย และลดความเสี่ยงเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จาก
แรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้กับแรงงานข้ามชาติ รวมถึงเรื่องการใช้
แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุด ซึ่งเป็น
หลักคุณธรรมที่ไทยยูเนี่ยนยึดถือมาตลอด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับนโยบายนี้ สามารถอ่านได้ ที่นี่
ภายใต้ น โยบายนี้ ไทยยู เ นี่ ย นรั บ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขั้ น ตอนการจั ด หาแรงงานให้ กั บ
แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาใหม่ หรือแรงงานที่ทำ�งาน
อยู่แล้วแต่อยู่ในขั้นตอนของการต่ออายุการจ้างงาน ไทยยูเนี่ยน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่สื่อสารกับผู้หางาน แรงงาน บริษัท
จั ด หางาน และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ ประเภทและ
ค่าธรรมเนียมการจัดหางาน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทจะ
เป็นผู้รับผิดชอบให้ ทั้งนี้ผู้หางานจะได้รับแจ้งให้ทราบในช่วงแรก
ของการสมัครงาน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ไทยยูเนี่ยน และบริษัทย่อย จะรับแรงงานข้ามชาติท ี ่มาจาก
ซัพพลายเออร์ภายนอกที ่ได้ร ับการอนุม ัต ิหรือขึ ้นทะเบียน
เท่ า นั้ น เช่ น บริ ษั ท จั ด หางาน หรื อ แรงงานสมั ค รงานตรง
กั บ บริ ษั ท นอกจากนี้ แรงงานทุ ก คนจะต้ อ งได้ ร ั บ ข้ อ มู ล
ทั ้ ง หมด รวมทั้ ง สำ � เนาสั ญ ญาจ้ า งงานที่ เ ป็ น ภาษาของเขา
เอง หรือเป็นภาษาที่พวกเขาสามารถเข้ าใจได้
สามารถอ่ า นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการรั บ ผิ ด ชอบจ่ า ยค่ า
ธรรมเนี ย มของไทยยู เ นี่ ย น หรื อ หนึ่ ง ในบริ ษั ท ย่ อ ยของ
เราเพิ่มเติมได้ ที่นี่
สิ่งสำ�คัญของนโยบายนี้คือการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัท
จั ด หางานจะให้ อำ � นาจไทยยู เ นี่ ย น และตั ว แทนที่ ไ ด้ รั บ การ
แต่งตั้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆ เพื่อยืนยัน
ว่ า มี ก ารปฏิ บั ติตามนโยบายนี้ จ ริ ง รวมถึ ง มี ก ารสอบทาน
ทั้ ง แบบแจ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า หรื อ ไม่ แ จ้ ง ให้ ท ราบล่ ว งหน้ า
และมี ก ลไกการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น กลไกเหล่ า นี้ ร วมถึ ง
กระบวนการทำ � งานภายใน เช่ น การสนั บ สนุ น การฝ่ า ย
ทรั พ ยากรบุ ค คล สายด่ ว นร้ อ งเรี ย น และคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการทำ�งานจาก
หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานอิสระ เช่น สายด่วนร้อง
เรียนและการตรวจสอบจากองค์การนอกภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่
และสามารถเข้าถึงพนักงานทุกคนของไทยยูเนี่ยน และบริษัท
ย่อยของเราได้
กรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ไทยยูเนี่ยนและบริษัท
ในเครือจะทำ�งานร่วมกับบริษัทจัดหางานเพื่อ
หาทางแก้ไขและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการสวัสดิการและสภาพการทำ�งาน
สำ�หรับชาวประมงของไทยยูเนี่ยน
ตัง้ แต่ปี 2560 เราทำ�งานเพือ่ ขับเคลือ่ นการปรับปรุงสภาพการทำ�งาน
ของแรงงานและจริยธรรมในภาคประมง ด้วยการนำ�แนวปฏิบัติด้าน
แรงงานบนเรือประมง (Vessel Code of Conduct: VCoC)
และโครงการพัฒนาเรือประมงมาปฏิบัติใช้ โครงการสวัสดิการและ
สภาพการทำ�งานสำ�หรับชาวประมง มีเป้าหมายเพือ่ กำ�หนดแนวทาง
ที่ชัดเจนกับเรือประมงซึ่งจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัท และยังเป็นการ
สนับสนุนงานของเราในการเดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

แนวปฏิบตั ิ VCoC เป็นการดำ�เนินการต่อยอดมาจาก จรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงาน ของไทยยูเนี่ยน
โดยยั ง คงไว้ ซึ่ ง หลั ก พื้ น ฐาน 12 ประการเหมื อ นเดิ ม แต่ มี ก าร
ประยุกต์เพื่อใช้กับเรือประมงเป็นการเฉพาะ ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ได้รับ
การพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญผ่านความร่วมมือกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF)
ตั้งแต่มีการเผยแพร่ เราได้ทบทวนและแก้ไข VCoC เพื่อให้เป็น
ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด และยั ง เป็ น การยกระดั บ มาตรฐานใน
ภาคการประมง โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เราได้มีเผยแพร่
แนวปฏิ บั ติ VCoC ฉบั บ ที่ 2.0 บน เว็ บ ไซต์ ในภาษาเกาหลี
อินโดนีเซีย สเปน เวียดนาม และภาษาจีนทั้งในแบบอักษรเต็ม
และอักษรย่อ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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การปรับตัวในช่วงการระบาด
ของโควิด 19
ตั้ ง แต่ ต้น ปี 2563 เราร่ ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษาใช้ วิ ธี ก ารทำ � งานเพื่ อ
รั บ มื อ กั บ ข้ อ จำ � กั ด ในการเดิ น ทางและผลกระทบจากสถานการณ์
โควิ ด 19 เนื่ อ งจากสถานการณ์ ดั ง กล่ า วทำ � ให้ ก ารตรวจสอบเรื อ
และการสั ม ภาษณ์ ลู ก เรื อ ทำ � ได้ น้ อ ยกว่ า ปี ก่ อ น แต่ อ ย่ า งไรก็ ตาม
ที ม งานยั ง คงมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะไปยั ง ท่ า เรื อ เมื่ อ สามารถทำ � ได้ แ ละมี ค วาม
ปลอดภัย

ในปี 2564 เราได้ด�ำ เนินกิจกรรมต่างๆ เสร็จสิ้น เพื่อพัฒนา
ต่อยอดโครงการ ดังนี้
• การขยายขอบเขตของแนวปฏิ บัติ VCoC เพื่ อครอบคลุ ม
เรื่องการจัดหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมได้เสร็จสมบูรณ์และ
บริ ษั ท ที่ จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ปลาทู น่ า ให้ กั บ ไทยยู เ นี่ ย นได้ รั บ การ
ประเมินตามแนวปฏิบัติ VCoC ฉบับนี้ ซึ่งหมายความว่า
ผูต้ รวจสอบได้พดู คุยกับคูค่ า้ ของเรา และบริษทั จัดหางานต่างๆ
ถึงวิธีการจัดหาแรงงานชาวประมงเพื่อมาทำ�งานบนเรือประมง
ของพวกเขา และผูต้ รวจสอบได้มกี ารสัมภาษณ์กบั บริษทั จัดหา
งานต่างๆ โดยตรงด้วย

• การปรับปรุงแนวปฏิบัติเมื่อปี 2563 โดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานอื่นๆ เพื่อทำ�ความเข้าใจในมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
อืน่ ๆ ให้ลกึ ซึง้ มากขึน้ รวมทัง้ ได้เริม่ โครงการการตรวจสอบโดย
ละเอียดและการวิเคราะห์รายงานผลการตรวจเรือประมง
• มีการว่าจ้างทีป่ รึกษาให้ขยายขอบเขตการตรวจสอบการประมง
ในปี 2565 รวมทั้งเพื่อกำ�กับดูแลโครงการพัฒนาเรือประมง
ทั่วโลก
• ไทยยูเนีย่ นยังทำ�งานร่วมกับ AENOR และ Global Seafood
Assurances / RFVS อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการของเรา
ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำ�หรับ
เรือประมงและสวัสดิการของลูกเรือ

ไทยยูเนีย่ น ยังคงมีการติดต่ออย่างใกล้ชดิ กับทีป่ รึกษาและคูค่ า้ ของเรา
เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบจากระยะไกล (remote audit) การจัดให้
มีการลงพื้นที่เพื่อดูงาน และทำ�ความเข้าใจถึงความท้าทายที่เผชิญอยู่
ในช่วงเวลาที่ยากลำ�บากนี้จนเสร็จ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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การให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการที่เน้นการทำ�งานนั่งโต๊ะมากขึ้นในปีท่ีผ่านมา ทำ�ให้มีเวลามากขึ้นในการจัดทำ�แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขับเคลื่อนงาน
ซึ่งแผนงานดังกล่าวนี้สามารถทำ�ให้สำ�เร็จได้โดยความร่วมมือกับของคู่ค้า ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานของไทยยูเนี่ยนเท่านั้น ผลของการตรวจ
สอบจะถูกนำ�มาใช้เพื่อรายงานและปรับปรุงในแผนปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Plan: CAP) ทั้งนี้ กิจกรรมที่ดำ�เนินการเสร็จสิ้น
ในปี 2564 มีดังนี้
ไทยยูเนีย่ นเดินทางพร้อมกับผูต้ รวจสอบเรือประมงทูนา่ เยีย่ มโรงงาน
ในประเทศกานา เซเชลส์ และมอริเชียส โดยสามารถอ่านบล็อก
เกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ได้จาก ที่นี่ กิจกรรม
ที่ไทยยูเนี่ยนดำ� เนินการมีดังนี้ ติดตามการตรวจสอบเรือประมง
เพื่อให้เข้าใจในประเด็นความท้าทายบนเรือประมงและมีการทำ�งาน
ร่วมกันทั่วโลกในโปรแกรมการตรวจสอบของเรา การให้ข้อมูลเรื่อง
ความสำ�คัญของตลาดกับคู่ค้าถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ VCoC
และสิง่ แวดล้อม การหารือเกีย่ วกับการเสนอแผนปรับปรุง นอกจากนี้
ไทยยูเนี่ยนยังพบผู้อำ�นวยการของคณะกรรมาธิการการประมงและ
ทีมงานเพื่อหารือเรื่องสภาพแวดล้อมการทำ�งานและสวัสดิการของ
ชาวประมง โครงการพัฒนาการประมง (FIP) และการร่วมกับงาน
ของรัฐบาล
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เราได้ทำ�สัญญาจ้างที่ปรึกษาชาวกานา
เพื่อ ทำ � งานร่ ว มกั บ สมาคมปลาทู น่ า แห่ ง กานา (Ghana Tuna
Association: GTA) ไทยยูเนีย่ น และทีมตรวจสอบ เพือ่ ปรับปรุงการ
ดำ�เนินงาน ซึง่ ได้มกี ารแก้ไขประเด็นทีต่ อ้ งปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง (Areas
for continuous Improvement: AFIs) จำ�นวน 58 ประเด็น ในเรือ
ประมง 9 ลำ� เช่น การอบรมลูกเรือ การเปลีย่ นสัญญาจ้างงาน และการ
ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนดำ�เนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินให้กับ
ลูกเรือ รวมถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยบนเรือ
ในเดือนตุลาคม 2562 ไทยยูเนี่ยนลงนามบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า
ของบริษทั ได้แก่ บริษทั Nestlé บริษทั J.M. Smucker และบริษทั
Mars Petcare ร่วมกันสนับสนุนเงินทุนสำ�หรับโครงการเพือ่ พัฒนา
สภาพแวดล้ อ มการทำ � งานของชาวประมงบนเรื อ ตลอดปี 2564
โดยให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ผลการตรวจสอบเรื อ ในประเทศไทย

แม้วา่ จะมีความล่าช้าอันเนือ่ งมาจากข้อจำ�กัดจากสถานการณ์โควิด 19
แต่โครงการ 2 โครงการหลักมีความคืบหน้าในปีที่ผ่านมา
• การดำ�เนินการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ิ VCoC
ให้กับคู่ค้าและลูกเรือของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัย การอบรมนีเ้ ป็นการทำ�งานร่วมกับ
สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) และเครือข่ายสิทธิแรงงาน
ประมง (FRN) โดยเริม่ อบรมเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทีจ่ งั หวัด
ระนอง
• เราดำ�เนินงานในระยะแรกแล้วเสร็จในโครงการทีร่ ว่ มกับ Creative
Contracts เพือ่ ทดสอบสัญญาจ้างงานรูปแบบการ์ตนู กับแรงงาน
ข้ามชาติชาวประมงในอุตสาหกรรมประมงไทย สัญญาดังกล่าวได้
ใช้รปู ภาพและกราฟฟิกง่ายๆ ในการอธิบายสัญญา ทำ�ให้เห็นภาพ
และเข้าใจได้ง่ายขึ้น และสัญญาเหล่านี้จะรวมเนื้อหาของสัญญาที่
ออกโดยรัฐบาลไทย และอำ�นวยความสะดวกให้คคู่ า้ ด้วยการเพิม่
ข้อมูลด้านกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำ�งานในภาคประมง
ทะเล (ILO C188 Work in Fishing Convention)
ไทยยูเนีย่ นมีการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ซง่ึ บรรจุยาทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับ
ใช้บนเรือประมงทุกลำ�ที่จัดหาวัตถุดิบให้เรา เรากำ�ลังทำ�งานร่วมกับ
สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) และเครือข่ายสิทธิแรงงาน
ประมง (FRN) เพื่อส่งมอบอุปกรณ์เหล่านี้ไปยังเรือประมงจำ�นวน
มากกว่า 500 ลำ� ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2565 โดยเราจะถือโอกาสนี้
ในการสร้างความตระหนักถึงความสำ�คัญของการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมการทำ�งานให้เป็นไปตามแนวปฏิบตั ิ VCoC
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การดำ � เนิ น งานที่ สำ � คั ญ ในประเทศไทย ในปี 2564
คื อ การพั ฒ นาและจั ด ตั้ ง “โครงการบริ ห ารจั ด การ
การเปลี่ ย นแปลงสำ � หรั บ คู่ ค้ า ” (Supplier Change
Management Program) อย่างเป็นทางการ เราได้การ
สนับสนุนจากที่ปรึกษาในการพัฒนากรอบการทำ�งานและ
ช่วยติดตามการดำ�เนินงานและความคืบหน้าของงานที่ได้
ดำ�เนินการไป ในปี 2565 การดำ�เนินงานจะยังคงทำ�อย่าง
ต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับคู่ค้าของเรา เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายและพัฒนาโครงการใหม่ๆ
เพื่อจัดการกับผลที่ได้จากโครงการตรวจสอบ
โครงการแนวปฏิบัติ VCoC นี้ กำ�ลังก้าวไปสู่ขั้นตอน
ของการนำ � ไปปฏิ บั ติ ซึ่ ง เรามี ค วามเข้ า ใจเป็ น อย่ า งดี
เรือ่ งความท้าทายและงานทีส่ ามารถบรรลุได้เพือ่ สนับสนุน
คู่ ค้ า ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานใหม่ ข องอุ ต สาหกรรม
โดยองค์ ป ระกอบสำ � คั ญ จะยั ง คงเหมื อ นเดิ ม นั่ น คื อ
การพู ด คุ ย กั บ ชาวประมง การพั ฒ นาการทำ � งานที่
ชัดเจน และการทำ�งานหนักเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทั้ ง นี้ โครงการดั ง กล่ า วจะขยายให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ทำ �
ประมงใหม่ๆ การประเมินกระบวนการสรรหาแรงงาน และ
หลั ก เกณฑ์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมทั้ ง จะยั ง คงพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงซึ่งเป็นหัวใจของ
โครงการนี้ และเน้นการมีส่วนร่วมในการดำ�เนินโครงการ

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การตรวจสอบและผลการประเมิน
กระบวนการสรรหาแรงงาน
ในปี 2564 จำ�นวนเรือประมงที่ได้ตรวจสอบมีจำ�นวนน้อยกว่า
ที่เราต้องการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แต่เราแทนที่ด้วย
การเพิ่มการทำ�งานผ่านวิธีการตรวจสอบจากระยะไกลที่เราได้
พัฒนาขึ้น และเมื่อมีการเปิดให้เดินทางจะนำ�วิธีการนี้มาใช้เพื่อ
ความปลอดภัย การตรวจสอบเรือประมงปลาทูน่าจะเน้นเรือ
ประมงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการประมง (FIPs) ซึ่งจัดหา
วัตถุดิบปลาทูน่าให้กับไทยยูเนี่ยนก่อน รายละเอียดของสัดส่วน
เรือประมงทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบในโครงการ FIP ทัง้ หมดแสดงให้
เห็นในตาราง
จากการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าจากระยะไกล เราได้รวม
ตั ว เลขของจำ � นวนเรื อ ซึ่ ง ครอบคลุ ม การทำ � งานในระดั บ คู่ ค้ า
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การทำ�งานของโครงการพัฒนาในระดับคู่ค้า
ทำ�ให้เกิดการพัฒนานโยบายที่ดีขึ้น มีขั้นตอนการทำ�งาน และ
การจัดการที่สามารถนำ�มาใช้ครอบคลุมเรือทั้งหมดของบริษัท
เหล่านัน้ การตรวจสอบเรือประมง และสัมภาษณ์ลกู เรือยังคงต้อง
ดำ�เนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งหมายความว่า
การเข้าเยี่ยมจะต้องเน้นไปยังกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มากกว่าการ
ตรวจสอบเอกสาร
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สิ้นปี 2564 มีเรือประมง 115 ลำ� หรือประมาณครึ่งหนึ่งของเรือประมงทั้งหมดในโครงการพัฒนาประมงปลาทูน่าที่จัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าให้กับ
ไทยยูเนี่ยนได้รับการตรวจสอบแนวปฏิบัติ VCoC ตารางด้านล่างจะแสดงให้เห็น จำ�นวนเรือประมงในโครงการพัฒนาการประมง และจำ�นวนเรือ
ประมงที่ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อง 1 ครั้งจนถึงสิ้นปีในแต่ละปี นอกจากนี้ มีเรือหลายลำ�ที่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำ� 1 หรือ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผล
ตามโครงการพัฒนาการประมง รวมถึงมีการติดตามการตรวจสอบเรือประมงและสัมภาษณ์ลกู เรือยังสถานทีท่ �ำ งานจริงบนเรือ 47 ลำ� หลังจากมีการ
ตรวจสอบจากระยะไกลโดยข้อมูลดังกล่าวอยู่ในตารางด้านล่าง

2562

2563

2564

เรือประมง
ในโครงการ
FIP

%
การ
ตรวจสอบ

#
การ
ตรวจสอบ

เรือประมง
ในโครงการ
FIP

%
การ
ตรวจสอบ

#
การ
ตรวจสอบ

เรือประมง
ในโครงการ
FIP

%
การ
ตรวจสอบ

#
การ
ตรวจสอบ

การประมงปลาทูน่าวิธีเบ็ดราว
ในมหาสมุทรแปซิฟิก

17

65%

11

17

100%

17

28

54%

15

การประมงปลาทูน่าวิธีเบ็ดราว
ในมหาสมุทรอินเดีย

36

97%

35

36

100%

36

47

81%

38

การประมงปลาทูนา่ วิธอี วนล้อมในมหาสมุทร
แปซิฟกิ ตอนกลาง และมหาสมุทรแปซิฟกิ ตะวันตก

25

12%

3

25

52%

13

37

35%

13

การประมงปลาทูน่าวิธีอวนล้อมใน
มหาสมุทรอินเดีย (SIOTI)
การประมงปลาทูนา่ วิธอี วนล้อมในมหาสมุทร
แอตแลนติกตะวันออก (EASTI)

28

11%

3

29

55%

16

29

55%

16

37

8%

3

37

8%

3

37

11%

4

การประมงปลาทูน่าวิธีเบ็ดตวัดในกานา

16

38%

6

16

69%

11

12

58%

7

การประมงปลาทูน่าวิธีเบ็ดราวใน
Liancheng HS

41

5%

2

41

54%

22

41

54%

2

การประมงปลาทูน่าวิธีเบ็ดตวัดในเซเนกัล

9

0%

0

9

0%

0

3

0%

0

209

30%

63

210

56%

118

234

49%

115

ชื่อโครงการพัฒนาการประมง
ปลาทูน่า (FIP)

รวมทั้งหมด

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ในปี 2563 ไทยยู เ นี่ ย น และที ม ผู้ ต รวจสอบจากบริ ษั ท Key
Traceability ได้ใช้การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติกับมาตรฐานอื่นๆ
เพื่ อ กำ � หนดข้ อ บั ง คั บ การสรรหาแรงงานอย่ า งมี จ ริ ย ธรรมเพิ่ ม ลง
ในแนวปฏิบัติ VCoC ของไทยยูเนี่ยน ซึ่งส่งผลไปสู่การขยายขอบเขต
ของแนวปฏิบัติ VCoC แม้ว่าการสรรหาแรงงานเป็นการดำ�เนินการ
ในระดับบริษัท แต่คู่ค้าแต่ละรายจำ�เป็นต้องมีการประเมินกระบวนการ
สรรหาแรงงานและมี แ ผนการปรั บ ปรุ ง ที่ ต้อ งดำ � เนิ น การในระดั บ
กองเรือ การดำ�เนินการจะรวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท
ประมง เช่น กระบวนการสรรหาและขั้นตอนการทำ�งานต่างๆ เอกสาร
สัญญากับบริษัทจัดหางาน และข้อมูลของบริษัทจัดหางานที่ให้กับ
ผู้ ต รวจสอบเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสั ม ภาษณ์ กั บ บริ ษั ท เหล่ า นั้ น
ด้วยตนเอง
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การประเมินกระบวนการสรรหาแรงงานนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการสรรหาแรงงานชาวประมง และอธิบายความเชื่อมโยง
ระหว่างการรับแรงงานและการส่งกลับประเทศของบริษัทจัดหางาน
รวมถึ ง ข้ อ มู ล ประเทศ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยเจ้ า ของเรื อ
บริษัทจัดหางาน และชาวประมง จนจบกระบวนการสรรหาแรงงาน
สำ�หรับการประเมินกระบวนการดังกล่าวได้ดำ�เนินการกับเรือประมง
ไปแล้วกว่า 55 ลำ�จากคู่ค้าจำ�นวน 3 ราย ผลการประเมินพบว่า
บริษัทต่างๆ ขาดการปฏิบัติตามกระบวนการการตรวจสอบประเมิน
(due diligence) เกี่ยวกับการสรรหาแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ของตน

สรุปผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญในโครงการตรวจสอบแนวปฏิบัติ VCoC ในโครงการพัฒนาการประมงทูน่าในปี 2564

การประเมินกระบวนการสรรหา
แรงงานครอบคลุมเรือประมง 63 ลำ�
โดยมีลูกเรือเฉลี่ยลำ�ละ 14 คน

ได้มกี ารตรวจสอบบนเรือประมง
ปลาทูนา่ 5 ลำ� และอีก 7 ลำ�ได้เริม่
ดำ�เนินการตรวจสอบการสรรหาแรงงาน
ซึง่ จะเสร็จในต้นปี 2565

แก้ไขประเด็นที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(AFIs) ของเรือประมงทูน่าไปประมาณ
90 ประเด็น

มีการพูดคุยกับกัปตันเรือ 5 คน
และคู่ค้า 17 ราย เพื่อตรวจสอบซ้ำ�
และปรับปรุงแผนงาน

การตรวจสอบธงเรือ
ไทย จีน ไต้หวัน และกานา

สัมภาษณ์ชาวประมง 46 คน
เพื่อการตรวจสอบ
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การดำ�เนินการที่ส�ำ คัญ
เพื่อการพัฒนา
เราต้องการใช้โอกาสจากรายงานนี้ เพื่อให้ข้อมูลการดำ�เนินงาน
เรื่องที่สำ�คัญบางประการที่สามารถนำ�มาใช้ในภาคการประมง
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มการทำ � งานและสวั ส ดิ ก ารของ
ชาวประมงบนพื้นฐานจากงานของเรา จากการพูดคุย เรื่องที่มี
ผลกระทบสำ�คัญทีส่ ดุ ทีพ
่ บจากการมีสว่ นร่วมกับคูค่ า้ และลูกเรือ
คือ การปรับปรุงกระบวนการจัดการ การปรับปรุงนโยบายและ
ขั้ น ตอนต่ า งๆ ให้ ทั น สมั ย การอบรมให้ ค วามรู้ แ ละการเพิ่ ม
อำ�นาจแก่ลูกเรือ การใช้ระบบการจัดการเพื่อบันทึก รายงาน และ
คงประเด็นที่สำ�คัญต่อสวัสดิการของลูกเรือและสภาพแวดล้อม
การทำ�งาน
ตารางต่ อ ไปนี้ จะแนะนำ � การดำ � เนิ น การต่ อ ประเด็ น ที่ มี ค วาม
เป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องที่มีสำ�คัญ และการดำ�เนินการนี้จะสามารถ
ลดความเสี่ยงที่จะพบเจอประเด็นที่ควรแก้ไขปรับปรุงที่พบบ่อย
ที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของแนวปฏิบัติ VCoC

1

การดำ�เนินธุรกิจจะต้องถูกต้องตาม
กฎหมายและมีความซื่อสัตย์สุจริต
ผู้ ผ ลิ ต สามารถกำ � หนดกระบวนการต่ า งๆ ในขั้ น ตอน
การจัดซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขากำ�ลังติดต่อทำ�ธุรกิจที่
ถูกกฎหมาย และสามารถถูกจับได้ตามกฎหมาย และสามารถ
ตรวจสอบได้
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2

การจ้างงานจะต้องอยู่บนพื้นฐาน
การตกลงกันอย่างอิสระ
และมีเอกสารการว่าจ้าง
ที่เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมาย

3พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันด้วยความเคารพและให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน

4

การทำ�งานเป็นไปด้วยความสมัครใจ
และไม่มีการใช้แรงงานบังคับ

5

อายุของพนักงานทุกคนจะต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำ�หนด

6

พนักงานทุกคนต้องได้รับ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
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เนื้อหาของสัญญาจ้างงานแรงงานควรจะมีการเปรียบเทียบกับรายการตามข้อกำ�หนด
และหากมีความจำ�เป็น สัญญาจ้างงานฉบับใหม่จะถูกร่างและนำ�มาใช้ ทั้งนี้ ต้องให้แน่ใจว่า
ข้อมูลต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดทางกฎหมาย และทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน
สิทธิประโยชน์ การส่งกลับประเทศ เป็นต้น ควรมีการเก็บบันทึกการลาออกและการเลิกจ้าง
นโยบายและขัน้ ตอนการดำ�เนินงานต้องมีการปฏิบตั เิ พือ่ ให้มนั่ ใจว่า ในข้อตกลงจะไม่มกี าร
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงาน หรือการจ้างงานจากลูกเรือ บริษัทจัดหางาน
ควรมีการทบทวนและแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

