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1
เกี่ยวกับรายงาน
เพื่อความยั่งยืน
ฉบับนี้ 

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานความย่ังยืนประจำาปี  
ฉบับที่ 9 จัดทำาข้ึนเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และ 
แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องต่อความโปร่งใส 
ในการดำาเนนิงานทัง้หมดของบรษัิทและหว่งโซอุ่ปทาน 
โดยมรีายละเอียดการดำาเนนิงานตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 
ถึงเดือนธันวาคม 2564 เทียบกับตัวชี้วัดหลักและ 
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ในกลยุทธ์ความย่ังยืน SeaChange®
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หลักการการกำาหนด
เนื้อหารายงาน

รายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น เพื่อสอดคล้องกับ 
การเป็นรายงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผู้อ่านสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และเข้าถึงได้อย่างอิสระผ่านทาง
เวบ็ไซต ์SeaChange® (https://seachagesustainability.org/) 
ซึ่งในเว็บไซต์ได้นำาเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับโครงการ
ความยั่งยืนต่างๆ ของไทยยูเนี่ยน รวมทั้งความคืบหน้า และความ
สำาเร็จของโครงการและกิจกรรมต่างๆ

รายงานฉบับนี้ จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานความย่ังยืน
ของ Global Reporting Initiatives (GRI) แบบทางเลือกหลัก  
(Core option) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมสำาหรับกลุ่ม 
ธุรกิจอาหาร (Food Processing Sector Supplement: FPSS) 
โดยการคัดเลือกประเด็นความย่ังยืนเพื่อนำาเสนอข้อมูลตามมาตรฐาน
ของ GRI ดังรายละเอียดในหัวข้อด้านล่าง และรายงานฉบับนี้ได้รับ 
การรบัรองแบบจำากัดขอบเขต โดย Lloyd’s Register  ซึง่ขอบเขตของ
รายงานฉบับนี้ครอบคลุมบริษัทภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ
บริษัทย่อยที่ไทยยูเนี่ยนถือครองหุ้นเกินร้อยละ 50 และบริษัทภายใต้
การควบคุมการดำาเนินงานโดยไทยยูเนี่ยน

การกำาหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เริ่มต้นจากความเข้าใจผลกระ
ทบที่เกิดข้ึนในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  
ซึง่ประกอบดว้ยคู่ค้า ลกูค้า ภาครฐั ชมุชนทอ้งถิน่ และภาคประชาสงัคม 
จากนั้นบริษัทได้รับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และคณะ 
ผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ซึ่งในรายงานได้กล่าวถึงประเด็น
สำาคัญทีผู้่มสีว่นไดส้ว่นเสยีใหค้วามสนใจและมคีวามสำาคัญตอ่กลยุทธ์ 
ทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยน

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกองค์กร บริษัท 
ได้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐาน GRI นั่นคือ บริบทความย่ังยืน  
(Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ (Materiality) 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Inclusiveness) ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญ สามารถเข้าไปอา่นในหัวข้อ
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญของเราได้ที่ หน้า 32 
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https://seachangesustainability.org/


หลักการ
การกำาหนด
คุณภาพการ
รายงาน
มาตรฐาน GRI มีการกำาหนดคุณภาพการรายงานโดยคำานึงถึง
ความถกูตอ้ง (Accuracy) ความสมดลุ (Balance) ความชดัเจน 
(Clarity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และขอบเขตเวลา  
(Timeliness) ของรายงาน 

บริษัทมีการดำาเนินงานดังต่อไปน้ี เพ่ือให้บรรลุข้อกำาหนดดังกล่าว

การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลในรายงานเพื่อความย่ังยืนอย่าง 
ต่อเนื่องและเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของบริษัทสามารถนำาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประกอบในตัดสินใจ 

การเตรียมรายงานของเรานั้น มีการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ตอบสนองต่อความเห็นคิดดังกล่าวที่กลับมาหาบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อมูลในรายงานมีความสมดุลและน่าเชื่อถือ

เรามุ่งพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำา เนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เหลือ 
น้อยที่สุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

การใหค้วามสำาคัญกบัความคิดเหน็ของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่ประกอบ
ดว้ยพนกังาน ชมุชนในทอ้งถิน่ กลุม่ผลประโยชน ์องค์การนอกภาครฐั 
ลูกค้า คู่ค้า และผู้รับเหมา 
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เรามีการรายงานหัวข้อที่สำาคัญและพันธกิจหลัก รวมถึงการทำางานร่วมกับพันธมิตรอย่างสม่ำาเสมอ ในปี 2564 เรามีความก้าวหน้าในการทำางาน
ด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เช่น การร่วมมือกับ The Nature Conservancy ประกาศเจตนารมณ์ในการสร้างความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทาน
ในการจัดหาปลาทนูา่ทัว่โลก การออกสินเช่ือส่งเสรมิความยัง่ยนืเปน็ครัง้แรก และ การออกหุน้กูส่้งเสริมความยัง่ยนืเปน็ครัง้แรก นอกจากนีบ้รษัิท
ไดเ้ผยแพร ่รายงานความคืบหน้าของพนัธกจิการจัดการปลาทูน่า ป ี2564 และการประกาศพันธกจิการจัดการปลาทนูา่อย่างย่ังยืนไปจนถงึปี 2568 

ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนเป็นภาคี UN Global Compact รายงาน 
ฉบับนี้ถือเป็นการสื่อสารความก้าวหน้าประจำาปีของบริษัทต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการปฏิบัติตามหลัก 10 ประการของ  
UN Global Compact ภายใต้ขอบเขตของบริษัทที่สามารถ 
ดำาเนินการได้ รวมถึงรายงานความก้าวหน้าในการสนับสนุน 
เป้าหมายอ่ืนในด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ั ง ยืนของสหประชาชาติ  
(UN SDGs)

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้มีการตรวจทานและได้รับการรับรอง 
โดยผู้บริหารของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในไทยยูเนี่ยน และคณะ
กรรมการความย่ังยืนของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
มีนัยสำาคัญในการรายงานประเด็นที่มีนัยสำาคัญเมื่อเปรียบเทียบ 
กับปีก่อน 
 

การรายงานความก้าวหน้า

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)    รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 2564                               CHANGING SEAFOOD FOR GOOD 07

https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1306/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-the-nature-conservancy-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1292/ไทยยูเนี่ยนได้รับการสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นครั้งแรก
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1397/ไทยยูเนี่ยนประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งแรกในประเทศไทย%20ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
http://24zosq3n9ti91n0utu26yfp8-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/TunaProgressReport_FINAL.pdf


2
สารจาก
ประธาน
เจ้าหน้าที่
บริหาร 

ความย่ังยืนยังคงเปน็หวัใจสำาคัญตอ่การดำาเนนิธุรกิจ
ของไทยยูเนี่ยน และการดำาเนินงานของเรายังคงมุ่ง
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม
อาหารทะเลทั่วโลก

ธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
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ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อสถานการณ์โควิด 19 ก่อให้เกิดผลกระทบทั่วโลกเป็นปีที่สอง
ติดต่อกัน แต่แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ไทยยูเนี่ยน
ยังคงมีการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ความย่ังยืนของเราอย่างต่อเนื่อง 
เราได้ประกาศพันธกิจใหม่ และขยายการทำางานให้ครอบคลุมประเด็น
ใหม่ๆ เพิ่มเติม 