นโยบาย ขั้นตอนดำ�เนินงาน และการอบรมจำ�เป็นต้องมีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีการมี
การเลือกปฏิบัติบนเรือประมงและมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านแรงงาน

มีปจั จัย 2 ประการทีม่ ผี ลต่อความเสีย่ งในจุดทีต่ อ้ งปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งของเรือประมง คือ
ระยะเวลาของการออกเรือ และระยะทางของลูกเรือจากบ้าน การกำ�หนดจุดทีต่ อ้ งปรับปรุง
จะถูกหยิบยกขึน้ หากมีการเรียกเก็บเงินมัดจำ�กับลูกเรือ หากผูต้ รวจสอบไม่เข้าใจในรายละเอียด
ทัง้ หมด หากมีความแตกต่างระหว่างสัญญา หรือระหว่างความแตกต่างของสัญญาจ้างงาน
กับชาวประมงรายเดิม และหากไม่มขี น้ั ตอนการลาออกทีช่ ดั เจน

ขั้นตอนการตรวจสอบอายุของลูกเรือมีความจำ�เป็น

ขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนควรมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายสำ�หรับลูกเรือ หลักฐาน
การจ่ายเงินต้องมีรายละเอียดแสดงการจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้กับลูกเรือ และการ
หักลบเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นต้องมีความชัดเจน
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7

ชั่วโมงการทำ�งานสำ�หรับพนักงาน
ที่เหมาะสม

8พนักงานมีอิสระภาพในการใช้สิทธิเพื่อการ

จัดตั้ง และ/หรือเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน
และเสรีภาพในการเจรจาต่อรองตามที่
กฎหมายกำ�หนด

9

พนักงานได้รับการดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยในที่ทำ�งาน

10

พนักงานเข้าถึงขั้นตอนในทางปฏิบัติ
ที่เป็นธรรม

11

การประเมินกระบวนการสรรหา
แรงงาน

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

ระบบบันทึกเวลาการทำ�งานของลูกเรือควรใช้งานได้และเป็นเวลาทำ�งานตามทีต่ กลงกันไว้
มีขั้นตอนการดำ�เนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ลูกเรือรับทราบช่วงเวลาที่ควรพัก

สัญญาจ้างงานควรระบุ ลูกเรือมีเสรีภาพในการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และเสรีภาพ
ในการเจรจาต่อรอง ลูกเรือควรตระหนักถึงสิทธินี้ และสามารถเข้าถึงการเจรจาต่อรองได้
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สำ�หรับขั้นตอนต่อไป
ในปี 2565 มีขั้นตอนบางขั้นตอนที่เราคิดว่าจะมีความคืบหน้าต่อ
โครงการสวัสดิการและสภาพการทำ�งานสำ�หรับชาวประมง
การจัดตัง้ ระบบของไทยยูเนีย่ น เพือ่ จัดอันดับคูค่ า้ ของเรา และทำ�งาน
ร่วมกับคู่ค้าเพื่อเลื่อนอันดับคู่ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานใหม่จะได้รับการยอมรับ
การเริ่ ม ประเมิ น กระบวนการสรรหาแรงงานในการประมงของ
ประเทศไทย

ขัน้ ตอนดำ�เนินงานและการประเมินความเสีย่ งด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจำ�เป็นต้อง
มีการปรับปรุง นโยบาย ขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน และการอบรมจำ�เป็นต้องมีเพือ่ ให้มน่ั ใจว่า
มีความเข้าใจในเรือ่ งสุขอนามัยและความปลอดภัยบนเรือ และครอบคลุมทุกประเด็นในการ
ประเมินความเสีย่ ง การให้บริการทางการแพทย์บนเรือต้องนัดหมายกับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ดำ�เนิน
การและมีการเก็บบันทึก

ประเทศไทย
• ความคืบหน้าโครงการการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงสำ�หรับคูค่ า้
• การทดลองใช้ สัญ ญาจ้ า งงานรู ป แบบการ์ ตูน เสร็ จ สิ้น มี ก าร
เผยแพร่บทความเกีย่ วกับโครงการ และการนำ�สัญญาจ้างงานดัง
กล่าวมาใช้กบั คูค่ า้ อย่างน้อย 2 ราย
• การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก ารแนวปฏิ บั ติ VCoC กั บ ชาวประมง
อย่างน้อย 450 ราย เสร็จสิ้น

กองเรือหลายแห่งมีการปฏิบตั ติ ามหลักการพืน้ ฐานข้อนีอ้ ยูใ่ นระดับต่�ำ ข้อดีคอื ผูต้ รวจสอบ
เรือประมงทูนา่ ได้เริม่ รวบรวมขัน้ ตอนการร้องทุกข์ในเอกสารของพวกเขา ซึง่ ช่วยแก้ปญ
ั หา
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงต่อเนื่องหลายจุด รายละเอียดในหลักการพื้นฐานข้อนี้ไม่สามารถ
เปิดเผยได้จนกว่าจะมีการสัมภาษณ์แรงงาน ณ สถานที่จริง

เราจะดำ�เนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในปี 2565
• สำ � หรั บ เรื อ ประมงปลาทู น่ า ในกองเรื อ ปลาทู น่ า ต่ า งประเทศ
ที่จัดหาวัตถุดิบให้กับไทยยูเนี่ยน จะเน้นการตรวจสอบเรื่อง
ของสถานที่ และการตรวจสอบจากระยะไกลกั บ เรื อ ประมง
ของคู่ค้า รวมทั้งจะมีการติดต่อกับเจ้าของเรือประมงทุกราย
เพื่อพูดคุยเรื่องแผนงานพัฒนาเรือประมงภายในสิ้นปี 2565
• ขยายการตรวจสอบไปยังพื้นที่การประมง/ภูมิภาคใหม่ 2 แห่ง

ต้องมีการเพิ่มระดับให้บริษัทต่างๆ ปฏิบัติตามกระบวนการการตรวจสอบประเมิน
(due diligence) เกี่ยวกับการสรรหาแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา มีการระบุ
ความต้องการและความคาดหวังให้ชัดเจน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564
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9
การจัดหาวัตถุดิบ
ด้วยความรับผิดชอบ

การบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอย่ า งจริ ง จั ง และ
มีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจของ โครงการการจัดหา
วั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ภายใต้ ก ลยุ ท ธ์
SeaChange® ด้วยความสามารถในการติดตาม
ผลิตภัณฑ์ของเรากลับไปยังแหล่งกำ�เนิด จะทำ�ให้เรามี
ความเข้าใจในแนวทางการดำ�เนินงานในห่วงโซ่อปุ ทาน
ของเรา หากไม่ มี ก ารระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ
เราจะไม่สามารถเริ่มต้นเข้าใจและรับมือกับประเด็น
ต่ า งๆ หรื อ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ เ ลย
โดยตลอดปี 2564 เราเป็ น หนึ่ ง ในภาคธุ ร กิ จ ที่
สนับสนุนการใช้มาตรฐาน Global Dialogue on
Seafood Sustainability (GDST) อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

โครงการการจัดหาวัถุดิบด้วยความรับผิดชอบของเรา มิได้มุ่งเน้น
เพียงการตรวจสอบย้อนกลับเท่านัน้ แต่ยงั เน้นเรือ่ งของการมีสว่ นร่วม
อีกด้วย ซึง่ นีจ้ ะช่วยให้เราเข้าใจรายละเอียดในหัวข้อทีม่ สี �ำ คัญในปัจจุบนั
การแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
เรามีสว่ นร่วมในหลายระดับและหลากหลายวิธี เช่น การเป็นพันธมิตร
ร่วมกัน การประชุม และการมีส่วนในคณะทำ�งานด้านเทคนิค และ
การร่วมอภิปรายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น
•
•
•
•
•
•
•

คู่ค้า
ลูกค้า
ภาครัฐ
ข้อริเริ่มและกิจกรรมของการรวมกลุ่มในอุตสาหกรรม
สหภาพแรงงาน
ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
องค์การนอกภาครัฐ

ในปี 2564 เราได้มกี ารดำ�เนินการในเรือ่ งดังต่อไปนี้ เพือ่ แสดงให้เห็น
ถึงความมุง่ มัน่ ของเราอย่างจริงจังในเรือ่ งการจัดหาวัตถุดบิ ด้วยความ
รับผิดชอบ
• ริเริม่ การเป็นพันธมิตรกับองค์กรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมระดับโลก
The Nature Conservancy โดยประกาศเจตนารมณ์ในการ
ทำ�งานร่วมกันเพื่อสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานในระบบ
ห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่าทั่วโลกของเรา
• การเข้าร่วม โครงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความยั่งยืนของอาหาร
ทะเล (Ocean Disclosure Project) โดยบริษทั เผยแพร่ขอ้ มูล
รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งการจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลของเรา
ทั่วโลก ย้ำ�จุดยืนเรื่องความโปร่งใส
• เริม่ ดำ�เนินการจัดทำ�โปรแกรมรายละเอียดเพือ่ สะท้อนการทำ�งาน
ของพันธกิจการจัดหาปลาทูน่าของเรา สำ�หรับสัตว์น้ำ�สายหลัก
ที่เราจัดหาเช่น ปลาแซลมอน กุ้ง ปลาแมคเคอเรล และสัตว์ทะเล
สายพันธุ์ขนาดเล็กอื่นๆ
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การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องในปี 2564 มีผล
กระทบอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ ของเรา และขณะเดี ย วกั น
ยังมีผลกระทบต่อวิธีการทำ�งานของเรากับคู่ค้า แต่การทำ�งาน
ไม่ได้หยุด ไทยยูเนี่ยนยังคงให้การช่วยเหลือสนับสนุนคู่ค้า
เหล่านั้น ขณะที่มีการทยอยเปิดพรมแดนและข้อจำ� กัดต่างๆ
เริ่ ม ลดลง ทำ � ให้ ไ ทยยู เ นี่ ย นสามารถเพิ่ ม จำ � นวนครั้ ง ในการ
จัดอบรมด้านความยั่งยืนให้คู่ค้าตลอดปี 2564 โดยได้มีการ
จัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
ให้กับมีผู้เข้าร่วมอบรมจำ�นวน 50 คนซึ่งมาจากบริษัทคู่ค้า
รายใหม่ จำ � นวน 8 รายในธุ ร กิ จ ด้ า นส่ ว นประกอบอาหาร
บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุน
ให้คู่ค้าในกรณีที่จำ�เป็น เช่น การชำ�ระเงินตามใบแจ้งหนี้ล่วง
หน้าและการกู้เงินระยะสั้นเพื่อนำ�ไปให้ชั่วคราวก่อน การมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐในการส่งตัวชาวประมงกลับประเทศ หรือการ
ทำ�งานร่วมกับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของเราที่เชื่อถือได้ เพื่อ
ความยื ด หยุ่ น ของเราในการจั ด หาวั ตถุ ดิ บ จากสถานที่ ต่ า งๆ
ทั่ ว โลก และให้ มั่ น ใจว่ า มี แ หล่ ง วั ต ถุ ดิ บ อาหารทะเลคงที่
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ ในปี 2564 มี ค วามต้ อ งการ
อาหารทะเลที่ บ รรจุ ภ าชนะชนิ ด ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เช่น ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง นั่นหมายความถึง การมี
ส่ ว นร่ ว มอย่ า งแท้ จ ริ ง กั บ คู่ ค้ า ของเราเพื่ อ ลดผลกระทบต่ า ง
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน สองปี ข องการทำ � งานผ่ า นการแพร่ ร ะบาด
ทั่วโลกของโควิด 19 ได้แสดงให้เห็นถึง ความสำ�คัญของการ
มีห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่น และทำ�ไมการมีพันธมิตรใน
ห่วงโซ่อุปทานจะดีกว่าการทำ�เพียงแค่สัญญาระยะสั้น จึงเป็น
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญสำ�หรับไทยยูเนี่ยน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

เราตระหนักถึงความจำ�เป็นในการทำ�ความเข้าใจความเสี่ยงและ
การตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านขั้นตอนการดำ�เนินการจัดหา
วั ต ถุ ดิ บ ของเรา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า นโยบายและขั้ น ตอนการ
ดำ�เนินการต่างๆ ถูกนำ�ไปใช้ในทุกขั้นตอน และยังมั่นใจว่า จะช่วย
ลดความเสี่ยงประเภทต่างๆ ได้ ดังนั้นการดำ�เนินการต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นก็เพื่อให้มั่นใจว่า

แม้ว่าเราเป็นผู้แปรรูปอาหารทะเล แต่เราก็มีวัตถุดิบอื่นๆ ที่เป็นส่วน
ประกอบในห่วงโซ่อุทานของเรา และได้มีการทำ�งานเพื่อให้ม่ันใจว่า
มีนโยบายที่เหมาะสมนำ�ไปใช้และครอบคลุมไปยังเรื่องอื่นๆ ที่เราอาจ
ได้รับผลกระทบ ในปี 2564 เรามีการ ประกาศนโยบายการจัดหา
น้ำ�มันปาล์มด้วยความรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อมและชุมชนทีอ่ าจเกิดจากการปลูกน้�ำ มันปาล์มทีข่ าดความ
รับผิดชอบ โดยภายในปี 2568 น้�ำ มันปาล์มทัง้ หมดทีเ่ ราจัดหาจะต้อง
ได้รบั การรับรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm
Oil (RSPO) แบบ Segregated คือ น้�ำ มันจากหลายๆ แหล่งทีไ่ ด้
รับการรับรอง หรือแบบ Identity Preserved คือ น้�ำ มันจากแหล่ง
ที่ได้รับการรับรองเพียงแหล่งเดียว หรือมาตรฐานรับรองที่เทียบเท่า
ณ สิน้ ปี 2564 ปริมาณน้�ำ มันปาล์มทีไ่ ทยยูเนีย่ นจัดหาได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน RSPO หรือเทียบเท่าคิดเป็น 71 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ไทย
ยูเนีย่ น ยังออก นโยบายการไม่ท�ำ ลายป่า ซึง่ รวมถึงความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่ง
เสริมการเพาะเลีย้ งสัตว์น�ำ้ อย่างรับผิดชอบ เพือ่ สงวนรักษาความหลาก
หลายทางชีวภาพและปกป้องแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย นโยบายดังกล่าวยังมุง่
ให้ไทยยูเนีย่ นไม่กอ่ ให้เกิดการทำ�ลายป่า โดยการสร้างสถานประกอบ
การใหม่ในอนาคตของเรา เริม่ ตัง้ แต่ปี 2564 จะต้องไม่ตง้ั อยูบ่ นหรือ
ใกล้เคียง (ภายในระยะทาง 1 กิโลเมตร) กับพืน้ ทีป่ า่ และพืน้ ทีท่ ม่ี คี วาม
ความหลากหลายทางชีวภาพสำ�คัญของโลก

• เราจัดหาวัตถุดิบจากบริษัทประมงและเรือประมงที่มีการ
ดำ�เนินงานอย่างถูกกฎหมายเป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ
• เราเข้าใจความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเคารพ
สิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
• เราให้ความสำ�คัญในการสนับสนุนชาวประมงและเกษตรกร
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• เราสามารถคำ�นวณและมีแผนปฏิบัติการเพื่อลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของการดำ�เนินธุรกิจของเรา และช่วยลดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�ยังคงเป็นเรื่องที่ไทยยูเนี่ยนให้ความสำ�คัญ
และเราจะยังคงทำ�งานร่วมกับคู่ค้าของเราเพื่อยกระดับฟาร์มกุ้งใน
ห่วงโซ่อุปทานของเราให้ได้รับมาตรฐานการรับรองสากล เช่น Best
Aquaculture Practices (BAP) Aquaculture Stewardship
Council (ASC) และมาตรฐานความยัง่ ยืนของลูกค้า ส่วนหนึง่ ของ
พันธกิจของเราคือการสนับสนุนให้คู่ค้าปฏิบัติตามแนวทางความ
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยเรากำ�หนดให้คู่ค้าวัตถุดิบกุ้งของเราให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ข้อมูลอาหารกุ้ง ยิ่งไปกว่านั้น เราได้
จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในห่วงโซ่อุปทาน
ของเราในด้านมาตรฐานทางสิง่ แวดล้อม และมาตรฐานแรงงาน รวมทัง้
ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังและมี
ความรับผิดชอบ ฟาร์มกุง้ ในประเทศไทยทีอ่ ยูใ่ นห่วงโซ่อปุ ทานของเรา
จำ�นวน 87 แห่ง ได้รบั การอบรมและมีการตรวจสอบเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ
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การใช้ยาปฏิชวี นะ ทัง้ นี้ โรงงานแปรรูปของเรามีกระบวนการตรวจสอบ
ยาปฏิชีวนะตกค้างในวัตถุดิบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ
และข้อกำ�หนดของตลาด บริษัท Chicken of the Sea Frozen
Foods (COSFF) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของเราในสหรั ฐ อเมริ ก า
ได้ดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดของคู่ค้าตามแผนการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต (Hazard Analysis and
Critical Control Point: HACCP) และมีการทดสองในห้องปฏิบตั ิ
การ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์กงุ้ ทีน่ �ำ เข้ามานัน้ ไม่มยี าปฏิชวี นะทีต่ อ้ ง
ห้าม นอกจากนี้ ไทยยูเนีย่ นทำ�งานร่วมกับบริษทั ต่างๆ ทีเ่ ป็นสมาชิก
ของ SeaBOS และทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้เห็นพ้องตกลงเรื่อง แผน
งาน SeaBOS Antibiotics Stewardship Roadmap ในเดือน
ตุลาคม 2564
นอกจากนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TFM) หนึ่งในบริษัทย่อย
ยังสนับสนุนเรื่องการจัดหาวัตถุดิบและการใช้ส่วนผสมเพื่อผลิต
อาหารสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การจัดหาปลาป่นต้องได้รบั
การรับรองมาตรฐาน MarinTrust ทีม่ าจากการทำ�ประมงด้วยวิธกี าร
จับแบบธรรมชาติที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ยัง่ ยืนด้านสังคม ทัง้ นีไ้ ทยยูเนีย่ น ฟีดมิลล์ ยังมีสว่ นร่วมในโครงการ
Marin Trust Improver Program กับโครงการพัฒนาการประมง
อวนลากฝั่งอ่าวไทย ซึ่งประเมินการทำ�ประมงและเรื่องความยั่งยืน
การออกผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ใหม่บางผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่มสี ว่ นผสมของ
ปลาป่น การใช้ AlgaPrime DHA จากสาหร่ายทีอ่ ดุ มด้วยโอเมก้า 3
ของบริษัท Corbion มาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ทดแทนการใช้
น้�ำ ปลา การบรรลุผลสำ�เร็จในการจัดหาน้�ำ มันปาล์มทีผ่ า่ นการรับรอง
ตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
ทั้ ง หมด 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และความมุ่ ง มั่ น ในการจั ดหาวั ตถุ ดิ บ
ถั่วเหลืองมาเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์
ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองตามหลั ก การและเกณฑ์ ค วามยั่ ง ยื น ของ
ถั่ ว เหลื อ ง (Round Table on Responsibility Soy
Association: RTRS) (หรือมาตรฐานเทียบเท่า) ภายในเดือน
มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน Best Aquaculture
Practices (BAP) Feed Mill Standard Issue 3.0

CHANGING SEAFOOD FOR GOOD

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนของวัตถุดิบกุ้งที่มาจากฟาร์มเลี้ยง
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
Chicken of the Sea
Frozen Foods (COSFF)

มาตรฐานสากล
อื่นๆ

จำ�นวนฟาร์มกุ้งที่ไทยยูเนี่ยนสนับสนุน
ให้ได้รับรองมาตรฐานสากล
โดยโครงการการรับรองมาตรฐาน

โรงงานแปรรูปในประเทศไทย
(ไทยยูเนี่ยน ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด
โอคินอสฟู้ด)

ทั้งหมด 110

36.7%*

42.1%*

*มาตรฐาน BAP

8
*มาตรฐาน BAP, ASC, ASIC/SEASAIP
และตามข้อกำ�หนดของลูกค้า

5 4

10

หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์ของการจัดซื้อวัตถุดิบกุ้งทั้งหมด
จากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

83

มาตรฐาน BAP
มาตรฐาน ASC

ข้อกำ�หนด
Whole Foods Market
ข้อกำ�หนด
Tesco Welfare Approved
มาตรฐาน ASIC/SEASAIP
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนการซื้อปลาแซลมอน
ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานสากล
5%

11%

22%

23%

39%

มาตรฐาน Global GAP
มาตรฐาน BAP
มาตรฐาน ASC

มาตรฐาน
Agriculture Biologique
มาตรฐานอื่นๆ
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การตรวจสอบ
ย้อนกลับ
ด้วยระบบดิจิทัล
การตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบดิจิทัล ยังคงเป็นส่วนสำ� คัญ
ของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Trax คือ ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะของเรา ช่วยให้เรามี
เครือ่ งมือจัดการข้อมูลดิจทิ ลั เพือ่ ใช้ในการดำ�เนินงานทัว่ โลกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และช่วยอำ�นวยความสะดวกในการทำ�งานของระบบ
ติดตามบนกระป๋องผลิตภัณฑ์ (can trackers) ซึ่งปรากฏอยู่บน
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลก ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายการ
ทำ�งานของ Trax ให้ครอบคลุมโรงงานและระบบห่วงโซ่อุปทานของ
เรามากขึ้น
ระบบการเก็บข้อมูลเส้นทางลำ�เลียงแบบดิจิทัลของ Trax ช่วย
ให้ เ ห็ น ภาพการทำ � งานที่ ชั ดเจนขึ้ น ในระบบห่ ว งโซ่ อุป ทานของเรา
ซึ่งช่วยให้เราวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำ�หรับ
การทำ�ประมงแบบจับจากธรรมชาติ เราได้เริม่ ทำ�การวิเคราะห์ปริมาณ
ปลาและวิเคราะห์ตลาดอย่างเจาะลึกเป็นประจำ�ทุกเดือน ซึ่งทำ�ให้
เราสามารถประมาณการปริมาณปลาที่มีอยู่ได้อย่างแม่นยำ�มากขึ้น
โดยการวิเคราะห์ประกอบไปด้วยการพิจารณาปัจจัยหลายประการ
อาทิเช่น สถานะปริมาณปลา กฎระเบียบการทำ�ประมง รวมถึงช่วง
ฤดูงดจับปลา สภาพอากาศ กระแสน้ำ�ในทะเล และอื่นๆ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลในวงกว้าง
ไทยยูเนี่ยนกำ�ลังดำ�เนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางทะเลในระยะยาวและยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมายของเราเรื่องการมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเล
ที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Living, Healthy Oceans) เราตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่กำ�ลังสูญหายไปในอัตราที่น่ากังวล
จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลที่ เ ราต้ อ งการพั ฒ นาแนวทางแก้ ปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ท าง
ธรรมชาติเพื่อจัดการกับความท้าทายนี้
แผนงานของเรากับ Global Ghost Gear Initiative (GGGI)
จะเป็นการบุกเบิกให้กบั อุตสาหกรรมอาหารทะเล เราเข้าร่วมกับ GGGI
ในปี 2561 เพือ่ ช่วยจัดการกับประเด็นเรือ่ งซากอุปกรณ์ประมง อุปกรณ์
สูญหาย และการทิ้งอุปกรณ์ประมงในทะเล (ALDFG)
ส่วนหนึ่งในแผนงานของไทยยูเนี่ยนที่จะทำ�ร่วมกับ GGGI คือ พันธกิจ
ทีจ่ ะขยาย โครงการ FAD Watch ในมหาสมุทรอินเดีย โครงการ FAD
Watch เป็นการดำ�เนินงานของ “Organización de Productores
de Atún Congelado” (OPAGAC) และ Island Conservation
Society (ICS) ร่วมกับรัฐบาลเซเชลส์ ในมหาสมุทรอินเดีย เพื่อกู้คืน
อุปกรณ์ประมงประเภทซั้ง (FADs) ที่สูญหาย และหยุดเครื่องมือ
พวกนีจ้ ากการลอยเข้ามาในแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยบริเวณชายฝัง่ นอกจากนี้
ไทยยูเนี่ยนยังสนับสนุนโครงการพัฒนาประมงในมหาสมุทรอินเดียที่
ส่งเรือประมงอวนล้อมจำ�นวน 28 ลำ� เข้าร่วมโครงการ FAD Watch
และขยายโครงการริ เ ริ่ ม ในปั จ จุ บั น ไปยั ง เกาะ 5 แห่ ง ที่ ถู ก ระบุ โ ดย
OPAGAC ว่ า มี ค วามเสี่ ย งมากที่ สุ ด ที่ อุ ป กรณ์ ป ระมงประเภทซั้ ง
(FAD) เหล่านี้จะลอยเข้ามาที่ชายหาด จากความสำ�เร็จนี้ ไทยยูเนี่ยน
กำ�ลังจะเริ่มต้นตรวจสอบกับโครงการที่คล้ายคลึงกับโครงการพัฒนา
ประมงอื่นๆ (FIPs) ในอนาคต

หนึ่งในวัตถุประสงค์สำ�คัญคือ เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการจัดการ
กับซากอุปกรณ์ประมง อุปกรณ์สูญหาย และการทิ้งอุปกรณ์ประมง
ในทะเล (ALDFG) ที่ประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม 2564 เราได้
เผยแพร่ รายงาน ซึ่งมีข้อมูลการค้นพบจากการสำ�รวจและการประเมิน
ที่เราได้ดำ�เนินการเรื่อง ALDFG ในภาคการทำ�ประมงพาณิชย์ของ
ประเทศไทย การค้นพบนี้คือ สภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุหลักที่ทำ�ให้
อุ ป กรณ์ ป ระมงสู ญ หาย โดยการเก็ บ กู้ อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วสามารถ
ปรับปรุงได้ และมีโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างชาวประมง
และโรงงานรีไซเคิล
นอกจากนี้ การร่วมมือของเรากับองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก
(The Nature Conservancy: TNC) ที่จะนำ�อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลไปสู่แนวทางความยั่งยืนให้มากขึ้น ด้วยการจัดการกับแนวปฏิบัติ
ของการทำ�ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU) ไทยยูเนี่ยนจะทำ�งานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงของ TNC
เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานการจัดหาปลาทูน่าของเรา
ภายในปี 2568 ซึ่งรวมถึงการเริ่มใช้ระบบดิจิทัลในการตรวจสอบเรือ
ประมงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการติดตั้งกล้องวิดีโอ จีพี
เอส และระบบเซนเซอร์ เพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆ บนเรือ และ/หรือผู้
สังเกตการณ์ที่เป็นมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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พันธกิจการจัดหาปลาทูน่า
อย่างยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน

การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การดำ � เนิ น โครงการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบของเรา
จะครอบคลุ ม ไปยั ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมซึ่ ง
เป็ น เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ ใ นวงกว้ า ง
ทีไ่ ทยยูเนีย่ นสนับสนุน การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของสหประชาชาติทกุ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของเราเป็นส่วนหนึง่
ของโครงการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ไทยยูเนี่ยนมุ่งเน้น
ไปยังเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประการที่ 13 การรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประการที่ 14 การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเป็นหลัก
เราดำ�เนินการผ่านโครงการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบหลาย
โครงการและการริเริ่มต่างๆ เช่น การทำ�งานเรื่องการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและแนวทางแก้ปญ
ั หาทีใ่ ช้ประโยชน์จากธรรมชาติ

หรือ nature-based solutions (เป้าหมายประการที่ 13 และ
14) การทำ�งานกับ Global Ghost Gear Initiative เพื ่ อ ลด
ขยะพลาสติ ก ในท้ อ งทะเล ซึ ่ ง เป็ น สาเหตุ ส ำ � คั ญ ที ่ อั น ตรายต่อสิ่ง
แวดล้อม สัตว์ทะเล และมีผลกระทบเชิงลบต่อปริมาณปลาในทะเลทั่ว
โลก (เป้าหมายประการที่ 14) การดำ�เนินโครงการตรวจสอบย้อน
กลับอย่างจริงจัง เช่น การทำ�งานกับ Global Dialogue on Seafood
Sustainability การเป็นพันธมิตรกับองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระดับ
โลก (TNC) และการเข้าร่วมใน Ocean Disclosure Project
(เป้าหมายประการที่ 14) รวมถึงพันธกิจการจัดหาปลาทูนา่ อย่างยัง่ ยืน
ของไทยยูเนี่ยน (เป้าหมายประการที่ 14) ซึ่งรายละเอียดของพันธกิจ
นี้อยู่ด้านล่าง ในปี 2565 เราจะทำ�ความเข้าใจงานของเราที่เกี่ยวกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้นผ่านการมีส่วนร่วมกับ
UN Global Compact และโครงการริเริ่มอื่นๆ

เมือ่ เดือนธันวาคม 2559 ไทยยูเนีย่ นริเริม่ การดำ�เนินพันธกิจการจัดหา
ปลาทูน่าอย่างยั่งยืน ด้วยการตั้งเป้าหมาย “อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์
ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลาทูนา่ ของเราวัตถุดบิ ปลาทูนา่ ทีใ่ ช้ในการผลิต
ต้องมาจากการทำ�ประมงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MSC หรือ
จากโครงการพัฒนาการประมง (FIP) อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในสิ้นปี
2563” เรามีความภูมใิ จทีป่ ระสบความเสร็จสามารถทำ�ได้เกินเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยทำ�ได้ 87 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2563 และทำ�ได้ 88 เปอร์เซ็นต์
ในปี 2564 ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินไปตามเป้าหมายของเราที่จะทำ�ให้ได้ 100
เปอร์เซ็นต์
การเป็นหนึ่งผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการทำ�งานเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณปลาในทะเลมีอยู่
อย่างอุดมสมบูรณ์สำ�หรับคนรุ่นหลัง การจัดหาอาหารทะเลที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ และการมีส่วนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศผ่านสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงการบริโภคอาหารด้วยวิธกี าร
ต่างๆ เรื่องนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้ไทยยูเนี่ยนมีการกำ�หนดเป้าหมาย
องค์กรทีม่ งุ่ สู่ การมีสขุ ภาพทีด่ ี และท้องทะเลทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ (Healthy
Living, Healthy Oceans) ซึ่งพันธกิจการจัดการปลาทูน่าของเรา
เป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำ�คัญของเป้าหมายนี้
จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ระบุ ว่ า ประชากรทั่ ว โลกมี ก ารบริ โ ภคปลาคิ ด เป็ น ประมาณ 17
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องโปรตี น จากสั ตว์ และโดยรวมของจำ � นวนประชากร
ประมาณ 3,200 ล้านคนบนโลกบริโภคโปรตีนสัตว์เกือบ 20 เปอร์เซ็นต์
ของโปรตีนจากสัตว์
ตลอดระยะเวลา 5 ปีของการดำ�เนินงานพันธกิจการจัดหาปลาทูน่าของ
เราระหว่างปี 2559 – 2563 ไทยยูเนี่ยนมีความก้าวหน้าอย่างมาก
ในการทำ�งานเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับและความยั่งยืนของอาหาร
ทะเล ดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

• การพัฒนาและการดำ�เนินโครงการพัฒนาการทำ�ประมงทูน่า
จำ�นวน 9 โครงการ โดยความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้
รับการประเมินอย่างอิสระโดย Sustainable Fisheries
Partnership และมีการเปิดเผยรายงานต่อสาธารณะ
• การรณรงค์ให้มีการดำ�เนินการตามมาตรการในการจัดการ
การทำ�ประมงที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในระดับภูมิภาค
• การติดตั้งระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์บนเรือประมงประเภท
เบ็ดราวเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มจำ�นวนเรือประมงที่ติด
ตั้งระบบดังกล่าว
• การพัฒนาโครงการลดการใช้อุปกรณ์การทำ�ประมงประเภท
ซั้ง (FAD Watch) ต่อไปในประเทศเซเชลส์
• การเข้าร่วมโครงการ Ocean Disclosure Project เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลแหล่งจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลทั่วโลกของเรา
อย่างโปร่งใส
• มีการตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานด้านสังคม
บนเรือประมงในมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก
และมหาสมุทรอินเดีย จากองค์กรอิสระ
• การเข้าร่วมในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดการกับความ
ท้ า ทายต่ า งๆ ที่ มี ใ นอุ ตสาหกรรม เช่ น กลุ่ ม Seafood
Business for Ocean Stewardship กลุม่ Global Ghost
Gear Initiative และ UN Global Compact เพือ่ เป้าหมาย
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์ของมูลนิธิเพื่อความยั่งยืน
ของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability
Foundation) 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ นอกจากนี้ น ายเควิ น
บิกซ์เล่อร์ ผู้บริหารของไทยยูเนี่ยน ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็น
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

พันธกิจการจัดหาปลาทูน่า
อย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยยูเนี่ยนตั้งเป้าหมายพันธกิจ การจัดหาปลาทูน่าอย่างยั่งยืนของ
เราจนถึงปี 2568 โดยมีเป้าหมายว่า “ภายในปี 2568 ปลาทูน่าที่
ไทยยูเนีย่ นจัดหาจากเรือประมงและจากคูค่ า้ ต้องแสดงให้เห็นว่า มีแนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ในการทำ�งาน (Operational Best Practice) เพือ่
ป้องกันการทำ�ประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU) และแรงงานทาสสมัยใหม่” โดยเป้าหมายใหม่นส้ี ะท้อนถึง ความ
ต้องการของคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนับสนุนให้เกิดการความ
ร่วมมือในการทำ�งานด้านความยัง่ ยืนของอาหารทะเล ซึง่ จะครอบคลุม
สายพันธุป์ ลาทูนา่ 4 สายพันธุห์ ลักทีเ่ ราจัดหาคือ สายพันธุ์ Albacore
สายพันธุ์ Bigeye สายพันธุ์ Skipjack และ สายพันธุ์ Yellowfin แนว
ปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ในการทำ�งาน (Operational Best Practice) สำ�หรับ
เรือประมงจะถูกกำ�หนดให้รวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้ ซึง่ จะประกอบด้วย
เหตุการณ์ส�ำ คัญและเป้าหมายสำ�หรับพันธกิจการจัดหาปลาทูนา่
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1. ไทยยูเนี่ยนจัดหาวัตถุดิบจากการทำ�ประมงปลาทูน่าที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาการประมง (FIP) เพื่อไปสู่การรับรองมาตรฐาน
MSC หรือระหว่างขัน้ ตอนการประเมินมาตรฐาน MSC หรือได้รบั
การรับรองมาตรฐาน MSC แล้ว
2. เรื อ ประมงได้ ดำ � เนิ น การตามแผนการปรั บ ปรุ ง เรื อ (Vessel
Improvement Plans) อย่างครบถ้วน หรือปฏิบัติตามแนว
ปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานบนเรือประมงของไทยยูเนีย่ น (Vessel Code
of Conduct) หรือเทียบเท่า
3. เรือประมงได้รับการตรวจสอบติดตามในทะเล โดยเป็นการตรวจ
สอบโดยมนุษย์ หรือตรวจสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. คู่ ค้ า และการดำ � เนิ น งานของไทยยู เ นี่ ย นปฏิ บั ติ ต ามมาตรการ
อนุ รั ก ษ์ ข องมู ล นิ ธิ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น ของอาหารทะเลสากล
(International Seafood Sustainability Foundation: ISSF)
5. เรือประมงต้องรายงานข้อมูล ปฏิบัติตามการแบ่งสัดส่วนการ
ทำ � ประมงที่ กำ � หนด และมาตรการการอนุ รั ก ษ์ ต ามมติ ข อง
องค์ ก รจั ด การประมงระดั บ ภู มิ ภ าค (Regional Fishery
Management Organization: RFMO)
6. ปลาทูน่ามีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังเรือประมง และมีการนำ�
Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST)
Standard 1.0 มาใช้
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การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งยั ง คงเป็ น หั วใจสำ� คั ญ ของ
พันธกิจการจัดหาปลาทูน่าอย่างยั่งยืน จนถึงปี 2568 ซึ่งอยู่ภายใต้
นโยบายการจัดหาวัตถุดบิ ปลาทูนา่ ด้วยความรับผิดชอบ ของไทยยูเนีย่ น
ที่มีการประกาศไว้ในปี 2563 การตรวจสอบย้อนกลับยังคงเป็นหัวใจ
หลักของกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน ซึ่งขณะนี้มีการดำ�เนิน
การเพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐาน Global Dialogue on Seafood
Traceability: GDST) ซึ่งหมายถึง เอกสารการตรวจสอบย้อนกลับ
จะประกอบด้วยข้อมูลหลักที่มาจาก Key Data Elements (KDEs)
ที่มีการจัดทำ� Critical Tracking Events (CTEs) ตามที่อธิบาย
ในหมวด “wild events” ของมาตรฐาน GDST สำ�หรับห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งหมดตั้งแต่เรือประมงไปจนถึงผลผลิตของไทยยูเนี่ยน ความคืบหน้า
ในเรือ่ งนีจ้ ะมีการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามพันธกิจการจัดหาปลา
ทูน่า โดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระ และจะมีการเผยแพร่รายงานในอนาคต
การดำ�เนินโครงการพัฒนาการประมงที่เราได้มีส่วนร่วมยังคงเป็นมี
ความสำ � คั ญ ต่ อ พั น ธกิ จ การจั ด หาปลาทู น ่ า ที ่ จ ะขั บ เคลื ่ อ น
การเปลี่ ย นแปลงที่ ยั่ ง ยื น ในทะเลกั บ คู่ ค้ า ของเรา หลั ง จากที ่
บรรจุผ ลสำ � เร็ จ ในการจั ด หาวั ต ถุ ด ิ บ ปลาทู น ่ า ที ่ ม าจากโครงการ
พั ฒ นาการประมงจำ�นวนมากในปี 2563 การเพิ่มจำ�นวนวัตถุดิบปลา
ทูนา่ ทีเ่ ราจัดหาต้องมาจากการทำ�ประมงทีไ่ ด้รบั การรับรองตามมาตรฐาน
MSC จะถูกเน้นมากขึ้นจนถึงปี 2568 นั่นหมายถึงการเปลี่ยนจาก
โครงการพัฒนาการประมงไปสู่ขั้นตอนการประเมินมาตรฐาน MSC
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เราทราบดีว่า เราไม่สามารถบรรลุพันธกิจการจัดหาปลาทูน่าของเรา
ได้เพียงลำ�พัง จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องทำ�งานร่วมกับพันธมิตรที่หลาก
หลาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
ข้อมูลเพิ่มของโครงการพัฒนาการประมง และการทำ�การประมงต่างๆ
สามารถเข้าไปดูได้ทเี่ ว็บไซต์ SeaChange® และทางช่องทาง YouTube
• โครงการพัฒนาการประมง
• การทำ�การประมง
• การพัฒนาการของโครงการพัฒนการประมงจะทำ�ให้พันธกิจการ
จัดหาปลาทูนา่ ของเราดำ�เนินการอย่างราบรืน่ โดยเมือ่ ปลายปี 2563
เรามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาการประมงปลาทูน่าที่กำ�ลังดำ�เนิน
อยู่ จำ�นวน 10 โครงการความคืบหน้าของโครงการพัฒนาการ
ประมงสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ fisheryprogress.org.

ความคืบหน้าของเราในปี 2564
2564

2563

2562

2561

มาตรฐาน
MSC

2.4%

3.2%

2%

7%

มาตรฐาน
FIPs

85.7%

83.8%

77%

44%

ทั้งหมด

88.1%

87.1%

79%

51%

* อ้างอิงจากการจัดหาปลาทูน่าจากแหล่งที่ได้รับมาตรฐานการทำ�
ประมง MSC หรือ FIP ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ของไทยยูเนี่ยน
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กรณีศึกษา 5 การทดลองสัญญาจ้างงานรูปแบบการ์ตูน
ในประเทศไทย คนที่ทำ�งานบนเรือประมงที่จัดหาวัตถุดิบให้ไทยยูเนี่ยน
ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา และกัมพูชา ดังนั้นจึง
ไม่สามารถพูดและอ่านภาษาไทย จากเหตุผลดังกล่าว มีหลายคนที่
อาจต้องลงนามในสัญญาจ้างงานโดยที่พวกเขาไม่เข้าใจรายละเอียด
ทั ้ ง หมด หรื อ ไม่ ม ี ข้ อ มู ล ทั ้ ง หมดที ่ พ วกเขาต้ อ งทราบก่ อ นที ่ จ ะทำ �
ข้อตกลงในการทำ�งาน
ไทยยูเนี่ยนได้ทำ�งานร่วมกับ Creative Contracts ในการพัฒนา
สัญญาจ้างงานของชาวประมงในรูปแบบการ์ตูน การใช้รูปภาพและ
ข้ อ ความง่ า ยๆ จะช่ ว ยอธิ บ ายเนื้ อ หาในสั ญ ญาได้ ดี ม ากขึ้ น ทำ� ให้
ชาวประมงเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และที่สำ�คัญในสัญญา
นี้จะช่วยให้เรือประมงเข้าใจเนื้อหาตามที่กำ�หนดโดยกฎหมายไทย และ
อนุ สั ญ ญาองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 188 ว่ า ด้ ว ย
การทำ�งานในภาคประมงทะเล (ILO C188 Work in Fishing Convention)
ในปี 2564 ไทยยูเนี่ยนทำ�การทดลองใช้สัญญาจ้างงานรูปแบบการ์ตูน
ครั้งแรกกับลูกเรือประมงชาวเมียนมา จำ�นวน 23 คน ที่จังหวัดชุมพร
ประเทศไทย
ไทยยู เ นี่ ย นได้ อ ธิ บ ายรายละเอี ย ดเนื้ อ หาในสั ญ ญาจ้ า งงานทั้ ง หมด
จำ�นวน 16 หน้ากับลูกเรือประมงชาวเมียนมา โดยมีล่ามช่วยแปล และ
ยังมีวิดีโอแนะนำ�เนื้อหาในสัญญาที่เป็นภาษาพม่าอีกด้วย

เราได้รับผลตอบรับที่ดีจากการทดลองใช้สัญญานี้เป็นครั้งแรก
และได้คำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับการทดลองในครั้งถัดไป
จากแบบสอบถามที่ให้ลูกเรือทำ� พวกเขาตอบว่า นอกจากจะเข้าใจ
เนื้อหาของสัญญาแล้ว พวกเขายังทราบถึงสิทธิของพวกเขาอย่าง
ชัดเจน และไทยยูเนี่ยนทำ�ให้พวกเขารู้สึกว่า พวกเขามีคุณค่า
ทั้งนี้ไ ด้ ม ี ก ารเชิ ญ ทางสหพั น ธ์ แ รงงานขนส่ ง ระหว่ า งประเทศ
(International Transport Workers Federation) เข้าร่วม
ในการทดลองใช้สัญญาจ้างงานรูปแบบการ์ตูนกับเรา
ในปี 2565 ไทยยูเนีย่ นจะมีการทดลองใช้สญ
ั ญาจ้างงานอีก 2 ครัง้
โดยจะร่วมกับคู่ค้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และระยอง ก่อนจะ
ประเมินว่าจะขยายการดำ�เนินงานอย่างไรหากประสบความสำ�เร็จ
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กรณีศึกษา 6 การเป็นพันธมิตรกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชั้นนำ�ของโลก The Nature Conservancy (TNC)
การทำ�ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU) ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการจับปลาทูน่าที่มากเกินไป
ในขณะที่ประชากรปลาลดน้อยลง ไปจนถึงการจับสัตว์ทะเลชนิดอื่น
ที่เสี่ยงถูกจับโดยไม่ได้ตั้งใจเช่น ฉลาม และเต่าทะเล รวมทั้งยังเชื่อม
โยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม
นอกจากนี้ การตรวจสอบการทำ�ประมงที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
ได้นำ�ไปสู่การสูญเสียรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ของทั้ง
ชุมชนชาวประมงและรัฐบาล
ปัจจุบันภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจในประเด็นท้าทายเหล่านี้เพิ่มขึ้น
และคาดหวังให้บริษทั และแบรนด์ตา่ งๆ ยกระดับมาตรฐานของตัวเอง
ให้ สู ง ยิ่ ง ขึ้ น ในแง่ ม ุ ม ต่ า งๆ เช่ น ควรมี ก ารจั ด หาวั ต ถุ ด ิ บ ด้ ว ย
ความรับผิดชอบ ควรมีข้อกำ�หนดด้านจริยธรรมเป็นหลัก และ
ไม่ควรสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
สำ�หรับไทยยูเนี่ยน เราแสวงหาโอกาสเพื่อเสริมความแข็งแกร่งใน
การดำ�เนินงานของเราอยู่เสมอ และเพื่อให้มั่นใจว่า เราได้ปฏิบัติ
ตามแนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ที ่ ม ี อ ยู ่ เ ดิ ม และที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ใหม่ ม ากมาย
การทำ�งานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เป็นส่วนที่สำ�คัญสำ�หรับเรื่องนี้
และในปี 2564 เราจับมือกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก
The Nature Conservancy และประกาศเจตนารมณ์ในการทำ�งาน
ด้านความโปร่งใสของห่วงโซ่อปุ ทานการจัดหาปลาทูนา่ ของเราทัว่ โลก
ภายใต้ เ จตนารมณ์ นี้ ไทยยู เ นี่ ย นจะทำ � งานกั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
การประมงขององค์กรอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมระดับโลก เพือ่ ติดตัง้ ระบบ
ตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานการจัดหาปลาทูน่าของเราภายในปี 2568
ซึ่งรวมถึงการสังเกตการณ์โดยมนุษย์ และ/หรือการติดตั้งระบบ
ตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรือประมงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ของเรา โดยจะมีการติดตั้งกล้องวิดีโอ จีพีเอส และระบบเซนเซอร์
เพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆ บนเรือ และ/หรือการสังเกตการณ์โดย
มนุษย์ได้โดยอัตโนมัติ

การใช้ดาวเทียม โดรน เรือ และเครื่องบิน แม้จะสามารถแสดงให้เห็น
ว่าใครอยูใ่ นทะเล แต่การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์จะเพิม่ การเฝ้า
ระวังไปได้อกี ระดับ โดยสามารถให้ขอ้ มูลโดยละเอียดเกีย่ วกับการทำ�
ประมง ผลผลิตทีจ่ บั และการจับสัตว์น�้ำ ทีไ่ ม่ใช่สายพันธุเ์ ป้าหมายของ
การจับ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
และที่สำ�คัญคือ การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์จะทำ�ให้เชื่อมั่นได้
ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนัน้ ถูกจัดหามาด้วยวิธที ยี่ งั่ ยืนถูกต้องตาม
กฎหมายและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั กิ ารทำ�ประมงทีด่ ที สี่ ดุ รวมถึง
มีการตรวจสอบวิธีการทำ�งานของเรือประมงอีกด้วย
ในปี 2564 เรามีความคืบหน้าอย่างมากในการดำ�เนินงานตาม
เจตนารมณ์ ทัง้ การดำ�เนินงานในทะเล และเรือ่ งต่างๆ เช่น นวัตกรรม
เทคโนโลยี นโยบาย และการตลาด ดังนี้
•
•

•

•
•

การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรจัดการประมงระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความร่วมมือ
การพัฒนากรอบการประเมินข้อมูลด้านความเสี่ยง เพื่อแก้
ปัญหาด้านแรงจูงใจในมาตรฐาน Marine Stewardship
Council Standard (MSC)
การร่วมงานกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก เพื่อ
พัฒนาและเริ่มนำ�มาตรฐานการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
มาปฏิบัติ และการปรับปรุงการทำ�งานในโครงการพัฒนาการ
ประมง และโครงการต่างๆ ของไทยยูเนีย่ นทีก่ �ำ ลังดำ�เนินการอยู่
การสรุปแผนโครงการต้นแบบสำ�หรับการขนถ่ายสินค้าบนเรือ
การเริม่ เรียนรูใ้ ช้เครือ่ งจักรขัน้ สูงและการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ทนั ที
ในขั้นตอนการประมวลผลการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2565 จะยังคงมีการดำ�เนินงานตามเจตนารมณ์นอ้ี ย่างต่อเนือ่ ง
และในปีตอ่ ไป จะมีการดำ�เนินงานเพือ่ พัฒนามาตรฐานด้านสังคมและ
สิง่ แวดล้อมของการทำ�ประมง ดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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กรณีศึกษา 6 การเป็นพันธมิตรกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชั้นนำ�ของโลก The Nature Conservancy (TNC)
•
•
•
•
•

•

การดำ � เนิ น โครงการเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การทำ � งาน ต้ น ทุ น และ
นวัตกรรมด้านระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์
ก า ร เ พิ่ ม จำ � น ว น เ รื อ ป ร ะ ม ง ที่ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ตร ว จ ส อ บ
อิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาการดำ�เนินงานเรื่องอุปกรณ์การทำ�ประมง Fish
Aggregating Device (FAD)
การมีปฏิสมั พันธ์กบั ภาคธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ
การพัฒนาการแผนงานเพื่อนำ�มาปรับใช้ในการตรวจสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีอ่นื ๆ เพื่อตรวจสอบการทำ�งาน
บนเรือประมง
การสนับสนุนให้มีการตรวจสอบทางทะเลสำ�หรับการจับปลา
สแปรต (sprat) ปลาแมคเคอเรล (mackerel) ปลาเฮอร์รง่ิ
(herring) และปลาไวทิง่ (whiting) ด้วยวิธจี บั แบบธรรมชาติ
ในยุโรป

นอกจากนี้ การประกาศเจตนารมณ์รว่ มกับองค์กรอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
ระดับโลก เป็นหนึ่งในการดำ�เนินงานสำ�คัญของพันธกิจการจัดหา
ปลาทูน่าอย่างยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน จนถึงปี 2568 โดยมีการตั้ง
เป้าหมายว่า ภายในปี 2568 ปลาทูน่าที่ไทยยูเนี่ยนจัดหาจากเรือ
ประมงและจากคู่ ค้ า ต้ องแสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี แ นวปฏิ บั ติที่ ดี ที่ สุ ดใน
การทำ�งาน (Operational Best Practice) เพือ่ ป้องกันการทำ�
ประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และ
แรงงานทาสสมัยใหม่
ไทยยูเนีย่ นจะพยายามอย่างเต็มทีเ่ พือ่ สนับสนุนให้คคู่ า้ ของเราปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานใหม่ โดยจะให้ความรู้และกรอบเวลาการดำ�เนินงาน
ที่เหมาะสมสำ�หรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากเรา
พบว่าคู่ค้าไม่มีความคืบหน้าในการดำ�เนินการหรือไม่เต็มใจทำ�งาน
กับเราและที่ปรึกษาของเรา เราจะทบทวนการทำ�งานร่วมกัน กรณี
นี้จะทำ�ให้แน่ใจว่า เรากำ�ลังทำ�งานร่วมกับผู้ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกับเรา
ในการยกระดับอุตสาหกรรม และจะเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทอื่น
ในอุตสาหกรรมที่สามารถร้องขอให้คู่ค้าของพวกเขาปฏิบัติตาม

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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10

การดำ�เนินงานด้วย
ความรับผิดชอบ

ความเสี ่ ย งทางด้ า นสิ ่ ง แวดล้ อ มของโลก เช่ น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ และการจัดการของเสีย จะมีผลกระทบ
เชิงลบต่อท้องทะเลของเรามากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นภัย
คุกคามต่อสัตว์ทะเลสายพันธุ์ต่างๆ ที่เราต้องพึ่งพา
ดังนั้นวิธีการดำ�เนินงานของเราจะต้องมีความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแสดงถึงบทบาทหน้าที่
การดูแลพนักงานในวิธีที่เราดำ�เนินอยู่

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ไทยยูเนีย่ น มีการริเริม่ โครงการมากมายทีช่ ว่ ยให้มนั่ ใจว่า บริษทั
ดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบ และได้จดั การกับประเด็นทีม่ นี ยั
สำ�คัญบางประการอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในบทนี้เรามุ่งเน้นไปยัง
เป้าหมายประการที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
และประการที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำ�งาน1
0.57
0.42

เราได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ในสถานที่ทำ�งานของเราเพื่อนำ�ไปสู่
การลดการใช้น�้ำ การใช้พลังงาน การลดปริมาณของเสียทีถ่ กู ฝัง
กลบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดอุบัติเหตุใน
สถานที่ทำ�งาน เราต้องการให้ทุกคนที่ทำ�งานกับไทยยูเนี่ยน
มี บ ทบาทอย่ า งแข็ ง ขั น ที่ จ ะช่ ว ยกั น ขั บ เคลื่ อ นเป้ า หมายด้ า น
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ ่ ง แวดล้ อ ม ซึ ่ ง เรา
เห็ น ความปลอดภั ย และการปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น หน้ า ที่
ของทุกๆ คน นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้า
ในนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย วิธปี ฏิบตั แิ ละกระบวนการ
ต่างๆ ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำ�เนิน
งานด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยูเนี่ยนได้ ที่นี่
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0.45