หลังจากผ่านพ้นการดำาเนินงานช่วงสถานการณ์โควิด ในปี 2563  
ทำาให้เราสามารถรับมือได้ดีกับผลกระทบจากเชื้อไวรัสนี้ในปี 2564  
เราได้ดำาเนินมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในทุกสถาน
ประกอบการของเรา เรื่องที่เราให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องในปีนี้
มากที่สุดคือ สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนการ
ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ไทยยูเนี่ยนมีการดำาเนินธุรกิจอยู่  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ในปี 2564 ไทยยูเนี่ยนได้
บริจาคอาหารเกือบ 1 ล้านชุด รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันและช่วยเหลือ
ต่างๆ ทั่วโลก ภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ของเรา 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำาคัญท่ีสุดท่ีโลกกำาลัง 
เผชิญอยู่ในวันน้ี เราเห็นได้จากการประชุม COP 26 หรือการ 
ประชุมรัฐภาคกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 26 ท่ีเมืองกลาสโกว์ท่ีมีการส่งสัญญาณเตือน
ภัยเก่ียวกับผลกระทบท่ีโลกต้องเผชิญ หากไม่มีการดำาเนินงานทันทีและ
เด็ดขาดเพ่ือควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ไทยยูเนีย่นตระหนกัดถีงึความเสีย่งในเรือ่งนี ้ในป ี2565 เราจะประกาศ
กลยุทธ์ SeaChange® หรือกลยุทธ์ความยั่งยืนทั่วโลกของเราใหม่ที่
จะกำาหนดทศิทางการดำาเนนิงานเรา โดยเรายังคงเป็นผู้นำาการขับเคลือ่น 
การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงเฉพาะในการดำาเนินงานของเราเท่านั้น  
แต่เป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ทั้งหมดอีกด้วย ที่สำาคัญคือ ไทยยูเนี่ยนจะประกาศเป้าหมายเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตั้งอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
(science-based targets) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของ
เราที่จะจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังเป็น 

สว่นหนึง่ของพันธกจิองค์กรทีมุ่ง่ “การสรา้งความเปน็อยู่ทีด่ใีหก้บัผู้คน 
และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล” (Healthy Living, 
Healthy Oceans) โดยตระหนกัถงึบทบาทของทะเลและอาหารทะเลใน
การจัดการกับความท้าทายเรื่องนี้

เราตระหนักดีว่า เราไม่สามารถจะเปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีได้เพียง
ลำาพัง ไทยยูเน่ียนจึงต้องทำางานร่วมกับพันธมิตรท่ีหลากหลายท้ัง 
ภาคธุรกิจ องค์การนอกภาครัฐ นักวิชาการ และรัฐบาล ไทยยูเน่ียน 
เป็นหน่ึงในสมาชิกผู้ร่วมก่อต้ัง Seafood Business for Ocean  
Stewardship (SeaBOS)  ซ่ึงเป็นความร่วมมือสำาคัญระหว่างบริษัท
อาหารรายใหญ่ท่ีสุดของโลก นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ ซ่ึงปัจจุบัน
ผมดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการของ SeaBOS นอกจากน้ี เรา
ยังมีข้อตกลงร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก (The Nature 
Conservancy) เพ่ือสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่าของ
ไทยยูเน่ียนให้มากข้ึน และจัดการกับปัญหาต่างๆ เช่น การทำาประมงท่ี
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) สิทธิมนุษยชน  
และแรงงาน 
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ในปี 2564 เราได้ออกพันธกิจการจัดหาปลาทูน่ า 
อย่างย่ังยืนจนถึงปี 2568 โดยมีพันธสัญญาใหม่ที่จะ 
ขับเคลื่อนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำางานเพ่ือจัดการ 
กับปัญหาการทำาประมง IUU และแรงงานทาสสมัยใหม่ 
นอกจากนี้ เรายังได้ประกาศพันธกิจการลดการสูญเสีย
อาหารและขยะอาหาร นโยบายการไมท่ำาลายป่า และนโยบาย
การจัดหาน้ำามันปาล์มด้วยความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พันธกิจการคุ้มครองแรงงานของเราที่มีการดำาเนินงานมายาวนาน 
ได้มีการขยายขอบเขตเพิ่มเติมด้วยการนำาหลักการ “Employer 
Pays Principle” มาใช้ ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นส่วนสำาคัญของ
นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมของไทยยูเนี่ยน 
อีกทั้งเรายังได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการ 
ตอ่ตา้นการลว่งละเมดิ (Anti-discrimination & Anti-harassment 
Policy) ปรับปรุงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Policy) และการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human 
Rights Risk Assessment) ของบริษัทอีกด้วย 

เนื่องจากความต้องการโปรตีนที่ดีเพื่อสุขภาพมีการเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็วทั่วโลก นวัตกรรมจึงยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยขับเคลื่อน
การเติบโตของเราในอนาคต เราได้มีการค้นคว้านวัตกรรมในเรื่อง 
เหลา่นีอ้ย่างตอ่เนือ่ง อาทเิชน่ โปรตนีทางเลือก ซึง่ผ่านศนูย์นวัตกรรม 
GIC (Global Innovation Center) ของเรา โดยมีบริษัท  
ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ (TUI) นำาผลงานการค้นคว้าจากศูนย์
นวัตกรรม GIC มาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มมูลค่าให้สูงข้ึน 
ด้วยการใช้ประโยชน์จากปลาทั้งตัวให้สูงสุดในกระบวนการแปรรูป
โดยไทยยูเนี่ยน ทั้งนี้ไม่เพียงจะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แนวทางใหมแ่ลว้ ยังเปน็การสนบัสนนุความพยายามดา้นความย่ังยืน
ของเราอีกด้วย

ในปี 2564 ความเป็นผู้นำาด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนได้รับ
การยอมรับอย่างต่อเนื่อง เมื่อบริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก 
ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน และได้รับการ
จัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
อาหารของโลก ซึ่งการได้รับการยอมรับที่สำาคัญเช่นนี้ย่อมแสดงถึง  
เรามคีวามกา้วหนา้ทีส่ำาคญัเรือ่งความยัง่ยนื นอกจากนี ้เรายงัไดร้บั
การประเมินให้อยู่ในลำาดับที่ 1 ในดัชนี Seafood Stewardship 
Index (SSI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากผลการดำาเนินงานของ
เราที่มุ่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(UN SDGs)
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ในปี 2564 เรายังได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำาของเราในการ
ดำาเนนิการเรือ่งการเงนิเพ่ือสง่เสรมิความย่ังยืน (Blue Finance) 
ใหม่อีกหนึ่งด้าน ซึ่งมีเป้าหมายที่สร้างประโยชน์ต่อท้องทะเล  
โดยอัตราดอกเบ้ียจะถูกเช่ือมโยงกับเป้าหมายด้านความย่ังยืน และใน 
ระหว่างปี 2564 ไทยยูเน่ียนได้ออกสินเช่ือส่งเสริมความย่ังยืน 
(Sustainability-Linked Loans: SLLs) และหุ้นกู้ส่งเสริม 
ความย่ังยืน (Sustainability-Linked Bonds: SLBs) เป็นครัง้แรก 
มูลค่ารวม 27,000 ล้านบาท ทั้งนี้เราได้มีการตั้งเป้าหมายว่า 
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท 75 เปอร์เซ็นต์ จะมาจากแหล่งเงินทุน
ที่ส่งเสริมความยั่งยืน (Blue Finance) ภายในปี 2568

ในปีท่ีผ่านมา รายงานฉบับน้ีได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการดำาเนิน 
งานของไทยยูเน่ียนภายใต้แผนงานหลักท้ัง 4 ด้านของกลยุทธ์ 
SeaChange® ประกอบด้วย แรงงานปลอดภัยและแรงงาน 
ท่ีถูกกฎหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ การดำาเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และผู้คนและชุมชน รวมถึงการให้ข้อมูล
เก่ียวกับแผนงานด้านความย่ังยืนในอนาคต

รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีสะท้อนความมุ่งม่ันของเราท่ีจะสนับสนุน 
United Nations Global Compact (UNGC) โดยถือเป็นการ
ส่ือสารความก้าวหน้าประจำาปีของบริษัท (Communication on 
Progress: COP) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติตามหลัก 10 
ประการของ UNGC ภายใต้ขอบเขตของบริษัทท่ีสามารถดำาเนินการได้ 

การดำาเนินงานของไทยยูเน่ียนด้านความย่ังยืนเป็นความพยายาม
ร่วมกันและเป็นหน่ึงเดียวท่ัวโลก ผมขอขอบคุณสำาหรับความพยายาม
อย่างต่อเน่ืองของพนักงานทุกคนในไทยยูเน่ียน รวมถึงพันธมิตร
ทางการค้าของเรา ท้ังน้ีเรายังจะรักษาความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมน้ี
ต่อไป พร้อมกับดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลง
เชิงบวกและความย่ังยืนให้เกิดข้ึน

ธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ความสำาเร็จด้าน

2564
ความยั่งยืน
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ความยั่งยืน

ได้รับคดัเลือกเป็นสมาชกิใน ดัชนคีวามยั่งยืนดาวโจนส ์(Dow Jones Sustainability 
Indices: DJSI) เป็นปีท่ี 8 ติดต่อกัน และได้อันดับที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารของโลก และได้รับรางวัลระดับโกลด์ คลาส (Gold Class) ในรายงาน  
Sustainability Yearbook 2021 ของ S&P Global ประจำาปี 2564

ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำาดับท่ี 1 ในดัชนีความยั่งยืน Seafood Stewardship 
Index (SSI) โดยองค์กร World Benchmarking Alliance (WBA) เป็นครั้งที่ 2 
ตดิตอ่กัน จากผลการดำาเนนิงานของบรษัิททีช่ว่ยสนบัสนนุการบรรลเุปา้หมายการพัฒนา
ทีย่ั่งยืนของสหประชาชาต ิและการเป็นผู้นำาดา้นความย่ังยืนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก

ประกาศ พันธกิจการจัดหาปลาทูน่าอย่างยั่งยืน จนถึงปี 2568 ซึ่งครอบคลุมเป้าหมาย
สำาคัญเพื่อขับเคลื่อนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และในการป้องกันการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และแรงงานทาสสมัยใหม่ 

ออก สินเช่ือส่งเสรมิความยัง่ยนื และหุน้กูส่้งเสรมิความยัง่ยนื (Sustainability-Linked 
Loans and Sustainability-Linked Bonds) รวม 27,000 ล้านบาท ซึ่งมีอตัรา
ดอกเบี้ยที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน และภายในปี 2568 
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท 75 เปอร์เซ็นต์จะมาจากเงินทุนที่ส่งเสริมความยั่งยืน (Blue 
Finance)
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เริม่ใชห้ลกัการ “Employer Pays Principle” ภายใต ้นโยบาย
การสรรหาแรงงานข้ามชาติ อย่างมีจริยธรรมฉบับปรับปรุงใหม่ 
โดยแรงงานไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการสรรหางาน ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2565

ทดลองใช้สัญญาจ้างงานในรูปแบบการ์ตูนกับชาวประมงท่ีทำางาน
ในเรือประมงไทย เพ่ือช่วยให้พวกเขาเข้าใจเน้ือหาของสัญญาและ
สิทธิของแรงงาน

ตรวจสอบเรือประมง 115 ลำาในโครงการพัฒนาการทำาประมง
ทนูา่ทีจั่ดหาวัตถดุบิใหก้บัไทยยูเนีย่น ตามแนวปฏบัิตดิา้นแรงงาน
บนเรือประมงของไทยยูเนี่ยน (Vessel Code of Conduct)

เผยแพร่ แถลงการณ์ UK Modern Slavery Act Transparency 
Statement 2020-2021 โดยมีข้อมูลความสำาเร็จและความ
พยายามเพ่ือคุ้มครอง ตรวจสอบ และเยียวยาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นแรงงานทาสสมัยใหม่  
ท้ังในสถานประกอบการและห่วงโซ่อุปทานของเรา

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

การจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกแบบครบถ้วน ซ่ึงรวมถึงข้อมูล
การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกขอบเขต 3 จากหว่งโซอุ่ปทานทัง้หมด 
และได้ส่งจดหมายแสดงความมุ่งม่ันของเราไปยังโครงการริเริ่ม
เป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets 
initiative) โดยระบุความตัง้ใจของเราทีจ่ะประกาศเป้าหมายการ
ดำาเนินการเรื่องสภาพภูมิอากาศในระยะสั้นและระยะยาว

ออก นโยบายการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยตั้ง
เปา้หมายลดการสญูเสยีอาหาร (food loss) ภายในการดำาเนนิ
งานของเราลง 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568

ประกาศ นโยบายการไม่ทำาลายป่า และ นโยบายการจัดหาน้ำามัน
ปาล์มดว้ยความรบัผิดชอบ โดยต้ังเปา้หมายน้ำามันปาล์มท้ังหมด 
100 เปอร์เซ็นต์ท่ีเราจัดหาต้องมาจากแหล่งปลูกท่ีมีความรับ 
ผิดชอบ ภายในปี 2568

บริจาคอาหารจำานวนเกือบ 1 ล้านชุด และอุปกรณ์ป้องกัน 
โควิด 19 ต่างๆ ไปทั่วโลก ภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ ทั้งนี้ 
ได้บริจาคไปแล้วเป็นจำานวน 4 ล้านชุดตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของ
โรคโควิด 19

บริษัท ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา ดำาเนินกลยุทธ์ส่งเสริม 
ความยติุธรรม  ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการยอมรบั 
ความแตกต่าง (Justice, Equity, Diversity, and Inclusion: 
JEDI) อย่างเต็มปีเป็นปีแรก เพ่ือสร้างสถานที่ทำางานที่มีความ
หลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง

ริเร่ิมการเป็น พันธมิตรกับองค์กรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม The  
Nature Conservancy เพ่ือสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่ 
อุปทานในระบบห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่าท่ัวโลกของเรา รวมถึง 
การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือการสังเกตการณ์ 
โดยมนุษย์บนเรือประมงทูน่า

เข้ารว่ม โครงการ Ocean Disclosure Project ซึง่เป็นสว่นหนึง่ 
ในการดำาเนนิงานตามพนัธกิจดา้นความโปรง่ใส โดยเปิดเผยข้อมลู
แหล่งจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลของเราทั่วโลกต่อสาธารณะ

นำาร่องใช้ เทคโนโลยีดาวเทียม ต่อยอดการตรวจสอบย้อนกลับ
อาหารทะเลและเรื่องความยั่งยืน สำาหรับฟาร์มกุ้ง

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองแรงงาน 

การช่วยเหลือผู้คนและชุมชน ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน
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https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20211223-ethical-migrant-recruitment-policy.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20211223-ethical-migrant-recruitment-policy.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20220408-tu-uk-modern-slavery-act-statement-2020-2021.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20220408-tu-uk-modern-slavery-act-statement-2020-2021.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/anti-discrimination-anti-harassment-policy.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/anti-discrimination-anti-harassment-policy.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/anti-discrimination-anti-harassment-policy.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/human-rights-policy-2021.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/human-rights-policy-2021.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/20210601-thai-union-human-rights-risk-assessment.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/20210601-thai-union-human-rights-risk-assessment.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/20210705-thai-union-living-wage-assessment.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/20210705-thai-union-living-wage-assessment.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/tu-food-loss-waste.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/tu-no-deforestation-policy.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/20210416-tu-responsible.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/20210416-tu-responsible.pdf
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1501/ไทยยูเนี่ยน-บริจาคอาหารคนและอาหารสัตว์เลี้ยง-เกือบ-4-ล้านชิ้น-เพื่อช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19-ทั่วโลก-ตลอดสองปีที่ผ่านมา
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1306/ไทยยูเนี่ยนจับมือองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก-the-nature-%20conservancy-ประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสที่พลิกโฉมหน้าการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1306/ไทยยูเนี่ยนจับมือองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก-the-nature-%20conservancy-ประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสที่พลิกโฉมหน้าการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
https://oceandisclosureproject.org/companies/thai-union
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1513/ไทยยูเนี่ยนนำเทคโนโลยีดาวเทียม-ต่อยอดการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1513/ไทยยูเนี่ยนนำเทคโนโลยีดาวเทียม-ต่อยอดการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน


บัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของไทยยูเนี่ยน ปี 2564

88.1%

7.5% 2.9% 12.6%

5.2%
4.4%

79.3%
ขอบเขต 3

ขอบเขต 1 อ่ืนๆ การลงทุน

การขนส่ง

ขอบเขต 2

การซื้อสินค้า 
และบริการ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทั้งหมด ปี 2564

4.30 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ขอบเขต 3 ปี 2564

3.79 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เมื่อพิจารณาความสำาคัญกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 เราได้มีการสำารวจเพิ่มเติมถึงแหล่ง
ที่มาหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การซื้อสินค้าและบริการคิดเป็น 79.3 เปอร์เซ็นต์ ของการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ของเรา และแหล่งที่มาสำาคัญของเราได้แก่ ปลาทูน่า กุ้ง และบรรจุภัณฑ์ โดยรวม
แล้วทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีสัดส่วนมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มนี้ และเราจะเน้นความพยายามในการลดการ
ปล่อยคาร์บอน เพื่อการก้าวไปข้างหน้า
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ภาพรวมธุรกิจ 
ของไทยยูเนี่ยน
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เราคือใคร 

วิสัยทัศน์องค์กร พันธกิจองค์กร ค่านิยมองค์กร 

ความมุ่งมั่น

การให้ความร่วมมือ

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

การให้เกียรติผู้อื่น

ความอ่อนน้อม

ความรับผิดชอบ

ภาพรวมแบรนด์ของบริษัทเป้าหมายองค์กร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เป็นผู้นำาธุรกิจอาหารทะเลระดับโลก ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมา 
เป็นเวลามากกว่า 45 ปี 

วันนี้ ไทยยูเนี่ยนได้รับการยอมรับในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นนำาของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุด มียอดขายต่อปีมากกว่า 141.0 พันล้านบาท (4.5 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเททำางานเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืน 

ความพยายามในการทำางานด้านความยั่งยืนของเราตลอดปี 2564 ทำาให้เราได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) อีกครั้ง เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน 
และได้อันดับที่ 2 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารของโลก

การเป็นผู้นำาทางด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก 
ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่
คนรุ่นหลัง

การมุ่งมั่นที่จะ “สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และ
ดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล” (Healthy  
Living, Healthy Oceans) โดยให้ความสำาคัญกับ
สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
ขององค์กร การสร้างการเติบโตและการทำากำาไรในกลุ่ม
ธุรกิจหลัก รวมถึงการขยายธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ การ 
เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในเรื่องความย่ังยืน  
พร้อมกับดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้มาร่วมงานกับ
องค์กร และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเหล่านั้นไว้ 

การเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
และสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนจริงต่อ 
ผู้บริโภค ลูกค้า และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ

ไทยยูเน่ียนเป็นเจ้าของแบรนด์ท่ัวโลก ซ่ึงประกอบด้วย  
แบรนด์ท่ีเป็นผู้นำาตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea, 
John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, 
King Oscar และ Rügen Fisch รวมท้ังแบรนด์ช้ันนำา 
ในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ 
เบลลอตต้า และมาร์โว่ นอกจากน้ียังมีแบรนด์ส่วนประกอบ
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่าง UniQTMBONE, 
UniQTMDHA และ ZEAvita ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
แบรนด์ของบริษัทได้ในหนังสือรายงานประจำาปี 2564 แบบ 
One Report ซ่ึงจะมีรายงานงบการเงินรวมอยู่ด้วย นอกจาก 
น้ีสามารถดูแผนท่ีแสดงรายละเอียดฐานการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท ได้ท่ีเว็บไซต์ SeaChange®
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https://seachangesustainability.org/


5
แหล่งวัตถุดิบ
อาหารทะเล

ไทยยูเนีย่นยังคงเข้ารว่มโครงการ Ocean Disclosure 
Project (ODP) ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่เกิดขึ้น
เมื่อปี 2558 โดยองค์กร Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP) ที่เปิดให้บริษัทอาหารทะเล 
รวมทั้งผูค้้าปลีก คู่ค้า และผูผ้ลิตอาหารปลา เปิดเผย
ข้อมูลแหล่งจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลของตนเองที่มา
จากการจับด้วยวิธีแบบธรรมชาติ และแบบเพาะเลี้ยง
ในฟาร์ม โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนิน
งานเรื่องพันธกิจด้านความโปร่งใสของไทยยูเนี่ยน 
โดยไทยยูเนี่ยนเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเลทั่วโลก ทั้งจากการทำาประมงด้วย
วิธีการจับแบบธรรมชาติ และแบบเพาะเลี้ยงในฟาร์ม 
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เราได้ประกาศความร่วมมือใหม่กับ SFP ในปี 2565 โดยเรา 
จะขยายการดำาเนินการเรื่องความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของเรา
เป็นประจำาทุกปี จากการประเมินก่อนหน้านี้ที่จัดทำาโดย ODP  
ระบบ Seafood Metrics ของ SFP จะทำาให้ไทยยูเนี่ยนสามารถ
ปรับปรุงการติดตาม ความโปร่งใส และการตรวจสอบย้อนกลับ
ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง โดยระบบดังกล่าว 
จะทำาให้ไทยยูเนี่ยนสามารถประเมินและติดตามห่วงโซ่อุปทาน 
ของการจับแบบธรรมชาติและฟาร์มเพาะเลี้ยงทั่วโลกที่บริษัท 
จัดหาวัตถุดิบสำาหรับธุรกิจที่ยุโรป อเมริกา และเอเชีย ระบบ  
Seafood Metrics จะรวบรวมและติดตามข้อมูลเก่ียวกับ 
ด้านธรรมาภิบาล ปริมาณสัตว์น้ำาเป้าหมาย ความเสี่ยงด้าน 
สิทธิมนุษยชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแหล่งจัดหา 
วัตถุดิบประมงของบริษัท นอกจากนี้ตัวชี้วัดด้านความย่ังยืน  
เช่น การไดร้บัการรบัรอง การประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธิมนษุยชน 
การประเมินขององค์การนอกภาครัฐ และการตรวจสอบย้อนกลับ 
ซึ่งจะรวมอยู่ในการติดตาม

แผนที่ในหน้านี้จะแสดงให้เห็นถึงสถานที่ของการทำาประมงและ 
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ า ซึ่ ง เป็นแหล่งที่ เรามีการซื้อวัตถุดิบ 
อาหารทะเล สำาหรับแผนที่แบบอินเตอร์แอ็คทีฟ ที่แสดงข้อมูล 
ของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเรา สามารถคลิกชมได้จาก ที่นี่

การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
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6
ความยั่งยืน 
ที่ไทยยูเนี่ยน