0.39

ก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต)2

ต่ำ�กว่า 32%
ต่ำ�กว่า 13%

0.777

12.13

11.39

1
2

0.709

ต่ำ�กว่า 22%
10.68 ต่ำ�กว่า 6%

31.34
19.27

ข้อมูลนี้รวมพนักงานและผู้รับเหมา (ขอบเขตการรายงานทั้งหมดดูได้ที่หน้า 100)
ข้อมูลนี้รวมโรงงานการผลิต (ขอบเขตการรายงานทั้งหมดดูได้ที่หน้า 100)

2561

0.643

ต่ำ�กว่า 18%
ต่
0.640 �ำ กว่า 0.5%

ของเสียที่ถูกฝังกลบ
(กิโลกรัม/ตันการผลิต)2

การใช้น้ำ�
(ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิต)2
13.65

63

2562

2563

2564

ต่ำ�กว่า 43%
สูงกว่า 1%

17.64

17.90

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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โควิด 19
ไทยยูเนี่ยน ให้ความสำ�คัญสูงสุดต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ
ความเป็นอยูท่ ี่ดีของพนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนท้อง
ถิน่ อยูเ่ สมอ ตัง้ แต่มกี ารแพร่ระบาดของโควิด 19 เกิดขึน้ ในปี 2562
เราได้มีการทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำ�กับดูแลในท้องถิ่น
ผู้นำ�ชุมชน และองค์การนอกภาครัฐต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัย
ของพนักงานและชุมชน
สองปีทผี่ า่ น เรามีมาตรการทีค่ รอบคลุมอย่างเคร่งครัดเพือ่ ป้องกัน
การติดเชื้อภายในโรงงาน เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวม
อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) และการแบ่งกลุม่ สลับเข้าทำ�งาน
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ รี่ ดั กุมในกรณีพบผูท้ มี่ ผี ลตรวจ
เป็ น บวก รวมถึ ง การแยกและดู แ ลพนั ก งานที ่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบ
เพือ่ กักตัวตามแนวทางของรัฐบาล เราจัดให้มกี ารตรวจสอบและตรวจ
หาเชือ้ พนักงานทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ ผูต้ ดิ เชือ้ พร้อมทัง้ ทำ�ความสะอาดฆ่าเชือ้
บริเวณที่ผู้ติดเชื้อสัมผัส นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีการฉีดวัคซีน
โควิด 19 ให้กบั พนักงาน ทัง้ ทีเ่ ป็นวัคซีนภายใต้โครงการรัฐบาล และ
ในส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงาน
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การสร้างสถานทีท่ �ำ งานทีป่ ลอดภัยเพือ่ ลดความเสีย่ งของการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต เป็นเรื่องที่ไทยยูเนี่ยนให้ความสำ�คัญสูงสุดของเป็น
อันดับแรก
เพื่อให้มั่นใจว่า เรามีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องอันตราย
ที่ สำ � คั ญ ต่ า งๆ เราสามารถลดความสู ญ เสี ย ทางกายภาพและ
ทางการเงิน และสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกิจดำ�เนินการได้อย่างต่อ
เนื่อง จึงมีการกำ�หนดมาตรการเหล่านี้ขนึ้ ได้แก่ การประเมินความ
เสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มโดย
เฉพาะอย่างยิง่ การประเมินความเสีย่ งการเกิดไฟไหม้ การเดินตรวจ
สอบ (Gemba) โดยผูบ้ ริหาร ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมอนุมัติโครงการก่อนอนุมัติงบประมาณโครงการ
หลัก การแจ้งและรายงานการเกิดอุบัติเหตุทันที และการวิเคราะห์
รากสาเหตุของอุบัติเหตุ (Root Cause Analysis) เพื่อป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ซ้ำ�
เรามีพนั ธกิจทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายของอัตราความถีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุ
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท
ซึง่ ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดภาคบังคับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม การวิเคราะห์ประเด็นหลัก 3 ประเด็นและรากสาเหตุ

3
4

ของอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะไม่ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม
ในปี 2564 เราลดอัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ของพนักงาน (LTIFR3) ได้ 13 เปอร์เซ็นต์เทียบกับปี 2563 ซึ่ง
ลดลงได้มากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เรามีขั้นตอน
การบริหารจัดการอุบัติเหตุให้เข้มงวดขึ้น ซึ่งรวมถึงการรายงาน
อุบัติเหตุ และการยกระดับความเร่งด่วนเพื่อให้มีการสอบสวนหา
สาเหตุ ข องอุ บ ั ติ เ หตุ ท ี ่ เ หมาะสม รวมทั ้ ง การให้ ค วามรู ้ แ ละ
การดำ�เนินตามมาตรการป้องกันในทุกโรงงานและสำ�นักงานของเรา
นอกจากนี้เรารักษาอัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งานของพนักงาน
อยู่ที่ระดับศูนย์ 4
เรายังคงให้ความสำ�คัญกับการจัดการความเสี่ยงการเกิดเพลิง
ไฟไหม้ที่โรงงานของเรา ในปี 2563 เราได้ทำ�การประเมินโรงงาน
เพือ่ วิเคราะห์ชอ่ งว่างและมาตรการควบคุมความเสีย่ งทีจ่ �ำ เป็น ในปี
2564 เราเริ่มดำ�เนินโครงการควบคุมความเสี่ยง อันประกอบ
ไปด้วยการยกระดับระบบป้องกันไฟไหม้ การเข้มงวดเรือ่ งการตรวจ
สอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการบำ�รุงรักษาและกำ�หนด
ข้อบังคับด้านความปลอดภัยเบื้องต้นในโครงการใหม่ๆ ของเรา
เราตัง้ งบประมาณกว่า 200 ล้านบาทในช่วง 5 ปีขา้ งหน้าเพือ่ ยกระดับ
อุปกรณ์การป้องกันเพลิงไหม้ในโรงงานของเรา

จำ�นวนการเกิดอุบัติเหตุ ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำ�งานของพนักงานและผู้รับเหมา (ขอบเขตการรายงานดูได้ที่หน้า 100)
จำ�นวนการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำ�งานของพนักงานในโรงงานผลิต (ขอบเขตการรายงานดูได้ที่หน้า 100)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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การปกป้องสิ่งแวดล้ อ ม และการเปลี ่ ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศ
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยได้มีการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมและริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เรายังคงให้ความสำ�คัญกับ
การลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น�้ำ และปริมาณของเสียฝังกลบของเรา

เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563

สภาพภูมิอากาศ
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราลดลง 0.5
เปอร์เซ็นต์ ในปี 2564 เราได้ขยายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
ที่โรงงานของเราในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีส่วนของการผลิต
พลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ เพิม่ และติดตัง้ แล้วเสร็จรวม 7 เมกะ
วัตต์ และเราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4,409
ตันคาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า นอกจากนี้ เ รายั ง ทำ � งาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพไม่ ว่ า จะ
เป็นการปรับปรุงการจัดการ หรือการออกแบบทางวิศวกรรม
ทัง้ นีเ้ รากำ�ลังค้นหาการเปลี่ยนหม้อไอน้�ำ ทีใ่ ช้ถ่านหินของเราเป็น
เชื้อเพลิงชีวมวล

น้ำ�
ความเข้มข้นของการใช้น้ำ�ของเราลดลง 6 เปอร์เซ็นต์ นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ� เรามีการนำ�น้�ำ มาใช้ซ�้ำ และมีการนำ�
มารีไซเคิลปริมาณ 1,888,825 ลูกบาศก์เมตร ในฐานะผู้ผลิตอาหารแปรรูป ความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพของอาหารต้องไม่ได้รับ
ผลกระทบ ทั้งนี้ เรากำ�ลังทำ�งานอย่างใกล้ชิดร่วมกับฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อรักษาและควบคุมคุณภาพของ
การผลิต และสามารถลดการใช้น้ำ�และการปล่อยน้ำ�ได้ในเวลาเดียวกัน

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ของเสียและน้�ำ เสีย
ความเข้มข้นของปริมาณของเสียฝังกลบของเราเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์
โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
โควิด 19 ที่ดำ�เนินการโดยบริษัทเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานทัง้ หมดของเรา โดยของเสียเหล่านีไ้ ด้แก่ อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วน
บุคคลที่สวมใส่ของพนักงาน อุปกรณ์สุขอนามัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การทำ�ความสะอาดตามปกติในพื้นที่ทำ�งาน รวมถึงการทิ้งชุดตรวจโค
วิด 19 ที่ใช้แล้วของพนักงาน โดยเราให้ความสำ�คัญกับการแยกของ
เสียและการนำ�ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ เราส่งขยะปริมาณ
32,234,812 ตัน โดย 49 เปอร์เซ็นต์ของของเสียทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมดของ
เราถูกนำ�กลับมาใช้ซ�้ำ หรือนำ�มารีไซเคิล และมีเพียง 21 เปอร์เซ็นต์ของ
ของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเราถูกส่งไปฝังกลบ โดยการริเริ่มสำ�คัญ
คือ การลดกากตะกอนจากการบำ�บัดน้ำ�เสียโดยใช้เตาเผาก๊าซชีวภาพ
แปลงกากตะกอนจากการบำ�บัดน้ำ�เสียเป็นปุ๋ย และการจัดเก็บบรรจุ
ภัณฑ์ (ของวัตถุดิบ) เพื่อนำ�ไปรีไซเคิล

วิธีการกำ�จัดของเสีย ปี 2564
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การหมักเป็นปุ๋ย
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การนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�

การนำ�มาแปรสภาพ เช่น การนำ�
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การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ
เช่น การเผาไหม้มวล
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การจัดการน้�ำ
น้�ำ มีความสำ�คัญต่ออย่างต่อเนือ่ งในธุรกิจอาหาร ดังนัน้ การจัดการน้�ำ
อย่างความรับผิดชอบจึงสำ�คัญต่ออนาคตของธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความวิกฤตเรื่องน้ำ�ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรา
มี ก ารดำ � เนิ น งานอยู ่ เราจั ดการกั ก เก็ บ น้ ำ� อย่ า งยั ่ ง ยื น รอบโรงงาน
ของเราโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ� รวมทั้งใช้น้ำ�ซ้ำ�และการนำ�
กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การประเมินและ
การจัดการความเสี่ยง
วิกฤตเรื่องน้ำ�
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ในปี 2564 ไทยยูเนีย่ น ประเมินความเสีย่ งการขาดแคลนน้�ำ ด้วยเครือ่ งมือ
Aqueduct Water Risk Atlas 3.0 ซึง่ พัฒนาโดยสถาบันทรัพยากร
โลก (World Resources Institute: WRI) การประเมินนี้ประกอบ
ด้ วย ปริ ม าณความเสี ่ ย งทางกายภาพ (เช่ น ความตึ ง เครี ย ดของ
การใช้น�้ำ พืน้ ฐาน (baseline water stress) ความเสีย่ งจากน้�ำ ท่วมริม
ฝั่งแม่น้ำ� (Riverine Flood Risk) และความเสี่ยงจากความแห้งแล้ง)
คุณภาพความเสี่ยงทางกายภาพ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและ
ด้านชื่อเสียงสำ�หรับโรงงานผลิตของเรา5 และคู่ค้าหลักของเรา
เราพบว่า 3 เปอร์เซ็นต์ของโรงงานผลิตของเรา6 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
ความวิกฤตเรื่องน้ำ� ซึ่งคิดเป็นการดึงน้ำ�มาใช้ 2 เปอร์เซ็นต์ของการดึง
น้�ำ มาใช้ของเราทัง้ หมด นอกจากการพัฒนาการใช้ให้มปี ระสิทธิภาพและ
ผลักดันให้มกี ารนำ�น้�ำ มาใช้ซ�้ำ หรือการนำ�มารีไซเคิลให้มากขึน้ แล้ว เรายัง
ได้สำ�รวจแหล่งน้ำ�อื่นเพื่อลดผลกระทบต่อวิกฤตเรื่องน้ำ�ในพื้นที่ ในปี
2564 เรามีปริมาณน้ำ�จากการกักเก็บน้ำ�ฝนทั้งภายในและภายนอก
องค์กร และน้ำ�ทะเลอยู่ที่ 1,218,599.94 ลูกบาศก์เมตร
ความตึงเครียดของการใช้น้ำ�พื้นฐานวัดจากอัตราการใช้น้ำ�ทั้งหมดของ
น้ำ�หมุนเวียนจากผิวดินและใต้ดิน โดยการนำ�น้ำ�มาใช้เช่น การใช้ใ น
ประเทศ อุ ต สาหกรรม ชลประทาน และการใช้ เ ลี ้ ย งปศุ ส ั ต ว์ เ พื ่ อ
การบริโภคและไม่ใช่เพื่อการบริโภค แหล่งน้ำ�ที่มีการหมุนเวียนที่มีอยู่
จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำ�เพื่อการอุปโภคบริโภคจากต้นทาง และน้ำ�ใน
เขือ่ นขนาดใหญ่ปลายทาง หากค่าความตึงเครียดของน้�ำ สูงจะบ่งบอกว่า
ผู้ใช้น้ำ�มีการแข่งขันกันใช้น้ำ�ปริมาณที่สูง ความเสี่ยงด้านน้ำ�โดยรวม
จะวัดจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำ�ทั้งหมด โดยรวบรวมตัวชี้วัด
ทัง้ หมดทีเ่ ลือกจากหมวดปริมาณทางกายภาพ (Physical Quantity)
ความเสีย่ งทางคุณภาพ และความเสีย่ งด้านกฎระเบียบและชือ่ เสียง หาก
มีค่าสูงจะบ่งบอกว่ามีความเสี่ยงด้านน้ำ�ที่สูง
5
6

ขอบเขตการรายงานทั้งหมดดูได้ที่หน้า 100
Aqueduct Country Rankings

ผลลัพธ์ของการประเมินความเสีย่ งโดยใช้เครือ่ งมือ Aqueduct Water
Risk Atlas 3.0 ซึง่ พัฒนาโดยสถาบันทรัพยากรโลก (World Resources
Institute: WRI) แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลู ก ค้ า รายสำ � คั ญ (tier-1)
ทั้งหมดจำ�นวน 64 รายตั้งอยู่ในพื้นที่ท่ี “น้ำ�เสียไม่ผ่านการบำ�บัด”
(Untreated Connected Wastewater) เรากำ�ลังทำ�งานร่วมกับ
คู่ ค้ า ของเราในส่ ว นของการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Supply Chain Management) ซึ่ ง รวมถึ ง
การศึกษาและตรวจสอบคู่ค้าในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
เลื อ กคู่ ค้ า ของเรา ไทยยู เ นี่ ย นกำ � ลั ง ดำ � เนิ น การเพื่ อ จั ด การกั บ
ความเสี่ยง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aqueduct 3.0 ที่เกี่ยวข้อง
กับตัวชีว้ ดั ความเสีย่ งวิกฤตน้�ำ ทัว่ โลก สามารถอ่านได้ ทีน่ ่ี
ความพยายามทั้งหมดนี้ ไม่เพียงจะลดความเสี่ยงด้านการดำ�เนินงาน
ของไทยยูเนี่ยนและคู่ค้าของเราเท่านั้น แต่ยังลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กับชุมชนโดยรอบได้ ความเสี่ยงเรื่องน้ำ�เป็นเรื่องสำ�คัญที่อาจเกิดขึ้น
ในปัจจุบันหรือในอนาคตได้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
การสูญเสียอาหารและของเสียจากอาหาร เป็นภารกิจท้าทายระดับโลก
ที่ต้องให้ความสำ�คัญและต้องมีการกำ�หนดวิธีการจัดการ จากสถิติ
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเกีย่ วกับประเด็นในเรือ่ ง
นีพ
้ บว่า มี อาหารทีส่ ญ
ู เสียหลังจากเก็บเกีย่ วถึง 14 เปอร์เซ็นต์ โดยยัง
ไม่รวมตัวเลขในระดับค้าปลีก และยิง่ ไปกว่านั้นพบว่า อาหารที่เหลือทิง้
ในระดับค้าปลีก การบริการด้านอาหาร และครัวเรือนมีถงึ 17 เปอร์เซ็นต์

ในปี 2564 เราได้ออก นโยบายการลดการสูญเสียอาหารและขยะ
อาหารโดยมีเป้าหมายที่จะลดการสูญเสียอาหารในการผลิตอาหาร
ประเภทบรรจุภัณฑ์ต่างๆ อาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็งของเราให้ได้ 50
เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568 เปรียบเทียบกับตัวเลขฐานปี 2564 นอกจาก
นี้ ไทยยูเนี่ยนยังมุ่งมั่นทำ�งานร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตรของเราเพื่อลด
ขยะอาหารที่ระดับค้าปลีกและผู้บริโภค

แต่ที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือ ประมาณ 8-10 เปอร์เซ็นต์ ของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทัว่ โลกนัน้ เกิดจากอาหารทีไ่ ม่ได้บริโภคเหล่านี้ จากรายงาน
ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment
Programme)

ในฐานะผู้ นำ � ด้ า นอาหารทะเลระดั บ โลก เราตระหนั ก ถึ ง บทบาทที่
อุ ต สาหกรรมอาหารในการสนั บ สนุ น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติประการที่ 12 การบริโภคและการผลิตอย่างมีความ
รับผิดชอบ ที่จะจัดการของเสียจากอาหารทั่วโลกในระดับค้าปลีกและ
ผู ้บริโภค รวมถึงการสูญเสียอาหารในห่วงโซ่อุปทาน ซึ ่งอยู ่ภายใต้
เป้าหมายย่อยที่ 12.3 ที่มุ่ง “ลดของเสียจากอาหารทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง
ในระดับค้าปลีกและผูบ้ ริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการ
ผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายใน
ปี 2573”

ทีไ่ ทยยูเนีย่ น เราได้มกี ารตัง้ เป้าหมายในเรือ่ งนีค้ อื เราไม่ควรมีการสูญเสีย
อาหารหรือขยะอาหารที่เหลือทิ้ง ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมาก แต่เราเชื่อว่า
หากต้องการให้ประสบความสำ�เร็จในการเปลี่ยนแปลง จำ�เป็นต้องตั้ง
เป้าหมายให้สูง

นอกจากนี้ ความพยายามของเราในการจัดการเรือ่ งการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหาร ยังเป็นการตอบโจทย์เป้าหมายองค์กรของไทยยูเนี่ยน
ทีม่ งุ่ เรือ่ ง “การส่งเสริมการมีสขุ ภาพทีด่ ี และดูแลรักษาความอุดสมบูรณ์
ของท้องทะเล” หรือ “Healthy Living, Healthy Oceans” นอกจาก
การริเริม่ และโครงการต่างๆ ของเรายังจะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติประการที่ 2 การขจัดความหิวโหย และ
ประการที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

โรงงานของไทยยูเนี่ยน กำ�ลังทำ�งานร่วมกับ บริษัท เอเซีย รีไซเคิล
ซึง่ เป็นบริษทั ด้านการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ทีน่ �ำ เอาของเสียจาก
อุตสาหกรรมมาทำ�เป็นสารปรับปรุงดิน แทนทีจ่ ะนำ�ไปฝังกลบ นอกจาก
จะช่วยลดจำ�นวนการสูญเสียอาหารแล้ว โครงการนี้ยังช่วยประหยัด
ต้นทุนให้กับฟาร์มอีกด้วย
หากประสบความสำ�เร็จ โครงการนำ�ร่องนี้จะขยายต่อไปยังโรงงานอื่นๆ
ของไทยยูเนี่ยน
ด้วยการมีฐานการดำ�เนินงานทั่วโลก การจัดการปัญหาเรื่อง
การสูญเสียอาหารและขยะอาหารเป็นภารกิจที่ใหญ่มาก แต่
ไทยยูเนี่ยน และบริษัทย่อย รวมถึงแบรนด์ต่างๆ ของเรา กำ�ลัง
ดำ�เนินการโครงการต่างๆ ทั่วโลกเพื่อลดการสูญเสียอาหารและ
ขยะอาหารทัง้ ในการดำ�เนินงาน และในห่วงโซ่อปุ ทานของเรา ดังนี้
•

•
•
•
•

การลดการกำ�จัดของเสียด้วยการฝังกลบ อันจะช่วยลด
การปล่อยมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการย่อย
สลายของสารอินทรีย์
การดำ�เนินการเพื่อลดการสูญเสียอาหารในโรงงานของเรา
การลดขยะอาหาร และโครงการบริจาคอาหาร จากแบรนด์
ของเรา
การลดการสูญเสียอาหารตั้งแต่ต้นน้ำ�ของห่วงโซ่อุปทาน
การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพทีเ่ น้นเรือ่ งการลดขยะอาหาร

หนึ่งในการริเริ่มที่กำ�ลังดำ�เนินการอยู่คือ โครงการนำ�ร่องด้าน
เศรษฐกิจหมุนเวียน ทีด่ �ำ เนินการโดย โรงงานแปรรูปของไทยยูเนีย่ น
จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการนำ�ของเสียที่มาจากขั้นตอนการ
ผลิตในโรงงานมาทำ�เป็นสารปรับปรุงดิน และนำ�ไปใช้ในฟาร์มผัก
และผั ก ที่ ไ ด้ จ ากฟาร์ ม ดั ง กล่ า วก็ จ ะถู ก ส่ ง กลั บ มายั ง โรงงาน
ของไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเรา
ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
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รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

นอกจากนี้ในโรงงานของเรา ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยลดการสูญเสีย
อาหารเช่น การปรับปรุงผลผลิต และมีเป้าหมายการผลิตคือ ทำ�ให้ถูก
ตั้งแต่ครั้งแรก (right the first time) สำ�หรับจำ�นวนของสินค้าที่มี
น้อยจะไม่มีเป้าหมายผลิตให้ถูกต้องตั้งแต่แรก สินค้าจะนำ�มาทำ�ใหม่

หรือการนำ� กลับมาแก้ไขใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดสินค้า หรือนำ� มาขาย
ให้กับพนักงานในราคาพิเศษ หากสินค้าตัวใดที่เห็นว่าไม่เหมาะสำ�หรับ
การบริโภคของมนุษย์ สินค้าเหล่านั้นจะถูกนำ�ไปเป็นอาหารสัตว์ หรือ
วัตถุประสงค์อื่นที่เป็นประโยชน์
ไทยยูเนี่ยน มีการปรับปรุงขั้นตอนการเก็บข้อมูลการสูญเสียอาหาร
ในทุกโรงงานของเราทั่วโลก เพื่อที่เราจะสามารถวัดผล ติดตาม และ
รายงานความคืบหน้าของเราได้
เราจะยังคงพยายามดำ�เนินการเรือ่ งลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
ตามนโยบายของเราที่ได้ตั้งไว้ต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ จะยังลงทุนด้าน
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนวิธีกำ�จัดการสูญเสียอาหารจาก
การนำ�ไปฝังกลบ ไปยังจุดประสงค์อื่นที่มีความหมายเพื่อสร้างมูลค่า
ให้กับธุรกิจและโลกของเรา

การสูญเสียอาหาร (Food Loss) ในสถานประกอบการของไทยยูเนี่ยน1
ตัวชี้วัด

หน่วย

2564

ตัน
ตัน

114,220.84
112,997.26

การผลิตอาหารสัตว์
การทำ�ปุ๋ย
การใช้เป็นวัตถุดิบสำ�หรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้�ำ มันปลาทูน่า และแคลเซียม
จากกระดูกปลาทูน่า
การเผาเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงาน
ใช้ประโยชน์อื่นๆ

ตัน
ตัน
ตัน

67,020.54
362.49
45,325.84

ตัน
ตัน

0.00
288.40

ปริมาณการสูญเสียอาหารที่เสียไปโดยไม่ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ (A-B)

ตัน

1,223.58

การฝังกลบ
การเผาโดยไม่แปรสภาพเป็นพลังงาน

ตัน
ตัน

1,202.44
21.14

ความเข้มข้นของการสูญเสียอาหาร3

ตัน/พัน
ล้านบาท
%

10.84
100%

น้ำ�หนักรวมของการสูญเสียอาหารในโรงงาน2 (A)
น้ำ�หนักรวมของปริมาณการสูญเสียอาหารที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ (B)

ขอบเขตข้อมูล

70

หมายเหตุ:
1

ไทยยูเนีย่ นมีพนั ธกิจลดการสูญเสียอาหารและขยะ
อาหาร โดยได้ตงั้ เป้าหมายการลดการสูญเสียอาหาร
ในการผลิตอาหารประเภทบรรจุภัณฑ์ต่างๆ อาหาร
ทะเลแช่เย็นและแช่แข็งของเราให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์
ภายในปี 2568 เปรียบเทียบกับตัวเลขฐานปี 2564
ที่ 1,223.58 ตัน

2

ประเภทของการสูญเสียอาหารจากโรงงานผลิต
ของเราประกอบด้วย เศษอาหาร ผลิตภัณฑ์พลอย
ได้ที่มาจากการผลิตหลัก และส่วนที่รับประทาน
ไม่ได้ของวัตถุดิบ เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน กุ้ง
และอาหารทะเลอื่นๆ

3

ความเข้มข้นคำ�นวณจาก ปริมาณการสูญเสีย
อาหารที่เสียไปโดยไม่ไ ด้นำ� ไปใช้ประโยชน์( A-B)
หารด้วยรายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ต่างๆ อาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นเพื่อการ
บริโภคสำ�หรับมนุษย์ ทั้งนี้ คำ�จำ�กัดความของการ
สูญเสียอาหารจะไม่รวมผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ส�ำ หรับการ
บริโภคของมนุษย์ ดังนัน้ รายได้ของบมจ. ไทยยูเนีย่ น
ฟีดมิลล์ จะไม่ถูกนำ�มารวมในตัวหาร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564
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กรณีศึกษา 7 การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
นวัตกรรมมีบทบาทสำ�คัญที่ช่วยให้ไทยยูเนี่ยนจัดการกับประเด็น
เรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
กระบวนการผลิตปลาทูนา่ กระป๋องแบบเดิมใช้ประโยชน์จากปลาเพียง
ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของปลาทั้งตัว ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่บรรจุในภาชนะปิดผนึกชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก เราตระหนักถึงความจำ�เป็นในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ปลาทั้งตัว
ด้วยการค้นคว้าวิจัยจาก ศูนย์นวัตกรรมของไทยยูเนี่ยน (GIC)