ภาพรวมกลยทุธค์วามยัง่ยนื SeaChange®: เปา้หมาย นโยบาย 
และความคืบหน้าที่สำาคัญ
การพัฒนาที่ ย่ังยืนมีความสำาคัญต่ออนาคตของธุรกิจไทย 
ยูเนี่ยนและการเติบโตของบริษัท และความย่ังยืนเป็นพ้ืนฐาน 
ใหกั้บทัง้พนกังานและชมุชนทัว่โลกของเราในฐานะการเปน็พลเมอืง
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  
เป็นรากฐานสำาคัญสำาหรับวิสัยทัศน์องค์กรในการเป็นผู้นำาด้าน
อาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก เพราะนอกจากจะแสดงถึง
ความสำาเร็จที่เกิดข้ึนแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพัฒนา
เรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
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บริษัทมีความรับผิดชอบในการกำาหนดมาตรฐานการดำาเนินงานด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในการดำาเนินงานของบริษัทและ 
ตลอดหว่งโซอุ่ปทานของเรา เราตระหนกัดว่ีาความรบัผิดชอบนีเ้ป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม เราใส่ใจต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียของเราด้วยการนำาเสนอกลยุทธ์ SeaChange® 
ในปี 2559 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนที่ประกอบด้วย 
พันธกิจต่างๆ ที่วัดผลได้ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างแท้จริงและย่ังยืนในแนวทางการดำาเนินงานของเรา ทั้งนี้กลยุทธ์ 
SeaChange® มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ให้เกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลก นอกจากนี้ เรายังมี
ความมุ่งมั่นต่อแนวทาง “การสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน 
และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล” (Healthy Living, 
Healthy Oceans) โดยตระหนักถึงบทบาทของทะเลและอาหารทะเล 
ในการจัดการกับความท้าทายที่กำาลังเกิดข้ึน เช่น การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพและ
มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับผู้บริโภค ดังนั้น “การสร้างชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คน และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล” 

ไทยยูเน่ียน แสดงถึงความเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก โดยได้มีการระดมทุนเพื่อ
ส่งเสริมความยั่งยืน (Blue Finance) ในประเทศไทย ด้วยการออกสินเช่ือส่งเสริมความยั่งยืน  
(Sustainability-Linked Loans: SLLs) และหุ้นกูส่้งเสรมิความยัง่ยนื (Sustainability-Linked Bonds: 
SLBs) เป็นครั้งแรก รวมทั้งส้ิน 27,000 บาท ทั้งนี้บริษัทต้ังเป้าหมายภายในปี 2568 เงินกู้ยืมระยะยาวของ
บริษัท 75 เปอร์เซ็นต์ จะมาจากแหล่งเงินทุนท่ีส่งเสริมความยั่งยืน (Blue Finance) โดยลักษณะสำาคัญ
ของการเงินท่ีส่งเสริมความยั่งยืนน้ีคือ อัตราดอกเบี้ยของสินเช่ือส่งเสริมความยั่งยืนจะมีความเช่ือมโยงกับ 
ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งหากเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ จะส่งผลให้มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำาลง 

ในปี 2565 ไทยยูเนี่ยนจะประกาศกลยุทธ์ SeaChange® ที่เราได้มี
การปรับขึ้นใหม่

ปัจจุบันประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นประเด็น
หลักในกลยุทธ์ความย่ังยืนของไทยยูเนี่ยน เราตระหนักดีถึงความ
จำาเป็นในการขับเคลือ่นความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่เนือ่งจากโลกเผชญิ
กับความเสีย่งทีเ่ก่ียวเนือ่งกับภาวะโลกรอ้น โดยในการประชมุ COP26 
หรือ “การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26” ซึ่งจัดข้ึนที่เมืองกลาสโกว์
ปี 2564 มีการส่งสัญญาณเตือนถึงภัยในอนาคตหากไม่มีการดำาเนิน
งานอย่างทันท่วงทีเพื่อจัดการกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

หลงัจากเสรจ็สิน้การจัดทำาบัญชกีา๊ซเรอืนกระจกสำาหรบัการปลอ่ยก๊าซ
เรอืนกระจกขอบเขต 1 ขอบเขต 2 และ ขอบเขต 3 ในปี 2565 ไทยยูเนีย่น 
จะประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ 
(Science-Based Targets) โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย 

ที่มีนัยสำาคัญและจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะทำางานเพื่อผลักดันโครงการลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนในการดำาเนินงานและในห่วงโซ่อุปทานของเราทั่วโลก 
การดำาเนินกลยุทธ์ด้านการรับมือกับสภาพภูมิอากาศของเราที่มี
ประสิทธิภาพ จะไม่ใช่เพียงการดำาเนินการแค่ความพยายามจากภายใน
เท่านั้น แต่ยังเป็นการดำาเนินการร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของเราอีกด้วย

เมื่อปี 2564 ไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน (supporter) 
ของ Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) และในปีนี้ เราจะเผยแพร่รายงาน TCFD ของเราเป็นฉบับแรก 
เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ภูมิอากาศของเราให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ TCFD (TCFD  
recommendations) เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนของเราและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่างๆ 
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โครงสร้างของหุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืน (SLBs) มีการกำาหนด
อัตราดอกเบ้ียแบบปรับข้ึน (Step-up)และ/หรือ ปรับลง  
(Step-down) โดยข้ึนอยู่กับความสำาเร็จการดำาเนินงานตาม 
เป้าหมายด้านความย่ังยืน (SPTs) ภายใต้ กรอบการเสนอ
ขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของไทยยูเน่ียน (Thai Union’s  
Sustainability-Linked Financing Framework) โดยมี 
Sustainalytics ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินอิสระ มาทำาการประเมิน
กรอบการเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท และภายใต้
โครงสร้างนี้ อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับ
ว่าบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้หรือไม่ 

กลยุทธ์ด้านความย่ังยืนกำาลังถูกบูรณาการเข้ากับกลยุทธ์ด้าน 
การเงินของภาคธุรกิจมากข้ึน รวมถึงไทยยูเนี่ยนด้วย การใช้ 
เครื่องมือทางการเงินที่ส่งเสริมความย่ังยืน หรือ Blue Finance 
ได้รับการยอมรับทั้งจากภาคธุรกิจ และนักลงทุน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงที่สำาคัญมากที่สุดที่โลกกำาลังเผชิญ 
และหากไมส่ามารถจัดการปัญหานีไ้ดจ้ะเกิดการสญูเสยีทางธรรมชาต ิ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรที่ธุรกิจต่างๆ ต้องพึ่งพา
เพิ่มมากข้ึน ด้วยเหตุนี้ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินได้เข้ามามี
บทบาทในการทำางานด้านความย่ังยืนมากข้ึน เพราะความสำาเร็จใน
กลยุทธ์ความย่ังยืนของเราสามารถสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ผลการ
ดำาเนินงานทางด้านเงิน

แม้สถานการณ์โควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลกอย่าง 
มีนัยสำาคัญในปี 2564 ซึ่งรวมถึงไทยยูเนี่ยนด้วย แต่เรามิได้หยุด
การดำาเนินงาน เรายังคงให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินงานเพ่ือ
บรรลุตามเป้าหมายด้านความย่ังยืนและสร้างมาตรฐานด้านความ
ย่ังยืนให้ทั้งอุตสาหกรรมดำาเนินตาม เรายังคงดำาเนินโครงการและ 
ออกนโยบายเพื่อผลักดันการพัฒนาที่ย่ังยืน นอกจากนี้ เรายัง
ทำางานร่วมกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลและภาคประชาสังคมใน 
วงกว้าง แมว่้าโลกจะออกจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด ไทยยูเนีย่น
หวังว่า การดำาเนินการตามพันธกิจต่างๆ ด้านความย่ังยืนของเรา 
จะมีส่วนช่วยในการฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด 19 และความ
พยายามที่จะสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก

ไทยยูเนี่ยนได้รับการยกย่องในฐานะบริษัทที่ทุ่มเทผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอาหาร
ทะเลในวงกว้าง โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2  
ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารใน ดัชนี Dow  
Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นกลุ่มดัชนีที่
ประเมนิผลการดำาเนนิงานดา้นความย่ังยืนของบรษัิทนบัพันแหง่ทีจ่ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทัว่โลก โดยไทยยูเนีย่นไดร้บัคัดเลอืกให ้
ตดิอันดบัในดชันดีงักล่าวเปน็ปทีี ่ 8 ตดิตอ่กนั การอยู่ในดชัน ีDJSI 
เป็นเครื่องพิสูจน์สำาคัญถึงความก้าวหน้าด้านความย่ังยืนของเรา 
 

เนื่องจากดัชนี DJSI มีการพัฒนาขอบเขตและข้อกำาหนดด้านการ
ประเมนิความย่ังยืนอย่างตอ่เนือ่ง จึงมัน่ใจไดว่้า ไทยยูเนีย่นมกีารปรบั
ตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่ออยู่ในฐานะผู้นำาด้านความ
ย่ังยืนตอ่ไป นอกจากนี ้บรษัิทยังไดร้บัการจัดอันดบัใหอ้ยู่ในลำาดบัที ่
1 ใน ดัชนี Seafood Stewardship Index (SSI) โดย World 
Benchmarking Alliance (WBA) เป็นปทีี ่2 ตดิตอ่กนั ซึง่เป็นการ 
ประเมินบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกทั้งหมด 
30 บริษัท ในด้านการดำาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
ของสหประชาชาติ

SeaChange® เป็นแนวทางการดำาเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุม 
ของธุรกิจอาหารทะเลอย่างโปร่งใส ตั้งแต่การดูแลรักษาท้องทะเลไป
จนถึงการจัดการขยะ รวมถึงความรับผิดชอบที่เรามีต่อพนักงาน 
และการสร้างอนาคตที่ดีข้ึนให้กับชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานของ
บริษัท

หวัใจหลกัของกลยุทธ์ความย่ังยืนคือ ความสามารถในการตรวจสอบ
ย้อนกลบัถงึแหลง่ทีม่าของผลติภณัฑอ์าหารทะเลของบรษัิทไดอ้ย่าง
เต็มรูปแบบ ตั้งแต่การจับไปจนถึงการบริโภค เมื่อมีระบบตรวจสอบ
ย้อนกลบัถงึแหลง่ทีม่าของอาหารอย่างเตม็รปูแบบแลว้ จะทำาใหบ้รษัิท
สามารถระบุ ตรวจสอบ และปรบัปรงุการดำาเนนิงานในเรือ่งสำาคัญได ้
เช่น เรื่องสิทธิแรงงาน และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 
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วัตถุประสงค์หลัก

แผนงานหลัก

หลักการดำาเนินงาน

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการ ซึ่งมีการดำาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา 
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก 

ความยั่งยืน ของท้องทะเลใน
ปัจจุบัน และสำาหรับคนรุ่นใหม่

การกำากับดูแลที่ดี 

แรงงานปลอดภัยและแรงงานทีถู่กกฎหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 

การดำาเนินนโยบายด้วยความรับผิดชอบ ผู้คนและชุมชน 

แผนงานและเป้าหมาย การจ้างแรงงานที่เป็นธรรม แผนงานและเป้าหมาย การดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ

แผนงานและเป้าหมาย การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ แผนงานและเป้าหมาย ผู้คนและชุมชน 

ความโปร่งใส พันธมิตรและความร่วมมือ 

แรงงานมีความปลอดภัย มีการจ้างงาน
อย่างถูกกฎหมาย และ ได้รับการส่ง
เสริมความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน

การรับมือกับการเปล่ียนแปลง ของสภาพ
ภูมิอากาศ และการส่งเสริมอาหารท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการผ่านอาหารทะเลท่ีมีความย่ังยืน

ความเป็นผู้นำาท่ีแข็งแกร่ง มีนโยบาย และกระบวนการ
ดำาเนินงานย่อมรับรองว่า การดำาเนินธุรกิจของเราจะเน้น
การทำางานเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายความยั่งยืนของเรา 
และมีการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในสถานประกอบ
การทั่วโลกของเรา 

การจ้างงานท่ีปลอดภัย ถูกกฎหมาย และมีเสรีภาพในการเลือก 
งานทั้งในสถานประกอบการของบริษัท และในห่วงโซ่อุปทาน  
ซึ่งมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อไทยยูเนี่ยน 

การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นเรื่อง
สำาคัญอย่างยิ ่งในการปรับปรุงแนวทางเพื ่อความโปร่งใส 
และแนวทางการดำาเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล 
ทั้งหมด

วิธีการดำาเนินงานของบริษัทต้องคำานึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงหน้าที่ในการดูแลและปฏิบัติต่อ
แรงงานของบริษัท 

ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยและทำางานในภูมิภาคที่บริษัทมี
การดำาเนินธุรกิจอยู่ 

บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และ
ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอย่างโปร่งใสที่สุด มีการแบ่งปัน 
องค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน
อย่างสม่ำาเสมอ

บริษัทจะยังคงแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองกับ
องค์การนอกภาครัฐ ภาครัฐ และพันธมิตรในอุตสาหกรรม 
เพื่อทำางานร่วมกันในโครงการริเริ่มต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรา โดยบริษัทจะนำาองค์
ความรู้ท่ีได้มาแบ่งปันเพื่อให้ท้ังอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์
จากประสบการณ์และสิ่งที่เราได้ค้นพบ
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คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
พันธกิจของไทยยู เนี่ยนด้ านความย่ังยืนจะนำ า เสนอผ่าน 
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ของบริษัท โดยมีนาย 
ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยยูเนี่ยน เป็น
ประธาน และนายอดัม เบรนแนน ผู้อำานวยการกลุ่มด้านการ 
พัฒนาที่ย่ังยืน เป็นประธานร่วม การตัดสินใจระดับสูงของคณะ
กรรมการ จะเป็นการทำางานรว่มกนัของผู้บรหิารระดบัสงูตลอดทัง้ปี  
เพ่ือพิจารณาประเด็นที่เกิดข้ึนและการเสนอนโยบายใหม่ รวมถึง 
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพ่ือรักษาความเป็นผู้นำาด้านความย่ังยืน
ของไทยยูเนี่ยนในอุตสาหกรรม การตัดสินใจของคณะกรรมการ
เพือ่การพฒันาทีย่ั่งยืนจะมกีารสือ่สารไปยังหนว่ยธุรกิจทีเ่กีย่วข้อง
และหน่วยงานต่างๆ เพื่อดำาเนินงานร่วมกับทีมพัฒนาที่ย่ังยืน 
ทั่วโลกของเรา นอกจากนี้ นายอดัม ยังเป็นหนึ่งในสมาชิก คณะ 
ผู้บริหารกลุ่มไทยยูเนี่ยน (Global Leadership Team) ที่นำา
เรื่องความยั่งยืนไปยังผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจอีกด้วย

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ   
และ UN Global Compact
การดำาเนินงานของเราถกูออกแบบมาเพือ่สรา้งการเปล่ียนแปลงเชิงบวกต่ออตุสาหกรรมอาหารทะเล และความสำาเรจ็ที่เกดิข้ึนจากโครงการต่างๆ 
ของไทยยูเนี่ยนยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) และสอดคล้องกับพันธสัญญาของบริษัทในฐานะ
ภาคี UN Global Compact (UNGC) รายงานฉบับนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าประจำาปี (UNGC Communication of Progress) 
ของไทยยเูน่ียนต่อผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย กลยทุธ ์SeaChange® ของไทยยเูน่ียนเน้นการขับเคล่ือนเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยนืของสหประชาชาติ 
(SDGs) ทุกเปา้หมาย แต่จะมุ่งเน้นไปท่ี 4 เปา้หมายท่ีสรา้งการเปล่ียนทางสังคมในวงกว้างในขอบเขตท่ีบรษัิทสามารถดำาเนินการไดโ้ดยตรง ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 

นอกจากเป้าหมายดังที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ การดำาเนินงานของเรายังช่วยสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประการอื่นเช่น  
เป้าหมายประการที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และประการที่ 12 การบริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนและเคารพการคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั่นต่อเสรีภาพของพนักงานในการ
สมาคม และรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง

ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ 

ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนการดำาเนินการป้องกันปัญหา 
สิ่งแวดล้อม 
แสดงความคิดริเริ่มให้เกิดความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง 

ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมต่อต้านการคอร์รัปชัน

ไทยยูเนี่ยนจะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 
รวมไปถึงการบังคับขูดรีด และการรับสินบน 

ขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

ไม่ข้องแวะกับการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม

มาตรฐานแรงงาน 
ต่อต้านการคอร์รัปชัน
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นวัตกรรมที่ไทยยูเนี่ยน 

นวัตกรรม เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญต่อการเติบโตในอนาคต 
ของไทยยูเนี่ยน และยังทำา ให้บริ ษัทเป็นผู้นำาด้านความย่ังยืน 
ระดับโลก ศูนย์นวัตกรรม (Global Innovation Center: 
GIC) ที่ล้ำาสมัยของเรากำาลังดำาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ใน 
กลุ่มโปรตีนทางเลือก โดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ จำากัด 
ซึ่ง เป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของเราได้นำาผลงานการค้นคว้าจาก 
ศูนย์นวัตกรรม GIC มาพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มมูลค่า 
ให้สูงข้ึน ด้วยการใช้ประโยชน์จากปลาทั้งตัวให้สูงสุดในกระบวนการ
แปรรูปของไทยยูเนี่ยน  

ที่ศูนย์นวัตกรรมมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม  
และการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงลึกของ 
ผู้บริโภคในท้องถิ่น และแนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ  
และเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เหล่านั้นยังทำางาน 
ร่วมกับพันธมิตรภายนอกเช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์การ
นอกภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะช่วยถ่ายทอดองค์กรความรู้ 

ศูนย์นวัตกรรม มีส่วนร่วมในโครงการมากมายที่สนับสนุนความ 
สำาเร็จด้านความย่ังยืนของไทยยูเนี่ยน เช่น การนำาทุกส่วนของ
วัตถุดิบมาใช้เพื่อลดของเสียจากอาหารให้เป็นศูนย์ การแก้ปัญหา 
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โปรตีนทางเลือก อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ และ
ผลติภณัฑท์ีเ่สรมิสขุภาพใหแ้ข็งแรง (เปา้หมายประการท่ี 9 อตุสาหกรรม 
นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน)

ในปี 2564 ไทยยูเนี่ยน ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก ภายใต้
แบรนด ์“OMG Meat” ในประเทศไทย เป็นการเริม่ตน้ของการเดนิทาง
เข้าสูก่ลุม่ผลติภณัฑ ์“อาหารทะเลทางเลอืก” ทัว่โลก ผลติภณัฑช์ิน้แรก
ทีเ่ข้าสูก่ลุม่นีไ้ดแ้ก่ เนือ้ปลาทนูา่และเนือ้ปูทีท่ำาจากพชื (plant-based) 
และมีแผนจะเปิดตัว เนื้อกุ้งที่ทำาจากพืช เร็วๆ นี้ 

ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ ทำางานร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการนำานวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์ และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างอนาคตที่ย่ังยืนให้กับ
อุตสาหกรรมปลาทูน่าได้อีกด้วย ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ มีโรงงาน
สกัดน้ำามันปลาทูน่า ในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย มีโรงงานกลั่น
น้ำามันที่เมืองรอสตอค ประเทศเยอรมนี และโรงงานสกัดน้ำามันปลาอีก
แห่งในประเทศเซเชลส์ ซึ่งโรงงานสกัดน้ำาปลาทั้งสองแห่งนี้ เปิดดำาเนิน
การในปี 2564 นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนส์ ยังเปิดไลน์
เครือ่งจักรการผลิตผงกระดกูปลาทนูา่ใหม ่ทีโ่รงงานของบรษัิท ไอ-เทล 
คอร์ปอเรชั่น ทางภาคใต้ของประเทศไทย การใช้ทุกส่วนของปลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนี้เป็นการสนับสนุนเป้าหมายของไทยยูเนี่ยนที่มุ่งสู่ 
“การมีสุขภาพชีวิตที่ดี และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล 

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

แม้ไทยยูเนี่ยน เชื่อว่า โปรตีนจากสัตว์จะยังมีบทบาทที่สำาคัญในโลก  
แต่เราต้องตระหนักว่า ความต้องการโปรตีนจากผัก แมลง และเซลล์ 
เพาะเลี้ยงกำาลังเติบโตข้ึน โดยในปี 2564 กองทุน venture fund  
ของไทยยูเนี่ยนได้เข้าลงทุนในสตาร์ทอัพหลายแห่ง เช่น บริษัท บลูนาลู 
ซึ่งมีสำานักงานตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพ 
ชั้นนำาของโลกด้านโปรตีนอาหารทะเลที่มาจากเซลล์ เพาะเลี้ยง  
(cell-based seafood) และมีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีน
อาหารทะเลที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงอีกหลายชนิด รวมถึงปลามาฮิ
มาฮิ (mahi mahi) และปลาทูน่าสายพันธุ์บลูฟิน (bluefin tuna) 
อีกด้วย นอกจากนี้บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท วิอาควา เธอราปิดิกส์ 
(ViAqua Therapeutics) เป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพสัญชาติอิสราเอล และเป็นผู้พัฒนาการจัดการโรคในสัตว์น้ำา
ด้วยเทคโนโลยีระดับอาร์เอ็นเอ (RNA-particle platform) รวม
ถึงลงทุนในบริษัท อเลฟ ฟาร์มส์ เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำา 
ของโลกด้านโปรตีนจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ สัญชาติอิสราเอลอีกแห่ง 
และการลงทุนในบริษัท ออร์ก้าฟีด หนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำาด้าน
ขนมสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากโปรตีนแมลง ปลาทุกตัวที่ถูกจับจากการ 
ทำาประมงที่ย่ังยืนในโลกเมื่อรวมกับการเติบโตของประชากร ซึ่งกำาลัง
จะเพิ่มความกดดันเรื่องการเข้าถึงโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพ จึงเป็นเหตุผล
ให้การคิดค้นนวัตกรรมของเรามุ่งไปในเรื่องดังกล่าว เช่น โปรตีน 
ทางเลือกที่มีความสำาคัญต่อเรามากในอนาคต 
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นอกจากน้ี การพัฒนานวัตกรรมมีความสำาคัญต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารทะเลในอนาคต ในปี 2562 เราจัดต้ัง 
โครงการสเปซ-เอฟ โดยร่วมมือกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นโครงการ
พัฒนาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารระดับโลกแห่งแรกใน
ประเทศไทย ในปี 2564 มีบริษัทสตาร์ทอัพจำานวน 18 แห่ง 
เข้าร่วมในโครงการสเปซ-เอฟ รุ่นท่ี 3 ซ่ึงสตาร์ทอัพท่ีเข้ามา
จำานวนคร่ึงหน่ึงมาจากต่างประเทศ โดยมีจำานวน 9 แห่งได้เข้าใน 
โครงการเร่งการเติบโต (Accelerator) และจำานวน 9 แห่งได้เข้า 
ในโครงการบ่มเพาะ (Incubator) ท้ังน้ี ไทยยูเน่ียน ยังร่วมกับ 
สเปซ-เอฟ ในรุ่นท่ีผ่านมา ผ่านการทดลองผลิตภัณฑ์และการลงทุน 

ในปี 2563 กองทุน venture fund ของไทยยูเนี่ยนได้ลงทุนใน
บรษัิทสตารท์อัพจากโครงการสเปซ-เอฟ ปีแรก บรษัิท ไฮโดรนโีอ 
(HydroNero) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
ไฮเทค จากประเทศเยอรมนีที่ให้บริการระบบตรวจสอบคุณภาพ
น้ำาสำาหรับการให้อาหารและเลี้ยงกุ้งในฟาร์ม ระบบจัดการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาแบบอัจฉริยะของบริษัท ไอโดรนีโอ ได้มีการ 
ติดตั้งในฟาร์มกุ้งภายใต้การดำาเนินงานของบริษัท โอคินอส ฟู้ด 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไทยยูเนี่ยน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ สามารถอ่านได้ที่ หน้า 74 
 