ทำ�ให้เราสามารถสร้างมูลค่าจากส่วนต่างๆ ของปลาทูน่าที่ปกติแล้ว
ไม่เหมาะจะรับประทาน แต่สามารถนำ�ไปใช้เป็นส่วนผสมทีม่ คี ณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการจากท้องทะเล และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้

เรายังใช้ส่วนต่างๆ ของกุ้งให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น การนำ�
หัวกุ้งมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่าง และการนำ�เปลือกกุ้งไปเป็น
อาหารสัตว์ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียอาหาร

การคิดค้นดังกล่าวเช่น การสกัดน้ำ�มันปลาทูน่าจากหัวปลาทูน่าที่
มีโอเมก้า 3 ชนิด DHA สูง และการนำ�กระดูกปลาทูน่ามาทำ�เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียม ศูนย์นวัตกรรมของบริษัท (GIC)
ยังคงทำ�งานวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงวิธีการเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของ
ปลาทูน่าที่ไม่เหมาะจะรับประทานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและเพิ่มมูลค่าสำ�หรับการบริโภคของมนุษย์ นอกจากนี้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเรา
กำ�ลังทำ�งานเพื่อนำ�ทุกส่วนของปลามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพือ่ ลดการสูญเสีย ในปี 2564 ไทยยูเนีย่ น อินกรีเดียนท์ ได้เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ยูนกี โบน (UniQ™BONE) ผงแคลเซียมบดละเอียด
จากกระดูกปลาทูน่า ยูนีกโบน นี้สามารถนำ�ไปใช้ได้ในหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอาหาร แคปซูล อัดเม็ด หรือ
เป็นสารอาหารที่เพิ่มลงไปในอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมสำ�หรับสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ ยังได้
ออกผลิตภัณฑ์ ยูนีกดีเฮชเอ (UniQ™DHA) น้ำ�มันปลาทูน่าสกัด
ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่คัดสรรผ่านกระบวนการสกัดที่อ่อนโยน
ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ กำ�ลังสร้างโรงงานผลิตโปรตีนไฮโดรไล
เซต (protein hydrolysate) และคอลลาเจนเพปไทด์ (collagen
peptide) แห่งใหม่ เพื่อรองรับกับตลาดที่กำ�ลังโตอย่างรวดเร็ว
ในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศจีน และญี่ปุ่น โรงงานดังกล่าวจะผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากส่วนต่างๆ ของปลาทูน่า 100 เปอร์เซ็นต์ และ
ยังใช้โปรตีนไฮโดรไลเซต และคอลลาเจนเพปไทด์ในอาหารเสริมและ
อาหารสำ�หรับผู้ป่วย
นอกจากนี้ การเปิดโรงงานผลิตน้ำ�มันปลาทูน่าแห่งใหม่เมื่อเร็วๆ นี้
ช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ปลาทูน่าทั้งตัวถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังคง
มีพื้นที่ในการเพิ่มมูลค่าให้กับส่วนที่เหลือของปลา การเพิ่มโรงงาน
แปรรูปโปรตีนคาดว่า จะสามารถใช้ประโยชน์จากปลาทูนา่ ทัง้ ตัวได้ถงึ
51 เปอร์เซ็นต์ในระยะแรกของการดำ�เนินการ และมีโอกาสทีส่ ามารถ
ใช้ประโยชน์จากปลาทูน่าได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของตัวปลา
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กรณีศึกษา 8 บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ไทยยูเนี่ยน มีพันธกิจด้านบรรจุภัณฑ์ย่ังยืน โดยตั้งเป้าว่า จะให้
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในแบรนด์ของบริษัททั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เป็น
วัสดุทสี่ ามารถนำ�กลับมาใช้ซ้�ำ สามารถรีไซเคิลได้ หรือสามารถย่อย
สลายได้ (reusable, recyclable or compostable) ภายในปี
2568 นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะให้สัดส่วนของบรรจุภัณฑ์ใช้
วัต ถุดิบที่ทำ�จากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ (recycled content)
โดยเฉลี่ยที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายภายใต้กลยุทธ์ความยัง่ ยืนของบริษทั หรือ SeaChange®
บรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบสำ�คัญของทุกผลิตภัณฑ์และมีส่วน
สำ�คัญมากต่อผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมโดยรวมของบริษทั การริเริม่
การพัฒนาและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจะช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ทางสิง่ แวดล้อมของเรา ด้วยการคิดค้นบรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืนในการวิจยั
นวัตกรรมของเรา เรามัน่ ใจว่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งซึง่ จะช่วย
ให้ไทยยูเนีย่ นสามารถบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนฟุตพริน้ ท์และ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะสมยั ง ช่ ว ยจั ด การ
กับประเด็นสำ�คัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้
ทรัพยากร และมลพิษทางสิง่ แวดล้อม ทีไ่ ทยยูเนีย่ น เรายังเข้าใจดีวา่
บรรจุภณ
ั ฑ์ควรจะมีการออกแบบโดยคำ�นึงถึงหลักการของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ซึง่ จะสนับสนุนเป้าหมายของเราทีม่ งุ่ สร้าง “การมีสขุ ภาพที่ดี
และท้องทะเลทีอ่ ดุ มสมบูรณ์” พันธกิจด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ทยี่ งั่ ยืนของเรา
ยังสนับสนุนความพยายามของบริษัทเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ประการที่ 12 โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ ลดการเกิดของเสียโดยให้มี การป้องกัน การลดปริมาณการใช้ซ�้ำ
และการนำ�กลับมาใช้ใหม่ ในปี 2564 เราได้เผยแพร่ ความคืบหน้า
ประจำ�ปีของกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ทั่วโลก

ศูนย์นวัตกรรม GIC ของเรา กำ�ลังมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อจัดการ
ข้อกังวลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยไม่ได้มองแค่องค์ประกอบ
ของบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังคำ�นึงถึงปัญหาของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
ด้วยแนวทางการดำ�เนินงานนี้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะครอบคลุม
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ทั้ ง หมด ตั้ ง แต่ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบที่ มี ค วามยื ด หยุ่ น ได้
และแบบถุงเพาซ์ (pouch) ไปจนถึงบรรจุภณ
ั ฑ์แบบคงรูป เช่น ถ้วย
พลาสติก กระป๋องที่ท�ำ จากเหล็กและอะลูมิเนียม และนำ�ไปใช้งานใน
การผลิตสินค้า (ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อนไปจนถึงผลิตภัณฑ์แช่
แข็ง) ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์ และ
สัตว์เลี้ยง
เราแสวงหาโอกาสทีใ่ นการพัฒนาการแก้ปญ
ั หาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ โดย
ในปี 2564 ไทยยูเนีย่ นได้ประกาศความร่วมมือระหว่างบริษทั ไทยยูเนีย่ น
กราฟฟิกส์ ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยทีด่ �ำ เนินธุรกิจให้บริการด้านงานพิมพ์
และบรรจุภัณฑ์ และบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้นำ�ในอุตสาหกรรมการผลิตและจำ�หน่ายบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น
ที่มีคุณภาพสูง โดยทั้งสองบริษัทได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง
เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
บันทึกข้อตกลงกับ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ นี้ จะช่วยให้ไทยยูเนี่ยน
สามารถบรรลุ เ ป้ า หมายบรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ท ี ่ ย ั ่ ง ยื น ผ่ า นนวั ต กรรม
การออกแบบและการพัฒนาการผลิต ด้วยการทำ�งานร่วมกันนี้
จะทำ�ให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่สำ�คัญด้านความยั่งยืน
นอกจากนี้ ไทยยูเนีย่ นกำ�ลังทำ�งานร่วมกับบริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จำ�กัด (มหาชน) เกี่ยวกับโครงการประเมินวัฏจักรชีวิต (life cycle
assessment: LCA) เพือ่ ประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ของผลิตภัณฑ์
กล่องจำ�นวน 42 รายการ ที่ผลิตจาก บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
โครงการนี ้ จ ะประเมิ น ในส่ ว นต่ า งๆ เช่ น การสกั ด วั ต ถุ ด ิ บ
(การเพาะปลูก) การผลิตเยื่อกระดาษ และการผลิตบรรจุภัณฑ์
กระดาษ การประเมินวัฏจักรชีวิตบรรจุภ ัณฑ์น ี ้เป็นครั ้งแรกของ
ไทยยูเนี่ยน และสอดคล้องโดยตรงกับเป้าหมายของบริษัทที่จะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งในห่วงโซ่อุปทาน

ผลของการประเมินจะถูกส่งไปยังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) เพื่อขอรับการรับรองภายในสิ้นปี 2565
นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังมั่นใจความสามารถในการรีไซเคิลผ่าน
การค้นคว้าวิจัยในการใช้วัสดุชนิดเดียวกัน (mono-material
solutions) เพื่อทดแทนการใช้วัสดุหลายชนิด หรือบรรจุภัณฑ์ที่ม ี
ส่ ว นประกอบของอะลู ม ิ เ นี ย มซึ ่ ง ปั จ จุ บ ั น มี ก ารใช้ ใ นบรรจุ ภ ั ณ ฑ์
แบบยืดหยุ่น การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันการเสื่อม
คุณภาพของสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ และตอบโจทย์เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน โดยไม่กระทบความปลอดภัยของอาหาร และอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำ�คัญ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

กรณีศึกษา 8 บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ไทยยูเนี่ยน ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่า ปัจจุบัน
มีการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ใดสำ�หรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ทั้งหมดของเรา
และมีความยั่งยืนหรือไม่ จากนั้นเราจะใช้ฐานข้อมูลนี้เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการดำ�เนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของเรา
ในประเทศอังกฤษ ถ้วยและฝาครอบของผลิตภัณฑ์ Fridge Pot
ของแบรนด์ John West ผลิตจากวัสดุพลาสติกประเภทพอลิ
โพรไพลีน (Polypropylene: PP) ที่สามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้ แต่
มีการใช้อะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบของฝาฟิล์มสำ�หรับปิดผนึก
บรรจุภัณฑ์ และมีการใช้พลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน เทเรฟทา
เลต (Polyethylene Terephthalate: PET) ในฟิล์มหดตัว ซึ่ง
ในกระบวนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์นั้น วัสดุต่างชนิดจำ�เป็นต้องถูก
ส่งเข้ากระบวนการที่แตกต่างกันในการจัดการและการกำ�จัด ซึ่ง
ความท้ า ทายในการคั ด แยกขยะอาจเป็ น อุ ป สรรคส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์โดยรวม ความท้าทาย
ที่สำ�คัญของการจัดการบรรจุภัณฑ์คือ กระบวนการหลังการบริโภค
แล้ว ไทยยูเนี่ยนจึงค้นคว้าหาทางแก้ไขซึ่งมุ่งเน้นไปที่การรีไซเคิล
ทางเดียวที ่ก ่อให้เกิดผลได้จริงทั ้งต่อสภาพแวดล้อมและสังคม
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งเอือ้ ต่อการเก็บอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลในตลาดกลุ่มเป้าหมาย
แม้วา่ จะมีการรีไซเคิลกระป๋องเหล็กและอะลูมเิ นียมอยูแ่ ล้วทัว่ โลก แต่
ไทยยูเนี่ยนได้ศึกษาทางเลือกเพิ่มเติมในการลดการปล่อยคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ในการผลิตและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ค้นคว้าโดย ศูนย์นวัตกรรม GIC
ไทยยู เ นี ่ ย นจึ ง มั ่ น ใจว่ า การคิ ด ค้ น นวั ต กรรมที ่ ต อบโจทย์ ด ้ า น
ความยัง่ ยืนของบริษทั ไม่เพียงแต่ท�ำ ให้บริษทั สามารถบรรลุพนั ธกิจ
ด้านความยั่งยืนที่ให้ไว้ แต่ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงเพื่อรักษา
ท้องทะเลให้มีความสมบูรณ์ไปถึงคนรุ่นหลัง
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กรณีศึกษา 9 ความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�
ไทยยูเนี่ยน มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องความยั่งยืนอย่าง
ต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นนี้ได้ขยายการดำ�เนินงานนอกเหนือไปจาก
เฉพาะการดำ�เนินงานในธุรกิจของตัวเองเท่านั้น ในฐานะเป็นบริษัท
อาหารทะเลชั้นนำ�ระดับโลก ซึ่งมีขั้นตอนการดำ�เนินการอาหารทะเล
ทั้งการจับแบบธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงในฟาร์ม การดำ�เนินงาน
ของไทยยูเนี่ยน คือ การสร้างศักยภาพและมาตรฐานให้กับคู่ค้า และ
ผู้ที่จะมาเป็นคู่ค้าของเราในอนาคต

บริษัท โอคินอส ฟู้ด ได้ทำ�งานกับฟาร์มกุ้งฟาร์มหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้
โรงงานของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐาน
ASC โดยบริษัทให้การสนับสนุนดังนี้
•
•
•

บริษัท โอคินอส ฟู้ด ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ไทยยูเนี่ยนที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง ได้ใช้ความ
เชี่ ย วชาญนั้ น สนั บ สนุ น เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งกุ้ ง ให้ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากลด้ า นการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ำ � ที่ ยั่ ง ยื น มาตรฐาน
Aquaculture Stewardship Council (ASC) ได้รับการ
พิจารณาเป็นหนึ่งในมาตรฐานชั้นนำ�ระดับโลกสำ�หรับอาหารทะเล
ทีม่ าจากฟาร์ม หรือจากการเพาะเลีย้ งสัตว์น�้ำ ฉลากมาตรฐาน ASC
จะพบบนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มาจากฟาร์ม ซึ่งได้รับการประเมิน
และรับรองอย่างอิสระว่า มีการบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

การสนับสนุนด้านการเงินและด้านเทคนิค
การให้ความรู้และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ASC และ
เอกสารที่จำ�เป็นต่อการขอการรับรองแก่ฟาร์ม
การระบุประเด็นสำ�หรับการปรับปรุงและทำ�งานร่วมกับฟาร์ม
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม

ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASC จะมีระยะเวลาการรับรอง
3 ปีก่อนที่จะมีการประเมินเพิ่มเติม ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้มีศักยภาพ
ในการจัดหาวัตถุดบิ กุง้ คุณภาพสูงให้กบั บริษทั โอคินอส ฟูด้ เพือ่ ใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ASC สำ�หรับตลาดโลก
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กรณีศึกษา 9 ความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเพาะเลี้ยง
การสนับสนุนและคำ�แนะนำ�จากโอคินอส ฟู้ด ไม่เพียงจะช่วยฟาร์ม
ดั ง กล่ า วได้ ร ั บ การรั บ รองมาตรฐาน ASC เท่ า นั ้ น แต่ ย ั ง ทำ � ให้
พวกเขามีโอกาสได้ตระหนักรู้ถึงมาตรฐานระดับสากลและเพิ่มขีด
ความสามารถของพวกเขาไปสู่มาตรฐานระดับโลกด้านการเพาะ
เลี ้ยงสัตว์น ้ ำ�อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ ่งรวมถึงความจำ�เป็นที่
ต้องดำ�เนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของฟาร์ม
เพื่อช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ด้วยเหตุนี้ ฟาร์มจึงเริ่มดำ� เนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจก ผ่ า นเทคโนโลยี ฟ าร์ ม อั จ ฉริ ย ะที่ พ วกเขาไม่ เ คยมี
การใช้มาก่อน ด้วยการสนับสนุนของโอคินอส ฟู้ด มีการติดตั้ง
แผงโซลาร์ที่ฟาร์ม ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานลง 4.7 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ ฟาร์ ม กุ้ ง ยั ง ได้ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบจั ด การเพาะเลี้ ย ง
สัตว์น้ำ�แบบอัจฉริยะ ของบริษัท ไฮโดรนีโอ (HydroNeo) ซึ่ง
เป็นบริษัท เทคโนโลยีการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ำ� ไฮเทค จากประเทศ
เยอรมนี ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารระบบตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ำ � สำ � หรั บ การให้
อาหารและเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นการดำ�เนินงานแบบอัตโนมัติ โดยในปี
2562 กองทุน venture fund ของไทยยูเนี่ยน ได้เข้าลงทุนใน
บริษัท ไฮโดรนีโ อ ซึ่งไฮโดรนี โอ เป็ น หนึ ่ งในบริ ษ ั ท สตาร์ ทอั พ ที ่
เข้าร่วมโครงการสเปซ-เอฟ ปีแรก ที่ไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในผู้ร่วม
ก่อตั้ง เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยี
อาหารในประเทศไทย

การใช้ ร ะบบของไฮโดรนี โ อ ฟาร์ ม กุ้ ง สามารถตรวจสอบระบบ
คุณภาพน้ำ�และค่าออกซิเจนในน้ำ� พร้อมระบบควบคุมการเติม
อากาศอั ตโนมั ติ ลดการใช้ พ ลั ง งานและการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจกทางอ้อม
เมื่อรวมการดำ�เนินงานด้วยกันแล้ว ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และ
ระบบฟาร์ ม อั จ ฉริ ย ะของไฮโดรนี โ อ จะนำ � ไปสู่ ก ารลดก๊ า ซเรื อ น
กระจกได้ประมาณ 30.4 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เทคโนโลยี
นี้ช่วยประหยัดค่าไฟให้กับฟาร์มได้ถึง 257,000 บาทต่อปี

กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ไทยยูเนี่ยนมีส่วนร่วมทำ�งานกับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งเพื่อขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการเพาะสัตว์น้ำ�ที่ยั่งยืน และ
วิธีที่เทคโนโลยีสามารถช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบรรลุผลสำ�เร็จ
ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและยั่งยืน ไทยยูเนี่ยน จะมองการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตลอดทั่วทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเล
โดยการนำ � ร่ อ งและขยายโครงการต่ า งๆ เพื ่ อ ลดคาร์ บ อนและ
ความก้ า วหน้ า เรื่ องความยั่ ง ยื น ในห่ วงโซ่ อุ ป ทานการเพาะเลี้ ยง
สัตว์น้ำ�ของเรา ด้วยการทำ�งานร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและ
พันธมิตรต่างๆ อย่างใกล้ชิด
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11
ผู้คนและชุมชน
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ที่อยู่อาศัยและทำ�งานในภูมิภาคที่เรามีการดำ�เนิน
ธุรกิจอยู่ทั่วโลก ทั้งทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และ
อเมริกาเหนือ
ด้ ว ยการทำ � งานผ่ า นเสาหลั ก ด้ า นผู้ ค นและชุ ม ชน
ภายใต้กลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืน หรือ SeaChange®
ของไทยยู เ นี่ ย นที่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น แก่ ผู้ ที่ มี
ความต้องการเร่งด่วน ตลอดสองปีทผี่ า่ นมา โครงการ
ไทยยู เ นี่ ย นแคร์ ข องบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และ
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โควิด 19 ด้วยการบริจาคอาหารสำ�หรับช่วยเหลือ
ผู้คนในชุมชนและสัตว์เลี้ยงจำ�นวนเกือบ 4 ล้านชิ้น
ทั่วโลก พร้อมทั้งส่งมอบอุปกรณ์ที่จำ�เป็นสำ�หรับ
โควิ ด 19 รวมถึ ง การสนั บ สนุ น งบประมาณทาง
การเงินอื่นๆ
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การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์

โดยในปี 2564 เพียงปีเดียว ไทยยูเนีย่ นบริจาคอาหารเกือบ 1 ล้านชิน้
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการไทยยูเนีย่ นแคร์ อีกทัง้ ยังเป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญในความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลสุขภาพชีวิตที่ดีของผู้คน
และชุมชนรวมถึงสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่บริษัทมีการดำ�เนินธุรกิจอยู่
ไทยยูเนี่ยนยังได้ด�ำ เนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคที่เรา
มีการดำ�เนินธุรกิจอยู่ ซึง่ ไม่ได้มดี �ำ เนินการตามกลยุทธ์ SeaChange®
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง รวมถึ ง เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ (SDG) อี ก ด้ ว ย โครงการเหล่ า นี้ เ พื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียและชุมชน ซึง่ ผลลัพธ์ของโครงการ
สามารถวัดผลได้ ตัวอย่างเช่น จำ�นวนของผู้ที่ได้รับประโยชน์ รายได้
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ ปริ ม าณของเสี ย ที่ ล ดลง นอกจากที่ ผ ลกระทบของ
โครงการก็ ส ามารถประเมิ น ได้ เ ช่ น กั น ซึ่ ง รวมถึ ง ผลกระทบและผล
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่งแวดล้อม ตลอด
จนผลกระทบต่อบริษัท โดยเรายังได้ทำ�งานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก
เพือ่ ให้แน่ใจว่าเรากำ�ลังตัดสินใจถูกต้อง และความพยายามของเรามีผล
ในเชิงบวกอย่างแท้จริง
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ความท้าท้ายระดับโลกในการส่งมอบอาหารให้ประชากรโลกประมาณ
เก้าพันล้านคนภายในปี 2573 หากปราศจากการผลิตอาหารทะเล
อย่ า งยั ่ ง ยื น ตั ้ ง แต่ ก ารจั บ จากธรรมชาติ การเพาะเลี ้ ย งสั ตว์ น ้ ำ�
ไปจนถึงอาหารโปรตีนทางเลือก โลกก็จะ
ไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืนประการที่ 2 การขจัดความหิวโหย

ไทยยูเนี่ยนมุ่งหวังให้บุคคลและองค์กรบรรลุเป้าหมายอย่าง
ยิ่งใหญ่ เป้าหมายนี้ต้องการบุคลากรที่หลากหลายซึ่งรวมถึง
คนพิการอีกด้วย ไทยยูเนี่ยนร่วมมือกับรัฐบาลในการจ้างงาน
คนพิการในโรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานราชการทั่ว
ประเทศไทย เพือ่ ส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกใน
ทีท่ �ำ งาน ไทยยูเนีย่ นยังจัดให้มสี ถานทีส่ �ำ หรับคนพิการในการจัด
หน่ายผลิตภัณฑ์ของตนอีกด้วย

ในปี 2565 ไทยยูเนีย่ นจะร่วมมือกับ Vulcan Coalition ซึง่ เป็น
บริษทั สตาร์ทอัพด้าน AI ของไทย ทีส่ ร้างโอกาสการทำ�งานด้วย
การพัฒนาระบบ AI เช่น การระบุประเภทข้อมูล และการเปรียบ
้ กิ ารทางสติปญ
ั ญาหรือด้านการพัฒนาการ
เทียบงาน สำ�หรับผูพ
บุคคลที่มีความทุพพลภาพเหล่านี้สามารถรั บ การฝึ ก อบรม
ระบบ AI และใช้ ค วามรู้ เ หล่ า นี้ ใ นการแยกแยะข้ อ มู ล ด้ ว ย
รู ป ภาพ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโปรแกรมการส่ ง เสริ ม และการ
ยอมรับความแตกต่าง
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ทีมทรัพยากรบุคคลของเรากำ�ลังตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่
บริษัทสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มี
นโยบายต่างๆ เพือ่ สนับสนุนให้ทกุ คนในบริษทั มีโอกาสพัฒนา
ทักษะ และแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ ในปี 2564 ที่ผ่านมา
เราได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้ใหม่ ผ่าน Thai Union
Academy โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะในอนาคตและการ
พัฒนาความเป็นผู้นำ�ของผู้บริหาร นอกจากนี้ เรามุ่งเน้นที่
ความสามารถในการปรับขนาดด้วยช่องทางการเรียนรูข้ องเรา
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดหาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
ที่พร้อมใช้งาน และอัปเดตโปรแกรมของเราให้สอดคล้องกับ
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของเรา กลยุทธ์การเรียนรู้โดยรวมของเรา
คือการเพิ่มทักษะให้กับทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถ
เติบโตได้อย่างมืออาชีพ ซึง่ จะเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้พวกเขาเติบโต
ภายในบริษัทของเรา
จากการที่เรามุ่งเน้นเรื่องการเติบโตและการพัฒนาผู้น�ำ ภายใน
องค์กรของเรา เราได้มีการออกโครงการพัฒนาผู้นำ�สำ�หรับ
ผูบ้ ริหาร ทีเ่ รียกว่า “LeadTUGrow” เป็นโปรแกรมหลักสูตร
เข้มข้น 6 เดือนให้กับระดับผู้จัดการอาวุโส เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม โดยจะครอบคลุมเรื่องการนำ�
กลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ประสิทธิผลของบุคลากร และความเป็น
ผู้นำ�ของทีมผู้บริหาร เราเปิดตัวโครงการนี้ในเดือนกรกฎาคม
2564 โดยเน้นไปที่ผู้นำ�ในส่วนของสำ�นักงานองค์กร และจะ
ขยายโครงการนี้ไปยังยุโรป และสหรัฐอเมริกาในครึ่งปีหลัง
ของปี 2565
ในระหว่ า งปี ที่ ผ่ า นมา ไทยยู เ นี่ ย นยั ง ได้ จั ด ทำ � แบบสำ � รวจ
ความผูกพันของพนักงานทัว่ โลกประจำ�ปี (Global Employee
Engagement Survey) เพือ่ ทำ�ความเข้าใจจุดแข็งของบริษทั
ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุงอีกด้วย โดยมี
ผู้ตอบแบบสำ�รวจคิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ ใน 19 ประเทศ
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การลงทุนใน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน
ไทยยูเนี่ยนทำ�งานร่วมกับพันธมิตรจำ�นวนมาก รวมถึงภาคเอกชน
หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชา
สังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างในการจัดการ
กับความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่การแพร่ระบาด
ทั่วโลกส่งผลให้เกิดข้อจำ�กัดมากมาย ไทยยูเนี่ยนยังคงมุ่งมั่นที่
จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในปี
2564 เราให้ความสำ�คัญกับโควิด19 โดยสนับสนุนชุมชนผ่าน
การบริจาคอาหารทั้งสำ�หรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง มอบอุปกรณ์
ทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ช่วยเหลือผูต้ ดิ เชือ้ รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการเงิน
แก่องค์กรต่างๆ อีกด้วย

สถานประกอบการทั ้ ง หมดของเราในประเทศไทยได้ ม ี ส ่ ว นร่ ว ม
ในชุมชนท้องถิน่ หรือโครงการพัฒนาต่างๆ ในปี 2564 ส่วนหนึง่ ของ
ความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในพื้นที่ที่เรามีการดำ�เนิน
ธุรกิจอยู่ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษทั ในเครือไทยยูเนีย่ น และคณะเกษตร กำ�แพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ได้มกี ารลงนามบันทึกข้อตกลง
ทางด้านวิชาการร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการจัดการผลิตผักแบบ
เกษตรอินทรีย์เพื่อนำ�มาแปรรูปส่งออก ภายใต้ข้อตกลงความร่วม
มือนี้ คณะเกษตร กำ�แพงแสน จะสนับสนุนด้านวิชาการ และความรู้
เรื่องการจัดการผลิตผักแบบเกษตรอินทรีย์และแปรรูปผัก เพื่อนำ�
มาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ส่งออกของ บจ. ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม ขณะที่ บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
จะสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำ�หรับการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ฟาร์ ม แบบเกษตรอิ น ทรี ย์ เ พื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่อ นั ก ศึ ก ษา และ
เกษตรกรในท้องถิ่น

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมโครงการเก็บขยะชายฝั่ง
สากล (International Coastal Cleanup Program)
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
ซึ ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของพั น ธกิ จ บริ ษ ั ท ที ่ จ ะช่ ว ยดู แ ลรั ก ษา
ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลทั่วโลก อาสาสมัครช่วย
กันเก็บขยะน้ำ�หนักรวมถึง 1,306 กิโลกรัม (1.306 ตัน)
ประเภทของขยะที่ พ บเจอหลั ก ได้ แ ก่ ถุ ง พลาสติ ก 846
กิโลกรัม ขวดพลาสติก 160.5 กิโลกรัม โฟม 87.5 กิโลกรัม
และขวดแก้ว 85 กิโลกรัม สำ�หรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ในโครงการรณรงค์ระดับโลก โดย SeaBOS (Seafood
Business for Ocean Stewardship) และองค์กรอนุรกั ษ์
ท้องทะเล (Ocean Conservancy) ทีช่ อื่ ว่า International
Coastal Cleanup ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสภาพ
แวดล้อมทางทะเล และเพื่อร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล
นอกจากนี้ บริษัท แพ็คฟู้ด เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของไทยยูเนีย่ นได้มสี ว่ นร่วมในการทำ�ความสะอาดในจังหวัด
สมุทรสาครอีกด้วย โดยที่อาสาสมัครจากบริษัทได้ร่วมกัน
เก็บขยะตามแหล่งน้ำ�ท้องถิ่น สามารถดูข้อมูลความคืบหน้า
อื่นๆ ในเรื่องผู้คนและชุมชนที่เป็นเสาหลักของเราได้ ที่นี่
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การสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิ
สิทธิและการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานข้ามชาติทเ่ี ท่าเทียมกันและเป็นธรรม
ยังคงเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับไทยยูเนี่ยน ไทยยูเนี่ยนมีการริเริ่ม
มากมายที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทยและทีอ่ นื่ ๆ รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตร
องค์การนอกภาครัฐ (NGO) และภาคประชาสังคมเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการเจรจาทางสังคมและการเสริมสร้างศักยภาพ
ผ่ า นการฝึ ก อบรม การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก าร และการสาธิ ต
ภาคปฏิบัติ
ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบให้พนักงานทุกคนเข้าทำ�งานในอายุ
ที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับไทยยูเนี่ยน การดำ�เนินการ
อย่างหนึ่งที่เราได้ท ำ�คือเพื ่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติของเรา
ในประเทศไทยเข้าใจถึงสิทธิของตนเอง และสิทธิของบุตรหลาน
ในการเข้าถึงการศึกษาเพื่อช่วยป้องกันการใช้แรงงานเด็ ก และ
การค้ า มนุ ษ ย์ แรงงานข้ า มชาติ ท ี ่ ม ี บ ุ ต รในประเทศไทย
มักไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
การเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทยอย่างเพียงพอ เพื่อแก้ไข
ปัญหานี้ ไทยยูเนีย่ นจึงสนับสนุนโครงการต่างๆ ในประเทศไทยและ
ที่อื่นๆ เกี่ยวกับระบบโรงเรียน ตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์เตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียนของบุตรแรงงานข้ามชาติ และการสนับสนุน
โรงเรียนเพือ่ พัฒนาผ่านโครงการคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED)
ไปจนถึงเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียนขณะอยู่ที่โรงเรียน
ในปี 2564 คอนเน็กซ์อีดี ได้รับการรับรองจาก Centre for
Asian Philanthropy and Society (CAPS) องค์กรวิจัย
กิจการทางสังคมในภูมภิ าคเอเชีย โดยมูลนิธสิ านอนาคตการศึกษา
คอนเน็กซ์อีดี ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างความสำ�เร็จของ
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสังคมในด้าน
การสนับสนุนการศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�ทาง
สังคม และเป็นหนึง่ ใน 20 โครงการทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกครอบคลุม
11 ประเทศจากทั่วภูมิภาคเอเชีย

การดำ�เนินงานผ่านโครงการ CONNEXT ED ไทยยูเนี่ยนร่วม
สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านการสนับสนุนทั้งด้านขององค์
ความรู้ งบประมาณ รวมถึงบุคคลากรของบริษทั ฯ ในการดำ�เนิน
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้
มีการจัดอบรมสำ�หรับผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน 26 คน (คิดเป็น 72
เปอร์เซ็นต์ของผู้อำ�นวยการโรงเรียนทั้งหมด) เพื่อพัฒนาทักษะ
การฝึกสอนและพัฒนาความเป็นผู้นำ� สำ�หรับครู 60 คน ไทย
ยูเนี่ยนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Active Learning
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและจัดให้มีการติดตามผลหลังการ
ทดลองสอนบทเรียนกับนักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียน 7 แห่ง
ในโครงการของเราจะประยุกต์ใช้การเรียนการสอนแบบ Active
Learning ในห้ อ งเรี ย นแบบดั้ ง เดิ ม โดยนำ � เสนอแนวคิ ด
ของตนเองเกี่ ย วกั บ สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ เ ชิ ง นวั ต กรรม
สำ � หรั บ นั ก เรี ย น นอกจากนี้ ไทยยู เ นี่ ย นยั ง จั ด ให้ มี กิ จ กรรม
อบรมหลักสูตร STEM แบบออนไลน์ (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) สำ�หรับครู 25 คน ซึ่งแสดงให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างการสอนทั่วไปและการศึกษาแบบ STEM
หลังจากจบหลักสูตร ทำ�ให้ครูสามารถสร้างหลักสูตรห้องเรียน
STEM ของตนเองสำ�หรับนักเรียนของตนเองได้
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ความหลากหลาย
และยอมรับความแตกต่าง
ปี 2564 เป็นปีแรกที่ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา ดำ�เนินการตาม
กลยุทธ์ด้านความยุติธรรม ความเท่าเทียม ความหลากหลาย
และการยอมรับความแตกต่าง (JEDI) เจไดแชมเปียนส์ (JEDI
Champions) ซึ่งประกอบด้วยพนักงานอาสาสมัครหลายสิบ
คนจากหลายแผนกได้แบ่งกลุ่มทำ�งานเป็น 4 กลุ่มเพื่อประกาศใช้
แนวคิดริเริ่มอันหลากหลายของ JEDI ด้วยการสร้างฉันทมติและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน พนักงานทั้ง 8 คนได้จัดกิจกรรมเสมือน
จริงในวันหยุดทีม่ คี วามสำ�คัญทางวัฒนธรรม เช่น วันมาร์ตนิ ลูเธอร์
คิง จูเนียร์ และ วันจูนทีนธ์ (วันฉลองการสิ้นสุดความเป็นทาส
ของชาวแอฟริกันอเมริกัน) ตลอดจนการจัดประชุมให้ความรู้ใน
หัวข้อต่างๆ เช่น สุขภาพกายและสุขภาพจิต พวกเขายังจัดการฝึก
อบรมโดยองค์กรภายนอกให้กบั พนักงานเจไดแชมเปียนส์ รวมถึง
ผู้บริหารระดับสูง นโยบายใหม่นี้จะเริ่มดำ�เนินการในปี 2565 ซึ่ง
รวมถึ ง การยื ด หยุ่ น เวลาสำ � หรั บ อาสาสมั ค ร ได้ วั น หยุ ด ทาง
วัฒนธรรมเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำ�ของไทยยูเนี่ยนได้แนวทางจาก
กรอบการพัฒนาศักยภาพ และความคาดหวังในการเป็นผู้นำ�
(Capability Framework and Leadership Expectations)
ที่ระบุและเน้นความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมองค์กร เป้าหมาย
และบริบททางธุรกิจของเรา กรอบการทำ�งานและรูปแบบความ
เป็นผู้นำ�ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะดำ�เนินการต่อและการทำ�งาน
ของเราในฐานะองค์กรที่บรรลุผลสำ�เร็จทางธุ ร กิ จ มี ส่ ว นร่ ว ม
และรักษาพนักงานของเราไว้ และทำ�หน้าที่เป็นแบบอย่างของ
อุตสาหกรรม

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และการเพิ่มเติมสายด่วนสำ�หรับพนักงาน
ที่ ไ ม่ ป ระสงค์ ที่ จ ะเปิ ด เผยตั ว ในการรายงานปั ญ หาในสถานที่
ทำ�งาน การสร้างรากฐานสำ�หรับปีแรกนี้ จะยังดำ�เนินงานเพื่อสร้าง
สถานที่ทำ�งานที่ยอมรับเรื่องความหลากหลายและความแตกต่าง
ให้มากขึ้น
ไทยยู เ นี่ ย นมุ่ ง หวั ง ให้ บุ ค ลากรและองค์ ก รบรรลุ ผ ลสำ � เร็ จ ซึ่ ง
เป้าหมายนีต้ อ้ งการบุคลากรทีห่ ลากหลายซึง่ รวมถึงคนพิการด้วย
ไทยยูเนี่ยนร่วมมือกับรัฐบาลในการจ้างคนพิการในโรงพยาบาล
โรงเรียน และหน่วยงานราชการทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความ
หลากหลายและการไม่แบ่งแยกในที่ทำ�งาน นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน
ยังจัดให้มีสถานที่สำ�หรับคนจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์สำ�หรับคนพิการ
อีกด้วย
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กรณีศึกษา 10 การช่วยเหลือในสถานการณ์การโควิด
ในปี 2564 โควิด 19 ยังคงเป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
การดำ�เนินธุรกิจทัว่ โลก
แต่ผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น ยังส่งผล
ต่ อ ชุ ม ชนในระดั บ ท้ อ งถิ่ น มากขึ้ น อี ก ด้ ว ย ชี วิ ตประจำ � วั น
ของผู้คนต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาด

รายละเอียดการบริจาค ดังนี้

ไทยยูเนีย่ นมีประวัตอิ นั ยาวนานในการสนับสนุนชุมชนทีบ่ ริษทั
มีการดำ�เนินธุรกิจอยู่ และการให้ความช่วยเหลือในช่วงของ
การแพร่ระบาดใหญ่ก็ไม่ต่างกัน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่
เกิดสถานการณ์โควิด 19 ไทยยูเนี่ยนได้บริจาคอาหารสำ�หรับ
ผู้คนและสัตว์เลี้ยงเกือบ 4 ล้านชิ้นทั่วทั้งทวีปเอเชีย แอฟริกา
ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยมอบเสบียงอาหารที่สำ�คัญควบคู่
ไปกับการสนับสนุนทางการเงิน

ในปี 2564 ในขณะที่เชื้อไวรัสยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
เป็ น ปี ท ี ่ ส อง ไทยยู เ นี ่ ย นได้ บ ริ จ าคอาหารเกื อ บหนึ ่ ง ล้ า น
ชิ้นและอุปกรณ์จำ�เป็นอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยยู
เนีย่ นแคร์ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำ�คัญของความมุ่งมั่นของบริษัท
ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี (Healthy Living)
ภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ ไทยยูเนี่ยนยังได้ให้ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรมในจังหวัดลพบุรี ในช่วงที่เกิดอุทกภัย
ซึ่งส่งผลให้มีคนจำ�นวนมากติดอยู่ภายในบ้านของพวกเขา
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กรณีศึกษา 11 การดูแลรักษาท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ - โครงการ Green Giving
การปกป้องท้องทะเลของโลกและการรักษาให้มีความอุดมสมบูรณ์
ไม่เพียงแต่มีความสำ�คัญต่อโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจของ
ไทยยูเนี่ยนอีกด้วย
ในฐานะบริษัท เราได้ดำ�เนินโครงการริเริ่มต่างๆ ที่มีส่ ว นร่ ว มใน
การดูแลรักษาท้องทะเล ในปี 2564 พนักงานของเราได้มีส่วน
ร่ ว มในโครงการนำ � ร่ อ งใหม่ ข องไทยยู เ นี่ ย นที่มีชื่อว่า โครงการ
Green Giving
โครงการ Green Giving สนับสนุนให้พนักงานที่สำ�นักงานใหญ่
ของไทยยูเนี่ยนในกรุงเทพฯ ช่วยกันร่วมปกป้องมหาสมุทรด้วย
การรีไซเคิลขยะพลาสติกที่อาจถูกทิ้งลงสู่ทะเล สำ�หรับโครงการนี้
ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมมือกับ Trash Lucky บริษัทสตาร์ทอัพที่เข้า
ร่วมโครงการสเปซ-เอฟ ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโต
ทางธุ ร กิ จ ให้ กั บ สตาร์ ท อั พ ฟู้ ด เทคแห่ ง แรกในประเทศไทยที่
ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยน
ขยะพลาสติกให้เป็นเสือ้ ผ้าทีใ่ ช้งานได้และทัง้ ยังมีประโยชน์อน่ื ๆ สำ�หรับ
ชุมชนท้องถิน่
หนึง่ ในความท้าทายทีโ่ ครงการต้องเผชิญในตอนเริม่ ต้นคือ พนักงาน
ต้องทำ�งานจากที่บ้านเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่
ซึง่ ส่งผลให้มกี ารล็อกดาวน์และต้องกลับมาทำ�งานจากทีบ่ า้ นอีกครัง้
ในการจัดการกับความท้าทายนี้ Trash Lucky ได้แนะนำ�การใช้ QR
Code ซึ่งพนักงานสามารถสแกนและลงทะเบียนผ่านบัญชี LINE
ทำ�ให้สามารถเก็บขยะรีไซเคิลได้โดยตรงจากบ้านของพนักงาน
เมื่อพนักงานกลับมาทำ�งานที่สำ�นักงานแล้วก็สามารถนำ�พลาสติก
จากที่บ้านมาส่งมอบได้ที่ส�ำ นักงานของไทยยูเนี่ยน

ขวดพลาสติก PET ที่เก็บรวบรวมได้นำ�มาอัพไซเคิลเป็นเสื้อผ้าและ
อุปกรณ์ จำ�นวน 300 ชุด ในแต่ละชุดประกอบไปด้วย เสื้อแจ็คเก็ต
หมวก ผ้ากันเปื้อน และถุงมือ รวมทั้งบริจาคให้กับคนเก็บขยะใน
10 ชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร คนเก็บขยะเหล่านี้หาเลี้ยงชีพด้วย
การเก็บขยะและขายขยะที่สามารถรีไซเคิลได้
จากความสำ�เร็จของโครงการฯ ไทยยูเนี ่ยน และ Trash Lucky
ได้เปิดตัวโครงการ Green Giving 2: PET to PPE โดยร่วมมือ
กั บ โรงงาน 3 แห่ ง ของเราในจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร วั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการ Green Giving 2
เพือ่ สนับสนุนความมุง่ มัน่ ของไทยยูเนีย่ นในการสร้างความเป็นอยูแ่ ละ
สุขภาพทีด่ ี โดยมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ด้ ว ยการแพร่ ร ะบาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของโควิ ด 19 ในปี 2564
ไทยยู เ นี่ ย นจึ ง เห็ น ความสำ � คั ญ ในการสนั บ สนุ น ผู้ ค นในชุ ม ชน
ท้องถิน่ ทีเ่ รามีการดำ�เนินธุรกิจอยูู่ และในขณะเดียวกันก็ชว่ ยปกป้อง
มหาสมุทรไปพร้อมๆ กัน โครงการ Green Giving นี้ เป็นหนึ่ง
ตัวอย่างความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนที่มุ่งสร้างการมีสุขภาพที่ดีของ
ผู้คน และดูแลรักษาท้องทะเลให้ อุ ด มสมบู ร ณ์ จากโครงการนี ้
บริ ษั ท ไม่ เ พี ย งช่ ว ยพั ฒ นาชี วิ ต ความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน
เท่านัน้ แต่ยงั เป็นโครงการทีช่ ว่ ยลดขยะพลาสติ ก ซึ ่ ง หากไม่ ม ี ก าร
จั ด การที ่ เ หมาะสมท้ า ยที ่ ส ุ ด ขยะเหล่านี้จะไปอยู่ในทะเล
ความสำ�เร็จของโครงการ Green Giving 2 ทำ�ให้เราได้บริจาค
ชุด PPE จำ�นวน 1,000 ชุด ให้กบั บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัด
สมุทรสาคร ที่ร่วมต่อสู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
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ผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ

หน่วย

2561

2562

2563

2564

ล้านบาท

133,284.64

126,275.25

132,402.44

141,047.69

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

ล้านบาท

130,041.82

122,490.94

124,568.87

132,827.86

ค่าใช้จ่ายของพนักงาน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ล้านบาท

12,492.17

11,900.57

13,748.40

12,971.13

จ่ายดอกเบี้ย

ล้านบาท

1,925.34

2,006.41

2,052.33

1,921.61

จ่ายเงินปันผล

ล้านบาท

2,819.53

1,908.33

2,538.82

3,946.89

จ่ายภาษีเงินได้

ล้านบาท

433.25

-56.77

668.20

883.44

เอเชีย

ล้านบาท

237.38

168.05

205.34

372.40

ยุโรปและแอฟริกา

ล้านบาท

172.23

328.79

764.14

480.55

อเมริกาเหนือ

ล้านบาท

23.36

-533.60

-301.27

30.50

%

0.22

0.27

0.24

0.21

ล้านบาท

108.6

74.46

65.08

68.32

%

100

100

100

100

ภาพรวมธุรกิจ
ยอดขายสุทธิ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / นวัตกรรม
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดขาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและการลงทุนด้าน
ชุมชน
กลุ่มบริษัทของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป
ที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ SeaChange®
และโครงการ CSR

อ้างอิง ตัวชี้วัดผลการดำ�เนินงานด้านด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มีเผยแพร่บนเว็บไซต์
https://www.thaiunion.com/th/sustainability/report
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ของเสียที่
ถูกฝังกลบ

การใช้น้ำ�

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก2

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท1
ตัวชี้วัด

หน่วย

2561

2562

2563

2564

ปริมาณการผลิตทั้งหมด

ตัน

690,454

714,869

778,098

793,282

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันผลิตภัณฑ์

0.78

0.71

0.65

0.64

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (ขอบเขต 1 และ 2)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3*

4,297,371

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

369,887

337,317

317,453

169,743

172,424

186,852

323,493
188,119

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

-

-

-

3,785,759

ลูกบาศก์เมตร/ตันผลิตภัณฑ์

16.4

15.91

17.47

15.41

การดึงน้ำ�มาใช้ทั้งหมด

ลูกบาศก์เมตร

11,147,314

11,376,341

13,595,384

12,222,140

น้ำ�ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่/น้ำ�ใช้ซ้ำ�

ลูกบาศก์เมตร

944,558

1,224,253

1,948,273

1,888,825

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

31.46

19.38

17.78

18.04

กิโลกรัม

21,723,407

13,855,171

13,838,269

14,308,000

ความเข้มข้นของการใช้น้ำ�

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ
ของเสียที่ถูกฝังกลบทั้งหมด
หมายเหตุ

N/A: ไม่มขี อ้ มูล
1
ข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของกลุม่ บริษทั ครอบคลุม
- โรงงานในประเทศไทย เวียดนาม ฝรัง่ เศส โปรตุเกส โปแลนด์ เยอรมนี นอร์เวย์ กานา เซเชลส์ ลิทวั เนีย และสหรัฐอเมริกา
- สำ�นักงานในประเทศไทย
- ฟาร์มและโรงเพาะพันธุก์ ง้ ุ ในประเทศไทย
2
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 มีการคำ�นวณใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับวิธกี ารคำ�นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี
2564 โดยการปรับวิธกี ารคำ�นวณหลักๆ มีดงั นี้
- การปรับค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gases Management Organization (TGO)) มาตรฐานการทำ�บัญชีกา๊ ซ
เรือนกระจก (GHG Protocol) คูม่ อื การจัดทำ�บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ปี 2549 (2006 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories) และรายงานการประเมินของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 5 (AR5) ปี 2556 (2013 IPCC Fifth Assessment Report (AR5))
- การปรับค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 (ไฟฟ้า) จำ�แนกตามประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำ�บัญชีกา๊ ซเรือน
กระจก ปี 2561 (GHG Protocol: Green-e Energy Residual Mix Emissions Rates (2018)) Harmonized Grid Emission
factor data set ฉบับ 3.0 (ธันวาคม 2564) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (The United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Harmonized Grid Emission factor data set

version 3.0 (December 2021)) รายการค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับที่ 10.11 ปี 2564 ของสถาบันยุทธศาสตร์
สิง่ แวดล้อมโลก (Institute for Global Environmental Strategies (2021), List of Grid Emission Factors version 10.11
และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- การปรับวิธกี ารคำ�นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำ�หรับการบำ�บัดน้�ำ เสียในโรงงาน สารทำ�ความเย็น และบ่อเกรอะ ให้เป็นไป
ตามคูม่ อื การจัดทำ�บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ฉบับ
ที่ 5 เรือ่ งของเสีย ปี 2549 (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 5 Waste)
3
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 จะครอบคลุม
- หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย เวียดนาม ฝรัง่ เศส โปรตุเกส โปแลนด์ นอร์เวย์ กานา เซเชลล์ ลิทวั เนีย สหรัฐอเมริกา จีน ลักเซมเบิรก์
ไอซ์แลนด์ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และเยอรมัน

*วิธกี ารคำ�นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3
ไทยยูเนีย่ นคำ�นวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ตามมาตรฐานการทำ�บัญชีกา๊ ซเรือนกระจก (GHG Protocol) วิธกี ารคำ�นวณ
แบบผสมโดยใช้วธิ แี บบ average data methods สำ�หรับการคำ�นวณการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การซือ้ สินค้าและบริการ และ
วิธคี �ำ นวณแบบ spending-based data สำ�หรับกิจกรรมต่างๆ มีความเกีย่ วข้องน้อย เช่น สินทรัพย์ประเภททุน และการเดินทาง
เพือ่ ติดต่อธุรกิจ
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
โรงงาน1
หน่วย

2561

2562

2563

2564

ตัน

690,219

714,498

777,536

792,695

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันผลิตภัณฑ์

0.78

0.71

0.643

0.640

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

536,494

506,906

499,825

507,311

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

369,540

337,052

317,069

323,025

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

166,954

169,854

182,756

184,286

กิกะจูล/ตันผลิตภัณฑ์

6.21

5.65

5.60

5.45

กิกะจูล

4,283,160

4,034,686

4,350,452

4,320,120

กิกะจูล

3,043,495

2,799,344

3,039,017

2,998,774

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

กิกะจูล

2,901,250

2,610,224

2,799,869

2,748,505

น้ำ�มันเตา
ก๊าซธรรมชาติ
น้ำ�มันดีเซล
ไบโอดีเซล (B7)3
ไบโอดีเซล(B10)3
ก๊าซหุงต้ม
ถ่านหิน
น้ำ�มันเบนซิน
เชื้อเพลิงชีวภาพ

กิกะจูล

731,721

670,356

726,432

522,192

กิกะจูล

263,269

114,295

285,944

298,299

กิกะจูล

133,767

136,283

32,209

20,877

กิกะจูล

N/A

N/A

51,114

41,028

กิกะจูล

N/A

N/A

17,685

23,385

ตัวชี้วัด

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก2

ปริมาณการผลิตทั้งหมด
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(ขอบเขต 1 และ 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2

การจัดการด้านพลังงาน

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด

หมายเหตุ
N/A: ไม่มีข้อมูล
1

กิกะจูล

427,493

192,163

205,169

235,271

กิกะจูล

1,341,402

1,379,047

1,477,229

1,603,647

กิกะจูล
กิกะจูล

2,048
1,550

2,966
115,116

2,804
1,284

2,504

พลังงานหมุนเวียน

กิกะจูล

142,245

189,120

239,148

250,268

ก๊าซชีวภาพ
เชื้อเพลิงมวลอัดเม็ด
ขี้เลื่อย
พลังงานแสงอาทิตย์
การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)

กิกะจูล

50,700

57,422

69,451

71,657

กิกะจูล

88,317

115,116

136,940

146,856

กิกะจูล

N/A

N/A

N/A

3

32,757
1,311,435

31,752
1,321,346

กิกะจูล
กิกะจูล

3,228
1,239,665

16,582
1,235,341

1,303

ข้อมูลปี 2561-2564 ครอบคลุมโรงงานที่
ดำ�เนินการอยูใ่ นประเทศไทย เวียดนาม ฝรัง่ เศส
โปรตุเกส โปแลนด์ เยอรมนี นอร์เวย์ กานา
เซเชลส์ ลิทวั เนีย และสหรัฐอเมริกา
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ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
โรงงาน1
ตัวชี้วัด

หน่วย

2561

2562

2563

2564

ลูกบาศก์เมตร/ตัน
ผลิตภัณฑ์
ลูกบาศก์เมตร

13.65

12.13

11.39

10.68

9,421,412

8,668,672

8,853,430

8,463,566

ลูกบาศก์เมตร

9,421,412

8,418,724

8,442,398

7,855,332

น้ำ�ประปา
น้ำ�ผิวดิน
น้ำ�บาดาล
น้ำ�ฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำ�ของบริษัท

ลูกบาศก์เมตร

6,435,806

6,140,537

5,996,959

4,827,332

ลูกบาศก์เมตร

1,537,961

901,720

691,180

638,795

ลูกบาศก์เมตร

1,405,195

1,332,888

1,494,024

2,118,572

ลูกบาศก์เมตร

42,451

43,579

260,235

270,358

การดึงน้ำ�มาใช้ (TDS > 1,000 mg/l)

ลูกบาศก์เมตร

-

249,948

411,032

608,234

ลูกบาศก์เมตร

-

-

7,183

22,640

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

174,947

ลูกบาศก์เมตร

-

249,948

403,849

410,647
1,888,825

ความเข้มข้นของการใช้น้ำ�
การดึงน้ำ�มาใช้ทั้งหมด

การใช้น้ำ�4

การดึงน้ำ�มาใช้ (TDS <= 1,000 mg/l)

การกำ�จัดของเสีย
ที่ไม่เป็นอันตราย5

ของเสียที่
ถูกฝังกลบ

น้ำ�ผิวดิน
น้ำ�บาดาล
น้ำ�ทะเล
น้ำ�ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่/น้ำ�ใช้ซ้ำ�
น้ำ�ที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
การใช้น้ำ�ทั้งหมด

ลูกบาศก์เมตร

934,366

1,224,253

1,948,273

ลูกบาศก์เมตร

N/A

-

2,469,951

5,906,569

ลูกบาศก์เมตร

N/A

-

6,383,479

2,556,997

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

31.34

19.27

17.64

17.90

ของเสียที่ถูกฝังกลบทั้งหมด

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

21,628,046

13,768,871

13,716,606

14,192,376

การใช้ซ้ำ�

กิโลกรัม

-

2,978,897

3,737,094

2,365,430

การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

กิโลกรัม

-

21,261,550

20,779,810

29,097,963

การนำ�ไปหมัก

กิโลกรัม

-

2,823,204

9,241,842

16,816,967

กิโลกรัม

-

1,833,015

1,897,356

1,478,895

กิโลกรัม

-

1,289,490

550,940

185,850

การนำ�มาแปรสภาพ เช่น การนำ�มาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน
การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

หมายเหตุ
2

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 มีการคำ�นวณ
ใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ วิ ธี ก ารคำ � นวณการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 โดยการปรับวิธีการคำ� นวณ
หลักๆ มีดังนี้
- การปรับค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต
1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gases
Management Organization (TGO)) มาตรฐานการ
ทำ�บัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol) คู่มือการจัดทำ�
บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2549
(2006 Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories) และรายงานการประเมินของคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ฉบับ
ที่ 5 (AR5) ปี 2556 (2013 IPCC Fifth Assessment
Report (AR5))
- การปรับค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต
2 (ไฟฟ้า) จำ�แนกตามประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำ�
บัญชีก๊าซเรือนกระจก ปี 2561 (GHG Protocol: Green-e
Energy Residual Mix Emissions Rates (2018))
Harmonized Grid Emission factor data set ฉบับ 3.0
(ธันวาคม 2564) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) Harmonized Grid Emission factor
data set version 3.0 (December 2021)) รายการ
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับที่ 10.11 ปี
2564 ของสถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (Institute
for Global Environmental Strategies (2021). List
of Grid Emission Factors version 10.11) และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- การปรับวิธกี ารคำ�นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำ�หรับ
การบำ�บัดน้ำ�เสียในโรงงาน สารทำ�ความเย็น และบ่อเกรอะ ให้
เป็นไปตามคู่มือการจัดทำ�บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 5 เรื่องของเสีย ปี 2549 (2006
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories Volume 5 Waste)
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รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
โรงงาน1

การกำ�จัดของเสียที่เป็นอันตราย5

การกำ�จัดของเสีย
ที่ไม่เป็นอันตราย5

ตัวชี้วัด

หน่วย

2561

2562

2563

2564

การฝังกลบ
วิธีการกำ�จัดอื่นๆ6

กิโลกรัม

-

13,575,566

13,296,623

12,572,619

กิโลกรัม

-

-

8,853,430

-

การจัดเก็บภายในพื้นที่

กิโลกรัม

-

-

-

460,000

รวมทั้งหมด

กิโลกรัม

-

43,761,722

58,357,095

62,977,724

การใช้ซ้ำ�

กิโลกรัม

-

236,880

221,247

231,291

การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

กิโลกรัม

-

75,843

254,170

540,127

การนำ�ไปหมัก
การนำ�มาแปรสภาพ เช่น การนำ�มาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน
การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

กิโลกรัม

-

-

-

-

กิโลกรัม

-

192,086

209,712

293,205

กิโลกรัม

-

10,786

5,213

44,530

การฝังกลบ

กิโลกรัม

-

193,306

419,983

1,619,757

วิธีการกำ�จัดอื่นๆ6

กิโลกรัม

-

-

28,191

-

การจัดเก็บภายในพื้นที่

กิโลกรัม

-

-

-

585,180

รวมทั้งหมด

กิโลกรัม

-

708,900

1,138,516

3,314,090

หมายเหตุ
3

ในปี 2561-2562 บริษทั ไม่มขี อ้ มูลการใช้ไบโอดีเซล B7 และ B10 โดยบริษทั มีการจัดประเภทใหม่ และรายงานการใช้พลังงานประเภทไบโอดีเซล B7 และ B10 ตัง้ แต่ปี 2563

4

ไม่มขี อ้ มูลสำ�หรับค่า TDS ของการปล่อยน้�ำ เสียสูภ่ ายนอกในปี 2564 นอกจากนี้ มีการปรับข้อมูลปริมาณการดึงน้�ำ มาใช้ทง้ั หมด (TDS>1,000 mg/L) ในปี 2563

5

มีการปรับปริมาณของเสียทีไ่ ม่เป็นอันตรายและของเสียทีเ่ ป็นอันตรายในภูมภิ าคเอเชีย และของเสียทีเ่ ป็นอันตรายในภูมภิ าคยุโรปในปี 2563 จากรายงานผลการดำ�เนินงานในรายงานเพือ่ ความยัง่ ยืน
ปี 2563
6

ในปี 2563 ของเสียทีก่ �ำ จัดด้วยวิธกี ารกำ�จัดอืน่ ๆ หมายถึง ของเสียทีไ่ ม่สามารถระบุประเภทการกำ�จัดของเสียแบบเฉพาะเจาะจงดังตารางข้างต้นได้เนือ่ งจากมีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
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รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์กุ้ง1
ตัวชี้วัด

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก2

ปริมาณการผลิตทั้งหมด
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(ขอบเขต 1 และ 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2

การจัดการด้านพลังงาน

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด

2561

2562

ตัน

235

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันผลิตภัณฑ์

หน่วย

2563

2564

371

562

587

10.65

7.64

6.41

6.01

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2,504

2,834

3,600

3,529

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

307

265

287

355

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2,197

2,570

3,313

3,174

กิกะจูล/ตันผลิตภัณฑ์

83.36

58.10

49.38

46.89

กิกะจูล

19,592

21,562

27,737

27,515

กิกะจูล

4,388

3,783

3,575

4,659

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

กิกะจูล

4,388

3,783

3,575

4,659

น้ำ�มันเตา
ก๊าซธรรมชาติ
น้ำ�มันดีเซล
ไบโอดีเซล (B7)3
ไบโอดีเซล(B10)3
ก๊าซหุงต้ม
ถ่านหิน
น้ำ�มันเบนซิน
เชื้อเพลิงชีวภาพ

กิกะจูล

-

-

-

-

กิกะจูล

-

-

-

-

กิกะจูล

4,231

3,572

-

-

กิกะจูล

N/A

N/A

3,248

4,467

กิกะจูล

N/A

N/A

-

-

กิกะจูล

-

-

92

10

กิกะจูล

-

-

-

-

กิกะจูล

157

211

-

-

กิกะจูล

-

-

234

182

พลังงานหมุนเวียน

กิกะจูล

-

-

-

-

ก๊าซชีวภาพ
เชื้อเพลิงมวลอัดเม็ด
ขี้เลื่อย
พลังงานแสงอาทิตย์
การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)

กิกะจูล

-

-

-

-

กิกะจูล

-

-

-

-

กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล

N/A
-

N/A
-

N/A
-

15,204

17,779

N/A
24,162

22,856
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รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์กุ้ง1
ตัวชี้วัด

2563

2564

7,296.14

8,414.43

6,385.30

1,715,316

2,707,669

4,726,094

3,747,236

ลูกบาศก์เมตร

1,715,316

735,370

410,099

269,378

น้�ำ ประปา
น้�ำ ผิวดิน
น้�ำ บาดาล
น้�ำ ฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำ�ของบริษัท

ลูกบาศก์เมตร

11,206

22,696

39,291

45,177

ลูกบาศก์เมตร

1,687,986

712,674

309,698

141,738

ลูกบาศก์เมตร

15,380

-

61,111

82,463

ลูกบาศก์เมตร

744

-

-

-

การดึงน้ำ�มาใช้ (TDS > 1,000 mg/l)

ลูกบาศก์เมตร

-

1,972,299

4,315,995

3,477,885

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

ลูกบาศก์เมตร

-

1,972,299

4,315,995

3,477,885

ลูกบาศก์เมตร

10,192

69,776

-

ลูกบาศก์เมตร

-

-

1,018,752

2,048,074

ลูกบาศก์เมตร

-

-

3,707,343

1,669,189

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

398.40

219.62

124.15

90.26

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

93,637

81,505

69,731

52,972

การใช้ซ้ำ�

กิโลกรัม

-

-

-

100

การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

กิโลกรัม

-

257

5,646

497

การนำ�ไปหมัก

กิโลกรัม

-

-

-

-

กิโลกรัม

-

-

-

-

กิโลกรัม

-

-

465

-

การดึงน้ำ�มาใช้ (TDS <= 1,000 mg/l)

การใช้น�้ำ 4

2562

7,298.29

การดึงน้ำ�มาใช้ทั้งหมด

น้�ำ ผิวดิน
น้�ำ บาดาล
น้�ำ ทะเล
น้ำ�ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่/น้ำ�ใช้ซ้ำ�
น้ำ�ที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
การใช้น้ำ�ทั้งหมด

ของเสียที่
ถูกฝังกลบ

2561

ลูกบาศก์เมตร/ตัน
ผลิตภัณฑ์
ลูกบาศก์เมตร

ความเข้มข้นของการใช้น้ำ�

การกำ�จัดของเสีย
ที่ไม่เป็นอันตราย

หน่วย

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ
ของเสียที่ถูกฝังกลบทั้งหมด

การนำ�มาแปรสภาพ เช่น การนำ�มาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน
การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

หมายเหตุ

N/A: ไม่มีข้อมูล
1
ข้อมูลปี 2561-2564 ครอบคลุมฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์
กุ้งที่ดำ�เนินการอยู่ในประเทศไทย
2
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 มีการคำ�นวณ
ใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรั บ วิ ธี ก ารคำ � นวณการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 โดยการปรับวิธีการคำ�นวณ
หลักๆ มีดังนี้
- การปรับค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต
1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gases
Management Organization (TGO)) มาตรฐานการ
ทำ�บัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol) คู่มือการจัด
ทำ�บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปี 2549 (2006 Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse
Gas Inventories) และรายงานการประเมิ น ของคณะ
กรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ฉบับที่ 5 (AR5) ปี 2556 (2013 IPCC Fifth
Assessment Report (AR5))
- การปรับค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต
2 (ไฟฟ้า) จำ�แนกตามประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำ�
บัญชีกา๊ ซเรือนกระจก ปี 2561 (GHG Protocol: Green-e
Energy Residual Mix Emissions Rates (2018))
Harmonized Grid Emission factor data set ฉบับ 3.0
(ธันวาคม 2564) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (The United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) Harmonized Grid Emission factor
data set version 3.0 (December 2021)) รายการ
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับที่ 10.11 ปี
2564 ของสถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก (Institute
for Global Environmental Strategies (2021). List
of Grid Emission Factors version 10.11) และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- การปรับวิธกี ารคำ�นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำ�หรับ
การบำ�บัดน้�ำ เสียในโรงงาน สารทำ�ความเย็น และบ่อเกรอะ ให้
เป็นไปตามคู่มือการจัดทำ�บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 5 เรื่องของเสีย ปี 2549 (2006
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories Volume 5 Waste)
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ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์กุ้ง1

การกำ�จัดของเสียที่เป็นอันตราย

การกำ�จัดของเสีย
ที่ไม่เป็นอันตราย

ตัวชี้วัด

หน่วย

2561

2562

2563

2564

การฝังกลบ

กิโลกรัม

-

81,311

69,702

52,972

วิธีการกำ�จัดอื่นๆ

กิโลกรัม

-

-

-

-

การจัดเก็บภายในพื้นที่

กิโลกรัม

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

กิโลกรัม

-

81,568

75,812

53,569

การใช้ซ้ำ�

กิโลกรัม

-

-

3,935

10,816

การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

กิโลกรัม

-

269

217

4,159

การนำ�ไปหมัก
การนำ�มาแปรสภาพ เช่น การนำ�มาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน
การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

กิโลกรัม

-

-

-

-

กิโลกรัม

-

-

-

-

กิโลกรัม

-

-

-

-

การฝังกลบ

กิโลกรัม

-

194

29

-

วิธีการกำ�จัดอื่นๆ

กิโลกรัม

-

-

-

-

การจัดเก็บภายในพื้นที่

กิโลกรัม

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

กิโลกรัม

-

463

4,181

14,975

หมายเหตุ
3

ในปี 2561-2562 บริษัทไม่มีข้อมูลการใช้ไบโอ
ดีเซล B7 และ B10 โดยบริษัทมีการจัดประเภท
ใหม่และรายงานการใช้พลังงานประเภทไบโอดีเซล
B7 และ B10 ตั้งแต่ปี 2563

4

ไม่มีข้อมูลสำ�หรับค่า TDS ของการปล่อยน้�ำ เสีย
สู่ภายนอกในปี 2564 นอกจากนี้ มีการปรับข้อมูล
ปริ ม าณการดึ ง น้ำ � มาใช้ ทั้ ง หมด (TDS>1,000
mg/L) ในปี 2563
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รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงาน1
ตัวชี้วัด

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก2

ปริมาณการผลิตทั้งหมด
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(ขอบเขต 1 และ 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2

2561

2562

2563

2564

ตัน

-

-

-

-

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันผลิตภัณฑ์

-

-

-

-

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

632

897

880

771

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

40

16

97

112

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

592

881

783

659

กิกะจูล/ตันผลิตภัณฑ์

-

-

-

-

กิกะจูล

4,914

6,856

5,639

4,747

กิกะจูล

819

762

-

-

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

กิกะจูล

819

762

-

-

น้ำ�มันเตา
ก๊าซธรรมชาติ
น้ำ�มันดีเซล
ไบโอดีเซล (B7)3
ไบโอดีเซล(B10)3
ก๊าซหุงต้ม
ถ่านหิน
น้ำ�มันเบนซิน
เชื้อเพลิงชีวภาพ

กิกะจูล

-

-

-

-

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด

การจัดการด้านพลังงาน

หน่วย

กิกะจูล

-

-

-

-

กิกะจูล

272

217

-

-

กิกะจูล

N/A

N/A

-

-

กิกะจูล

N/A

N/A

-

-

กิกะจูล

-

-

-

-

กิกะจูล

-

-

-

-

กิกะจูล

547

544

-

-

กิกะจูล

-

-

-

-

พลังงานหมุนเวียน

กิกะจูล

-

-

-

-

ก๊าซชีวภาพ
เชื้อเพลิงมวลอัดเม็ด
ขี้เลื่อย
พลังงานแสงอาทิตย์
การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)4

กิกะจูล

-

-

-

-

กิกะจูล

-

-

-

-

กิกะจูล

N/A

N/A

N/A

3

กิกะจูล

4,095

6,095

5,639

4,747

กิกะจูล
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รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำ�ปี 2564

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงาน1
ตัวชี้วัด

2563

2564

-

-

-

10,586

17,966

15,859

11,311

ลูกบาศก์เมตร

10,586

17,966

15,859

11,311

น้ำ�ประปา
น้ำ�ผิวดิน
น้ำ�บาดาล
น้ำ�ฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำ�ของบริษัท

ลูกบาศก์เมตร

10,586

17,966

15,859

11,311

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

การดึงน้ำ�มาใช้ (TDS > 1,000 mg/l)

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

การดึงน้ำ�มาใช้ (TDS <= 1,000 mg/l)

การใช้น้ำ�5

2562

-

การดึงน้ำ�มาใช้ทั้งหมด

น้ำ�ผิวดิน
น้ำ�บาดาล
น้ำ�ทะเล
น้ำ�ที่นำ�กลับมาใช้ใหม่/น้ำ�ใช้ซ้ำ�
น้ำ�ที่ปล่อยออกสู่ภายนอก
การใช้น้ำ�ทั้งหมด

ของเสียที่
ถูกฝังกลบ

2561

ลูกบาศก์เมตร/ตัน
ผลิตภัณฑ์
ลูกบาศก์เมตร

ความเข้มข้นของการใช้น้ำ�

การกำ�จัดของเสีย
ที่ไม่เป็นอันตราย6

หน่วย

ลูกบาศก์เมตร

-

ลูกบาศก์เมตร

-

-

-

-

ลูกบาศก์เมตร

10,586

17,966

15,859

11,311

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

-

-

-

-

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

1,724

4,794

51,932

62,652

การใช้ซ้ำ�

กิโลกรัม

-

-

-

-

การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

กิโลกรัม

-

-

-
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การนำ�ไปหมัก

กิโลกรัม

-

-

-

-

กิโลกรัม

-

-

-

-

กิโลกรัม

-

-

-

-

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ
ของเสียที่ถูกฝังกลบทั้งหมด

การนำ�มาแปรสภาพ เช่น การนำ�มาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน
การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

หมายเหตุ

N/A: ไม่มขี อ้ มูล
1
ข้ อ มู ล ปี 2561-2564 ครอบคลุ ม สำ � นั ก งานที่อ ยู่ใ น
ประเทศไทย
2
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 มีการคำ�นวณ
ใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับวิธกี ารคำ�นวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในปี 2564 โดยการปรับวิธกี ารคำ�นวณหลักๆ
มีดงั นี้
- การปรับค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต
1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gases
Management Organization (TGO)) มาตรฐานการทำ�
บัญชีกา๊ ซเรือนกระจก (GHG Protocol) คูม่ อื การจัดทำ�บัญชี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ปี 2549 (2006
Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories) และรายงานการประเมินของคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ฉบับ
ที่ 5 (AR5) ปี 2556 (2013 IPCC Fifth Assessment
Report (AR5))
- การปรับค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต
2 (ไฟฟ้า) จำ�แนกตามประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำ�
บัญชีกา๊ ซเรือนกระจก ปี 2561 (GHG Protocol: Green-e
Energy Residual Mix Emissions Rates (2018))
Harmonized Grid Emission factor data set ฉบับ
3.0 (ธันวาคม 2564) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (The United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) Harmonized Grid Emission factor
data set version 3.0 (December 2021)) รายการ
ค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับที่ 10.11 ปี
2564 ของสถาบันยุทธศาสตร์สง่ิ แวดล้อมโลก (Institute
for Global Environmental Strategies (2021). List
of Grid Emission Factors version 10.11) และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
- การปรับวิธกี ารคำ�นวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำ�หรับ
การบำ�บัดน้�ำ เสียในโรงงาน สารทำ�ความเย็น และบ่อเกรอะ
ให้เป็นไปตามคูม่ อื การจัดทำ�บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ ฉบับที่ 5 เรือ่ งของเสีย ปี 2549 (2006
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories Volume 5 Waste)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สำ�นักงาน1

การกำ�จัดของเสียที่เป็นอันตราย6

การกำ�จัดของเสีย
ที่ไม่เป็นอันตราย6

ตัวชี้วัด

หน่วย

2561

2562

2563

2564

การฝังกลบ
วิธีการกำ�จัดอื่นๆ7

กิโลกรัม

1,425

4,665

41,141

57,715

กิโลกรัม

4,367

426

-

-

การจัดเก็บภายในพื้นที่

กิโลกรัม

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

กิโลกรัม

5,792

5,091

41,141

57,846

การใช้ซ้ำ�

กิโลกรัม

-

-

-

-

การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

กิโลกรัม

169

-

-

-

การนำ�ไปหมัก
การนำ�มาแปรสภาพ เช่น การนำ�มาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน
การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

กิโลกรัม

-

-

-

-

กิโลกรัม

-

250

-

-

กิโลกรัม

-

-

-

-

การฝังกลบ

กิโลกรัม

299

130

10,791

4,937

วิธีการกำ�จัดอื่นๆ7

กิโลกรัม

1,825

328

469

-

การจัดเก็บภายในพื้นที่

กิโลกรัม

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

กิโลกรัม

2,293

707

11,260

4,937

หมายเหตุ
3

ในปี 2561-2562 บริษัทไม่มีข้อมูลการใช้ไบโอดีเซล B7 และ B10 โดยบริษัทมีการจัดประเภทใหม่และรายงานการใช้พลังงานประเภทไบโอดีเซล B7 และ B10 ตั้งแต่ปี 2563

4

สำ�หรับสำ�นักงาน ไม่มีข้อมูลการใช้พลังงานจากระบบทำ�ความเย็นในปีนี้ ดังนั้นข้อมูลการใช้พลังงานทางอ้อมภายในองค์กรไม่รวมข้อมูลการใช้พลังงานจากระบบทำ�ความเย็น

5

ไม่มีข้อมูลสำ�หรับค่า TDS ของน้ำ�ที่ปล่อยออกสู่ภายนอกในปี 2564

6

มีการปรับปริมาณของเสียที่ไม่เป็นอันตรายในปี 2563 จากรายงานผลการดำ�เนินงานในรายงานเพื่อความยั่งยืนปี 2563

7

ในปี 2561-2563 ของเสียที่ก�ำ จัดด้วยวิธีการกำ�จัดอื่นๆ หมายถึง ของเสียที่ไม่สามารถระบุประเภทการกำ�จัดของเสียแบบเฉพาะเจาะจงดังตารางข้างต้นได้เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อมูลผลการดำ�เนินงาน1

1

อัตราความถีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (LTIFR)
- พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม

หน่วย

2561

2562

2563

2564

ครั้งต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

0.57

0.42

0.45

0.39

หมายเหตุ
1

2

2

อัตราความรุนแรงของอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (LTISR)
- พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม

3

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน (TRIR)3
- พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม

ครั้งต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

N/A

N/A

0.63

0.61

4

อัตราความถีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (LTIFR)
- พนักงาน

ครั้งต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

0.59

0.46

0.48

0.39

5

อัตราความรุนแรงของอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (LTISR)2
- พนักงาน

วันที่หยุดต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

8.91

3.93

5.39

5.26

6

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน (TRIR)3
- พนักงาน

ครั้งต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

N/A

N/A

0.68

0.62

7

อัตราความถีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (LTIFR)
- ผู้รับเหมา

ครั้งต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

0

0.02

0.22

0.39

8

อัตราความรุนแรงของอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงาน (LTISR)2
- ผู้รับเหมา

วันที่หยุดต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

N/A

0.03

2.79

3.05

วันที่หยุดต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

N/A

3.93

5.07

5.00

ข้ อ มู ล นี้ จ ะครอบคลุ ม สำ � นั ก งาน โรงงาน
ฟาร์ ม และโรงเพาะพั น ธุ์ กุ้ ง ที่ ดำ � เนิ น การอยู่ ใ น
ประเทศไทย เวี ย ดนาม ฝรั่ ง เศส โปรตุ เ กส
โปแลนด์ เยอรมนี นอร์ เ วย์ กานา เซเชลส์
ลิทวั เนีย อิตาลี ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
2
ยังไม่มีการเก็บข้อมูล สำ�หรับ LTISR ในปี
2561
3
ยังไม่มีการเก็บข้อมูล สำ�หรับ TRIR ในปี
2561-2562
4
ยั ง ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล H i g h
Consequence Injury ในปี 2561-2562
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อมูลผลการดำ�เนินงาน1

หน่วย

2561

2562

2563

2564

9

อัตราการบาดเจ็บจากการทำ�งาน (TRIR)3
- ผู้รับเหมา

ครั้งต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

N/A

N/A

0.24

0.56

10

อัตรา High-Consequence Work-Related
Injuries Rate4
- พนักงาน

ครั้งต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำ�งาน

N/A

N/A

0.004

0.002

11

ชั่วโมงการทำ�งาน
- พนักงาน

ชั่วโมงการทำ�งาน

119,279,654.43

119,279,654.43

110,113,322.00

100,071,200.05

12

ชั่วโมงการทำ�งาน
- ผู้รับเหมา

ชั่วโมงการทำ�งาน

3,744,761.34

13,274,667.17

13,903,515.56

12,245,425.93

13

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
- พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้เยี่ยมชม

ครั้ง

N/A

N/A

281.00

220.00

14

จำ�นวน High-Consequence Work-Related
Injuries case4
- พนักงาน

ครั้ง

N/A

N/A

2.00

2.00

15

จำ�นวน High-Consequence Work-Related
Injuries case4
- ผู้รับเหมา

ครั้ง

N/A

N/A

0.00

0.00

16

กรณีเสียชีวิต
- พนักงาน

จำ�นวน

0

0

0.00

0.00

17

กรณีเสียชีวิต
- ผู้รับเหมา

จำ�นวน

0

1

0.00

0.00
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร

หน่วย

2561

2562

2563

2564

จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

คน

47,314

44,551

44,101

44,705

พนักงานประจำ�

คน

13,582

14,319

12,967

13,571

พนักงานรายวัน

คน

33,422

30,212

31,134

31,134

ชั่วโมง/พนักงาน

5.6

4.7

5.9

6.7

บาท

3,505

3,120

1,692

1,394.4

-

1.26

1.32

1.57

1.63

หน่วย

2561

2562

2563

2564

ความผูกพันของพนักงาน
ร้อยละ

82

83.5

81

82

ร้อยละ

13.23

16.10

17.49

13.23

ร้อยละ

14.98

17.74

20.35

14.12

ร้อยละ
ร้อยละ

26.00
10.27

26.78
11.31

20.72
12.97

17.72
11.18

หน่วย

2561

2562

2563

2564

จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปี
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อ
พนักงานประจำ�
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน
ทรัพยากรบุคคล1
การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
การสำ�รวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร
อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด
(พนักงานประจำ�)
ภูมิภาคเอเชีย
ภูมิภาคอเมริกา
ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา

ความหลากหลายของพนักงาน
การแบ่งตามเพศและระดับ

คน

1,140

1,129

1,235

1,069

ร้อยละ

43.33

46.06

47.21

45.84

คน
คน

646
494

609
520

652
583

579
490

หน่วย

2561

2562

2563

2564

จำ�นวนผู้บริหารชาย

คน

646

609

652

579

ผู้บริหารระดับสูง

คน

26

24

22

22

ผู้บริหารระดับกลาง

คน

143

144

215

218

ผู้บริหารระดับล่าง

คน

480

441

415

339

จำ�นวนผู้บริหารทั้งหมด
สัดส่วนของผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด
จำ�นวนผู้บริหารชายทั้งหมด
จำ�นวนผู้บริหารหญิงทั้งหมด
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนาบุคลากร
หน่วย

2561

2562

2563

2564

จำ�นวนผู้บริหารหญิง

คน

494

520

583

490

ผู้บริหารระดับสูง

คน

3

2

3

3

ผู้บริหารระดับกลาง

คน

49

51

84

118

ผู้บริหารระดับล่าง

คน

442

467

496

369

จำ�นวนพนักงานทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

คน

12,442

12,009

11,732

12,502

สัดส่วนพนักงานหญิงทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ร้อยละ

61.20

60.44

58.61

58.44

จำ�นวนพนักงานชายทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

คน

4,827

4,751

4,856

5,196

จำ�นวนพนักงานหญิงทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

คน

7,615

7,258

6,876

7,306

สัดส่วนการจ้างงานผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่
(สำ�นักงานใหญ่เท่านั้น)

ร้อยละ

50.00

33.33

71.43

100.00

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม - จำ�นวนพนักงานที่เข้า
ร่วมสหภาพแรงงาน2
จำ�นวนของการปรึกษาหารือ/การต่อรองเจรจา
กับสหภาพแรงงาน2

หมายเหตุ
คน

586

564

513

476

ร้อยละ

81.24

82.88

82.88

76.90

ครั้ง

10

10

7

12

อัตราค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดรวมเฉลี่ยของผู้
หญิงต่อผู้ชาย ตามกลุ่มพนักงาน3

1

เราใช้วิธีคำ�นวณใหม่สำ�หรับการคำ�นวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับระดับสากลเช่น
S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) วิธีการคำ�นวณ
อัตราผลตอบแทนนีค้ อื ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานทัง้ หมด ลบด้วยค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพนักงานทั้งหมดออกจากรายได้รวม จากนั้นนำ�ตัวเลขที่ได้ไปหารด้วยค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมด อัตราผลตอบแทนที่ได้จะวัดระดับความสามารถในการ
ทำ�กำ�ไรของไทยยูเนี่ยนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด
2

ผู้บริหารระดับสูง

0.77

0.83

ผู้บริหาร

0.68

0.75

พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

1.00

0.99

ข้อมูลนี้ไม่ครอบคลุมพนักงานของเราในประเทศกานา และโปรตุเกส ในบางประเทศ
จะมี ข้ อ จำ � กั ด ด้ า นกฎระเบี ย บในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเป็ น สมาชิ ก
สหภาพแรงงาน

3

ข้อมูลค่าตอบแทน Gender pay นี้คิดเป็น 95% ของพนักงานประจำ�ทั้งหมด (ไม่
รวมบริษัท Rügen Fisch เนื่องจากเหตุผลทางด้านกฎหมาย)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงาน
%
การถือหุ้นโดย
TU

ยอดขาย
หน่วย: พันล้านบาท

TU

ไทย

-

12.8

บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม

TUM

ไทย

99.66

21.1

บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น
(เดิมชื่อ บมจ. สงขลาแคนนิ่ง)

ITC

ไทย

99.55

3.6

บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน

APC

ไทย

99.54

1.8

บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด

YCC

เวียดนาม

99.55

0.5

บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด

TUS

ไทย

51.00

1.3

บมจ. แพ็คฟู้ด

PPC

ไทย

99.74

5.8

บจ. อีเอชเอส เทรนด์นิ่ง แอนด์ เซอร์วิส
(เดิมชื่อ บจ. ธีร์ โฮลดิ้ง)

EHS

ไทย

100.00

-

บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
(เดิมชื่อ บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์)

TFM

ไทย

51.00

4.5

PT Thaiunion Kharisma Lestari

TUKL

อินโดนีเซีย

33.15

-

กำ�ลังดำ�เนินการ

กำ�ลังดำ�เนินการ

AMG-TFM

ปากีสถาน

26.01

0.2

N/A

กำ�ลังดำ�เนินการ

บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์

TUG

98.00

0.1

Seafood International One FZCO

SIC1

60.00

-

N/A

N/A

บจ. ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป

TUO

ไทย
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
ไทย

100.00

0.1

N/A

Thai Union China Co.,Ltd.

TUC
TMAC
TUI

จีน

100.00

0.8

N/A

กำ�ลังดำ�เนินการ

ไทย

100.00

0.1

ไทย

100.00

0.3

TSR

ไทย

65.00

0.6

TUL
JPN

ไทย

95.20

-

ญี่ปุ่น

90.00

-

N/A

N/A

53.6

100.00%

98.1%

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

ภูมิภาคเอเชีย

ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงาน ปี 2564

ประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อย

AMG – Thai Union Feedmill (Private) Ltd.

บจ. ทีเอ็มเอซี
บจ. ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์
บจ. ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล
บจ. ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์
Japan Pet Nutrition Co., Ltd.

รวมภูมิภาคเอเชีย

ตัวชี้วัด
ด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ด้านสังคม*

N/A
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงาน

ภูมิภาคยุโรป และแอฟริกา

บริษัทและบริษัทย่อย

ประเทศ

%
การถือหุ้นโดย
TU

ยอดขาย
หน่วย: พันล้านบาท

ตัวชี้วัด
ด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ด้านสังคม*

Thai Union Europe One Group

TUE1

ฝรั่งเศส

100.00

22.3

Thai Union Trading Europe B.V.

TUTE

เนเธอร์แลนด์

100.00

1.6

MerAlliance Group

MA

ฝรั่งเศส

100.00

5.4

King Oscar Group

KO

นอร์เวย์

100.00

1.6

Thai Union Germany GmbH

TUGe

เยอรมนี

100.00

4.5

Thai Union Canada Inc.

TUCa

แคนาดา

100.00

-

TUMD Group

TUMD

รัสเซีย

90.00

0.3

TLS

เซเชลส์

100.00

-

N/A

N/A

35.7

99.1%

99.2%

Tuna Logistics Services Ltd.
Total Europe & Africa

ภูมิภาคอเมริกา

ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงานปี 2564

N/A

กำ�ลังดำ�เนินการ กำ�ลังดำ�เนินการ
กำ�ลังดำ�เนินการ กำ�ลังดำ�เนินการ

Tri-Union Seafoods, LLC

TRI-U

สหรัฐอเมริกา

100.00

12.7

Tri-Union Frozen Products Inc.

TUFP

แคนาดา

100.00

35.8

N/A

U.S. Pet Nutrition, LLC

USPN

สหรัฐอเมริกา

100.00

3.2

N/A

51.7

100%

100%

141.0

99.7%

99.1%

รวมภูมิภาคอเมริกา

GRAND TOTAL

หมายเหตุ
ข้อมูลด้านบนอ้างอิงจากโครงสร้างรายได้
จากการขายหลังจากหักรายการระหว่างกัน
ออกแล้ว
สำ � หรั บ การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ด
โครงสร้างการถือหุ้นและข้อมูลทางการเงิน
อ้างอิงจากรายงานรายงานประจำ�ปี 2564
แบบ One Report หน้า 35 (ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF) และ หน้า 67 (ในรูปแบบหนังสือ)
*ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นสั ง คมของอาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย
หมายถึ ง โรงงานที่ มี ก ารรายงานใน
ขอบเขตการรายงานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและ
สังคมของไทยยูเนี่ยน
N/A สำ�หรับการรายงานด้านสิ่งแวดล้อม
หมายถึง โรงงานทีอ่ ยูน่ อกขอบเขตของไทยยู
เนีย่ นในการรายงานด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ไม่ได้
ถูกระบุว่าเป็นโรงงานผลิต หรือได้ซื้อกิจการ
มาน้อยกว่า 2 ปี
N/A สำ�หรับการรายงานด้านสังคม หมาย
ถึง โรงงานที่ได้ซื้อกิจการมาน้อยกว่า 2 ปี
จะไม่ถูกรวมอยู่ในขอบเขตการรายงานด้าน
สังคมของไทยยูเนี่ยน
กำ�ลังดำ�เนินการ หมายถึง การรายงานด้าน
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คมของโรงงานนี้ กำ � ลั ง
ดำ�เนินการอยู่
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

ORGANIZATION PROFILE
GRI 102-1

Name of the organization

Back cover

GRI 102-2
GRI 102-3

Activities, brand, products
and services
Location of headquarters

Business Overview, pp.16-17
Seafood Sourcing Locations, pp.18-19
Back cover and Annual Report p.3

GRI 102-4

Location of operations

Annual Report pp.10

GRI 102-5

Ownership and legal form

Annual Report p.3

GRI 102-6

Markets served

Annual Report pp.10, 20-29

GRI 102-7

Scale of the organization

Business Overview, pp.16-17

GRI 102-8

Information on employees and other workers

Business Overview, p.16-17
Performance Summary – People Performance, pp.98-99

GRI 102-9

Supply chain

Seafood Sourcing Locations, p.18-19
Annual Report pp.10-11, 107

GRI 102-10

Significant changes to the organization and
its supply chain

Annual Report p.18-19, 52

GRI 102-11

Precautionary Principle or approach

Responsible Operations, pp.62-63
https://www.thaiunion.com/en/about/safety-health-and-environment

GRI 102-12

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

Sustainability at Thai Union – The Importance of Industry Collaboration, p.26
Our collaboration with SeaBOS pp.26, 33, 52; Sustainable Fisheries Partnership, pp.56-57; The Nature Conservancy pp.55, 60-61, Global Ghost Gear
Initiative p.55, Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST), pp.50, 58.
https://seachangesustainability.org/partnerships-and-collaborations/

GRI 102-13

Membership of Associations

Sustainability at Thai Union – The Importance of Industry Collaboration, p.26
https://seachangesustainability.org/partnerships-and-collaborations/

GRI 102-14

Statement from senior decision-makers

CEO Message, pp.8-11

GRI 102-16

Values, principles, standards, and norm of
behavior

Business Overview, pp.16-17
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

GOVERNANCE
GRI 102-18

Governance structure

Annual Report pp.136-159, 187-188
Sustainable Development Committee, pp.24
Global Leadership Team,
https://www.thaiunion.com/en/about/people/global-leadership-team

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
GRI 102-40
GRI 102-41

List of stakeholder groups
Collective bargaining agreement

GRI 102-42

Identifying and selecting stakeholders

Our Material Issues & Stakeholder Engagement, pp.32-36
Performance Summary – Freedom of association – number of employees
represented by trade union, p.99
Our Material Issues & Stakeholder Engagement, pp.32-36

GRI 102-43

Approach to stakeholder engagement

Our Material Issues & Stakeholder Engagement, pp.32-36

GRI 102-44

Key topics and concern raised

Our Material Issues & Stakeholder Engagement, pp.32-36

REPORT PRACTICE
GRI 102-45

Annual Report pp.80-93, 254-258

GRI 102-46

Entities included in the consolidated financial
statements
Defining report content and topic boundaries

GRI 102-47

List of material topics

Our Material Issues & Stakeholder Engagement, pp.33

GRI 102-48
GRI 102-49

Restatements of information
Changes in reporting

No change
No change

GRI 102-50
GRI 102-51

Reporting period
Date of most recent report

About This Report, p.4

GRI 102-52

Reporting cycle

About This Report, p.4

GRI 102-53
GRI 102-54

Contact point of questions regarding the report
Claim of reporting in accordance with the GRI
Standards behavior
GRI content index
External assurance

Back cover
About This Report, p.5

GRI 102-55
GRI 102-56

About This Report, pp.4-5

About This Report, p.4
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/sd-report-2020-en.pdf

GRI Content Index, pp.102-115
LR Independent Assurance Statement, pp.119-120
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
MATERIAL
ASPECT

DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

ECONOMIC (GOVERNANCE, TRANSPARENCY AND COMMUNITY)
Economic

performance

GRI 103

Management Approach

Annual Report pp.110-115

Direct Economic value
generated and distributed

Performance Summary – Economic Performance, p.85
Annual Report p.30-31, 53, 67

Management Approach

Our Material Issues & Stakeholder Engagement –
Our Operating Principles, pp.32-33
Annual Report pp.119-135

GRI 419-1

Non-compliance with laws
and regulations in the social
and economic area

Annual Report pp.345

Thai Union
own indicator

Public communications
and information disclosure

Annual Report p.128-133
https://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release
https://seachangesustainability.org/media/press-releases/

GRI 103

Management Approach

People and Communities, pp.76-82
https://seachangesustainability.org/about-seachange/
people-and-communities/

GRI 413-1

Operations with local
community engagement,
impact assessments, and
development programs

Performance Summary – Thai Union Group companies
covered under SeaChange® and CSR program, p.85

GRI 201-1

Transparency

Community

GRI 103

OMISSION /
NOTES
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DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

OMISSION /
NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

ENVIRONMENTAL (ENVIRONMENTAL PROTECTION, CLIMATE CHANGE AND OCEAN PLASTIC)
Energy

Water and
effluents

GRI 103

Management Approach

Responsible Operations – Environmental Protection and
Climate Change, pp.66
https://www.thaiunion.com/en/about/safety-health-andenvironment

GRI 302-1

Energy consumption
within organization

Performance Summary – Energy Management, p.87

GRI 302-3

Energy intensity

Performance Summary – Energy Management, p.87

GRI 302-4

Reduction of
energy consumption

Performance Summary – Energy Management, p.87

Management Approach

Responsible Operations – Water Management, pp.63, 66-68

GRI 303-1

Interactions with water as
a shared resource

Responsible Operations – Water Management, pp.63, 66-68

GRI 303-2

Management of water
discharge-related impacts

Responsible Operations – Water Management, pp.63, 66-68

GRI 303-3

Water withdrawal

Performance Summary – Water, p.86, 88

*

GRI 303-4

Water discharge

Performance Summary – Water, p.86, 88

*

GRI 303-5

Water consumption

Performance Summary – Water, p.86, 88

*

GRI 103
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DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

OMISSION /
NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

ENVIRONMENTAL (ENVIRONMENTAL PROTECTION, CLIMATE CHANGE AND OCEAN PLASTIC)
Emissions

GRI 103

GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3
GRI 305-4
GRI 305-5

Effluents and
waste

Direct (scope 1)
GHG emissions
Energy indirect (scope 2)
GHG emissions
Other indirect (Scope 3)
GHG emissions
GHG emissions intensity

Sustainability Highlights, pp.14-15
Sustainability at Thai Union, pp. 21, 23-24, 27-28
Responsible Operations – Environmental Protection and
Climate Change, pp.62-63, 66
Responsible Sourcing – Sustainability and Climate Action in
Aquaculture, pp.74-75
Thai Union’s Greenhouse Gas Inventory, p.15
Performance Summary – GHG Emissions, pp.86-87, 90, 93
Thai Union’s Greenhouse Gas Inventory, p.15
Performance Summary – GHG Emissions, pp.86-87, 90, 93

*
*

Thai Union’s Greenhouse Gas Inventory, p.15
Performance Summary – GHG Emissions, pp.86
Performance Summary – GHG Emissions, pp.87

Reduction of
GHG emissions

Responsible Operations – Environmental Protection and
Climate Change, pp.62-63, 66
Thai Union’s Greenhouse Gas Inventory, p.15
Performance Summary – GHG Emissions, pp.86-87, 90, 93

Management Approach

Responsible Operations, pp.63, 67, 69-71

GRI 306-3

Waste generated

Performance Summary, pp.86, 88-89

*

GRI 306-4

Waste diverted from
disposal
Waste directed to disposal

Performance Summary, pp.86, 88-89

*

Performance Summary, pp.86, 88-89

*

Management Approach

Responsible Sourcing, p.55
Sustainable Packaging, pp.72-73
Sustainable Packaging for Healthy Oceans, Annual Report,
p.41-42
Annual Report, p.91-92
https://seachangesustainability.org/ocean-plastics-andmarine-debris/

GRI 103

GRI 306-5
Ocean plastics

Management Approach

GRI 103
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DESCRIPTION

PAGE OR LINK

Best practices in recovery
of fishing gear after it has
been lost or abandoned.

Responsible Sourcing, p.55
Annual Report, p.105-106
Survey and Assessment of Abandoned, Lost and Discarded
Fishing Gear in Thailand’s Commercial Fishing Sector:
http://24zosq3n9ti91n0utu26yfp8-wpengine.netdna-ssl.com/
wp-content/uploads/GGGI-ALDFG-Survey_Thai-UnionReport_FINAL.pdf

Sustainable
Packaging
Commitment

Reducing plastic waste
through our Sustainable
Packaging Commitment

Sustainable Packaging, pp.72-73

GRI 103

Management Approach

Safe & Legal Labor, pp.39, 42, 45
Responsible Sourcing, p.51
Responsible Operations, p.64
Annual Report, pp.108-109

Measures and support
provided to suppliers
and employees to
mitigate the impacts
of the COVID-19
pandemic on our
supply chain and
operations

Safe & Legal Labor, pp.39, 42, 45
Responsible Sourcing, p.51
Annual Report, pp. 46, 83, 108

Thai Union’s
own indicator

OMISSION /
NOTES
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

OMISSION /
NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

SOCIAL (HUMAN RIGHTS AND ETHICAL LABOR PRACTICES, RESPONSIBLE SOURCING, HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, AND SAFETY IN WORKPLACE)
Human rights
and ethical
labor practices

GRI 103

Management Approach

Safe and Legal Labor, pp.38-48
Human Rights Policy (updated):
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/
policy/human-rights-policy-2021.pdf
Human Rights Due Diligence Framework (updated):
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/
policy/20210601-human-rights-due-diligence-framework.pdf
Human Rights Risk Assessment (updated):
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/
policy/20210601-thai-union-human-rights-risk-assessment.pdf
Ethical Migrant Recruitment Policy (updated):
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainabili
ty/20211223-ethical-migrant-recruitment-policy.pdf
Business Ethics & Labor Code of Conduct:
https://www.thaiunion.com/en/sustainability/code-of-conduct

GRI 412-3

Significant investment
agreements and
contracts that include
human rights clauses
or underwent human
rights screening

Safe and Legal Labor – Vessel Code of Conduct Audits, pp.45-48
https://seachangesustainability.org/thai-union-working-withsuppliers-to-drive-continuous-improvement-in-the-seafoodsector/

GRI 102-41

Percentage of total
employees covered
by collective bargaining
agreements.

Performance Summary – Freedom of association – number of
employees represented by trade union, p.99
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

OMISSION /
NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

SOCIAL (HUMAN RIGHTS AND ETHICAL LABOR PRACTICES, RESPONSIBLE SOURCING, HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, AND SAFETY IN WORKPLACE)
Forced or
compulsory
labor

GRI 103

Management Approach

Safe and Legal Labor
pp.45-48
UK Modern Slavery Act Transparency Statement 2020-2021:
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20220408-tu-uk-modern-slavery-act-statement-2020-2021.
pdf
Vessel Code of Conduct (updated):
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20220311-tu-code-of-conduct-2.0-en.pdf

GRI 409-1

Responsible
sourcing and
traceability

GRI 103

Operations and suppliers at
significant risk for incidents
of forced or compulsory
labor

Safe and Legal Labor
pp.45-48

Management Approach

Responsible Sourcing, pp.50-61
https://seachangesustainability.org/about-seachange/responsible-sourcing/
Thai Union’s partnership with Sustainable Fisheries
Partnership (SFP):
https://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/1521/thai-union-announces-partnership-with-sustainable-fisheries-partnership

FP 1

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

Responsible Sourcing, pp.53-54, 56-58
Ocean Disclosure Project:
https://oceandisclosureproject.org/companies/thai-union
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PAGE OR LINK

OMISSION /
NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

SOCIAL (HUMAN RIGHTS AND ETHICAL LABOR PRACTICES, RESPONSIBLE SOURCING, HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, AND SAFETY IN WORKPLACE)
Percentage of purchased
Responsible Sourcing, pp.53-54, 56-58
FP 2
volume which is verified
https://oceandisclosureproject.org/companies/thai-union
as being in accordance
with credible,
internationally recognized
responsible production
standards, broken
down by standards
Supplier assessment
for labor practices

Human capital
development

GRI 103

Management Approach

Safe and Legal Labor, pp.43-48
https://seachangesustainability.org/about-seachange/
responsible-sourcing/suppliers/

GRI 414-1

New suppliers that
were screened using
social criteria

Safe and Legal Labor, pp.43-48

GRI 414-2

Negative social impacts in
Safe and Legal Labor, pp.43-48
the supply chain and action
taken

GRI 103
GRI 404-1

Safety in the
workplace

GRI 103

Management Approach

People and Communities – Human Capital Investment,
pp.77-78

Average hours of
training per year,
per employee

Performance Summary – People Performance, p.98.

Management Approach

Responsible Operations, pp.62-65
Annual Report, pp.106-107
https://www.thaiunion.com/en/about/safety-health-andenvironment
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DESCRIPTION

PAGE OR LINK

OMISSION /
NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

SOCIAL (HUMAN RIGHTS AND ETHICAL LABOR PRACTICES, RESPONSIBLE SOURCING, HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, AND SAFETY IN WORKPLACE)
GRI 403-1

Occupational health
and safety management
system

Responsible Operations, pp.63-65
Annual Report, pp.46, 83, 108

GRI 403-2

Hazard identification, risk
assessment, and incident
investigation

Responsible Operations, pp.63-65
Annual Report, pp.46, 83, 108

GRI 403-3

Occupational health services

Responsible Operations, pp.63-65
Annual Report, pp.46, 83, 108

GRI 403-4

Worker participation,
consultation, and
communication on
occupational health
and safety

Responsible Operations, pp.63-65
Annual Report, pp.46, 83, 108

GRI 403-5

Worker training on
occupational health
and safety

Safe & Legal Labor, p.43
Responsible Operations, pp.63-65
Annual Report, pp.46, 83, 108

GRI 403-6

Promotion of worker health

Safe & Legal Labor, p.43, 48
Responsible Operations, pp.63-65
Annual Report, pp.46, 83, 108

GRI 403-7

Prevention and
mitigation of
occupational health
and safety impacts
directly linked by
business relationships

Safe & Legal Labor, p.43, 48
Responsible Operations, pp.63-65
Annual Report, pp.46, 83, 108
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

OMISSION /
NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

SOCIAL (HUMAN RIGHTS AND ETHICAL LABOR PRACTICES, RESPONSIBLE SOURCING, HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, AND SAFETY IN WORKPLACE)

Diversity
and equal
opportunity

GRI 403-9

Work-related injuries

Responsible Operations, pp.63, 65
Performance Summary – Occupational Health and Safety
Performance, pp.96-97

*

GRI 403-10

Work-related ill health

Responsible Operations, pp.63, 65
Performance Summary – Occupational Health and Safety
Performance, pp.96-97

*

GRI 103

Management Approach

Anti-Discrimination & Anti-Harassment Policy:
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/anti-discrimination-anti-harassment-policy.pdf
Training video on non-discrimination & anti-harassment:
https://cdn.21impact.com/thaiunion/video/special-episode.
mp4
Diversity and Inclusion, p.80
Commitment to zero gender discrimination in workplace,
Annual Report p.122

GRI 405-2

Ratio of basic salary and
renumeration of women
to men

Performance Summary – People Performance, p.99
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DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

OMISSION /
NOTES

FOOD SAFETY AND USE OF ANTIBIOTICS
Food safety
and use of
antibiotics

GRI 103

Management Approach

Responsible Sourcing, p.52
Annual Report pp.44-45, 47, 86-87, 124
Food Safety & Hygiene Requirements:
https://www.thaiunion.com/files/product/food-safety-standards/20180315-tu-fsh-en.pdf
Food Safety Standards:
https://www.thaiunion.com/en/products-and-brands/
food-safety-standards
Combating Food Fraud and Food Defense Strategy:
https://www.thaiunion.com/en/products-and-brands/combating-food-fraud-and-food-defense-strategy

FP 5

Percentage of production
manufactured in sites
certified by third party
according to internationally
recognized food safety
standard

Annual Report, pp. 44-45, 87
Food Safety & Hygiene Requirements:
https://www.thaiunion.com/files/product/food-safety-standards/20180315-tu-fsh-en.pdf

FP 12

Policies and practices
on antibiotics

Responsible Sourcing, p.52

Omission on
reporting due
to insufficient
reliable data on
antibiotics use in
the supply chain.
Thai Union plans
to report on this
indicator in the
future in line
with the SeaBOS
requirements.
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DESCRIPTION

PAGE OR LINK

INNOVATION
Innovation

GRI 103
GRI 203-1

Management Approach

Sustainability at Thai Union, pp.25-26, 30
Innovation at Thai Union, Annual Report pp.40-43

Infrastructure investments
and services support

Sustainability at Thai Union, pp.25-26, 30
Innovation at Thai Union, Annual Report pp.40-43

OMISSION /
NOTES
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UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)
HUMAN RIGHTS

Principle 1 Businesses should support and respect the protection of internationally
proclaimed human rights.according to internationally
recognized food safety
Principle 2 Businesses should make sure that they are not complicit in human
rights abuses.standard

LABOR

Principle 3 Businesses should uphold the freedom of association and the effective
recognition of the right to collective bargaining.
standard
Principle 4 The elimination of all forms of forced and compulsory labor.

Sustainability at Thai Union, p.24
Safe and Legal Labor, pp.38-48
People and Communities, pp.79

Safe and Legal Labor, pp.38-48
People and Communities, pp.77-80
Performance Summary – People Performance,
pp.98-99

Principle 5 The effective abolition of child labor.
Principle 6 The elimination of discrimination in respect of employment
and occupation.

ENVIRONMENT

Principle 7 Businesses should support a precautionary approach to environmental
challenges.
Principle 8 Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.

Sustainability at Thai Union, pp.20-24
Responsible Sourcing, pp.50-61
Responsible Operations, pp.62-75

Principle 9 Encourage the development and diffusion of environmentally friendly
technology.

ANTI-CORRUPTION

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

Anti-Corruption Policy & Code of Conduct for
Anti-Corruption:
https://investor.thaiunion.com/anti_corruption.html
Sustainability at Thai Union, p.24
Annual Report, pp.120, 133, 147
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ํป จำ�กัด (มหาชน)
สำ�นักงานใหญ่
72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำ�บลท่าทราย
อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
74000 ประเทศไทย
โทร: +66 (0) 3481-6500
โทรสาร: +66 (0) 3481-6886

สำ�นักงานกรุงเทพ
979/12 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท แขวงพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทร: +66 (0) 2298-0024, +66 (0) 2298-0537
โทรสาร: +66 (0) 2298-0548, +66 (0) 2298-0550

ติดต่อ
นายอดัม เบรนแนน
ผู้อำ�นวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
Adam.Brennan@thaiunion.com