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วม โครงการ Ocean Disclosure 
Project ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่เปิดให้บริษัทอาหารทะเลเปิด
เผยข้อมูลแหล่งจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลของตนเอง ซึ่งโครงการนี้ 
เป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินงานตามพันธกิจด้านความโปร่งใสและ
การตรวจสอบย้อนกลบัเพือ่ปรบัปรงุการดำาเนนิงานและแนวปฏบัิติ
ด้านการจัดหาวัตถุดิบของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทั้งหมด

ในขณะท่ีโลกยังคงรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 19  
พนักงานไทยยูเน่ียนท่ัวโลกให้การสนับสนุนและบริจาคผลิตภัณฑ์ 
อาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ ชุด และอุปกรณ์
ป้องกันต่างๆ ให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน โรงพยาบาล โรงเรียน และ
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีไ ด้ รับผลกระทบจากโควิด 19 
นอกจากน้ี เรายังให้การสนับสนุนพนักงานของเราอย่างต่อเน่ือง 
ในสถานการณ์ท่ีท้าทายน้ี และได้มีการปรับสภาพแวดล้อม
การทำ างานท้ังสำ า นักงานและ ท่ี ต้ัง โรงงานผลิตของเรา เ พ่ือ 
ตอบสนองต่อสถานการณ์และข้อกำาหนดในท้องถ่ิน และเรายังมี
การริเร่ิมใช้แนวทางต่างๆ เพ่ือให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลใน
ชีวิตส่วนตัวและหน้าท่ีทำางาน โดยให้ความสำาคัญกับการมีสุขภาพ 
กาย ใจ และสุขภาพทางอารมณ์ท่ีดี 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนต้องอาศัยความร่วมมือและการมีเป้าหมาย 

ร่วมกัน ซึ่ งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ

สหประชาชาติประการที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้

เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเพ่ือช่วยพัฒนา

อุตสาหกรรมโดยรวม ไทยยูเนีย่นยังคงรว่มมอืกบั Seafood Business 

for Ocean Stewardship (SeaBOS) ซึ่งเป็นพันธมิตรหลักสำาคัญ 

และในฐานะเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง SeaBOS เราได้มีส่วนร่วม

ในเวทีความร่วมมือที่สำาคัญระหว่างวิทยาศาสตร์และภาคอุตสาหกรรม 

และในปี 2564 นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยยูเนี่ยน ได้ดำารงตำาแหน่งรองประธาน

กรรมการของ SeaBOS ซึ่งเป็นตำาแหน่งอันทรงเกียรติสำาหรับเรา 

และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่ริเริ่มเพ่ือให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในวงกว้าง

ในปีนี ้นายเควิน บิกซเ์ลอ่ร ์ผู้อำานวยการกลุม่การจัดหาวัตถดุบิปลาทนูา่ 

ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็น ประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อความยั่งยืน 

ของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability 

Foundation: ISSF) ไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในบริษัทที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ 

ISSF โดยทำางานร่วมกับผู้นำาความยั่งยืนด้านต่างๆ เพื่อความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่องในระยะยาวของการทำาประมงปลาทูน่า 

ความร่วมมือกับ 
อุตสาหกรรมที่สำาคัญ  
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กรณีศึกษา 1 BLUE FINANCE

การดูแลท้องทะเลและการพัฒนากลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ไทยยูเนี่ยนจะให้ 
ความสำาคัญมากข้ึนในระยะต่อไปของกลยุทธ์ความย่ังยืนของเรา 
ซึ่งองค์ประกอบสำาคัญของการขยายงานของบริษัทในประเด็นนี้
คือการดำาเนินการเรื่อง Blue Finance (การเงินเพื่อส่งเสริม
ความยั่งยืน) อย่างจริงจัง

ปี 2564 เป็นปีแหง่ประวัตศิาสตรข์องไทยยูเนีย่น เนือ่งจากบรษัิท
ได้ก้าวสู่เรื่อง Blue Finance ในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึง 
ความเป็นผู้นำาของเราในอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลกที่เรายังคง
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างปี 2564 ไทยยูเนีย่นไดอ้อกสนิเชือ่สง่เสรมิความย่ังยืน 
(Sustainability-Linked Loans: SLLs) และหุ้นกู้ส่งเสริม
ความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bonds: SLBs) มูลค่า
รวม 27,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นก้าวแรกในการมุ่งสู่เป้าหมายของ
เราทีต่ัง้ไว้คือ 75 เปอรเ์ซน็ตข์องเงนิทนุระยะยาวของเราจะตอ้งเป็น 
Blue Finance ภายในปี 2568

ลักษณะสำาคัญของ Blue Finance คืออัตราดอกเบ้ียสำาหรับ
สินเช่ือส่งเสริมความย่ังยืน (SLLs) และหุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืน 
(SLBs) จะเช่ือมโยงกับตัวช้ีวัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เก่ียวกับ
ความย่ังยืน ซ่ึงหากเราบรรลุเป้าหมายตาม KPIs บริษัทจะได้รับผล
ตอบแทนด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ำาลง โดยเป้าหมายด้านความย่ังยืน 
(Sustainability Performance Targets: SPTs) และตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพหลัก(KPIs) ของ SPTs สำาหรับสินเช่ือส่งเสริมความ
ย่ังยืน (SLLs) และหุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืน (SLBs) ได้แก่ 

ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืนของบริษัทจะมีโอกาสได้รับอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ข้ึนอยู่กับว่าบริษัทสามารถบรรลุ 
เป้าหมายด้านความย่ังยืน (SPTs) และตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ
หลัก (KPIs) ในปี 2566 และปี 2569 ได้ หรือไม่ ท้ังน้ีบริษัทจะมี 
การสอบทานเป้าหมายทุกปีสำาหรับสินเช่ือส่งเสริมความย่ังยืน

บริษัทได้มีการแต่งต้ัง Sustainalytics ซ่ึงเป็นหน่วยงานประเมิน
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล (ESG) จากภายนอก
เป็นผู้ให้ความคิดเห็นด้าน ESG ของไทยยูเน่ียน เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
เป้าหมายด้านความย่ังยืนและตัวช้ีวัดหลักมีความเก่ียวข้อง  
มีความสำาคัญ และมีความท้าทายในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
และมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สินเช่ือส่งเสริมความย่ังยืน 
(Sustainability Linked Loan Principles: SLLP) ปี 2564 
ท่ีออกโดย Loan Market Association (LMA) และหลักเกณฑ์
หุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืน (Sustainability Linked Bonds 
Principles: SLBP) ปี 2563 ท่ีออกโดยสมาคมตลาดทุนระหว่าง
ประเทศ (International Capital Market: ICMA)  ท้ังน้ี  
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพหลักในแต่ละข้อจะได้รับการรับรองจากองค์กร
ภายนอกเพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างยุติธรรมและอิสระ

Blue Finance รายการแรกของไทยยูเน่ียนท่ีออกในปี 2564 คือ สิน
เช่ือส่งเสริมความย่ังยืน (SLL) ท่ีออกท้ังในประเทศไทยและประเทศ
ญ่ีปุ่น โดยมีระยะเวลาในการกู้ยืม 5 ปี สินเช่ือ SLL น้ีถูกแบ่งออกเป็น
สองวงเงิน และออกในรูปสกุลเงินบาทไทย ดอลลาร์สหรัฐฯ และเยน
ญ่ีปุ่น ซ่ึงมีมูลค่ารวมเทียบเท่า 12,000 ล้านบาท โดยการขอสินเช่ือ
ในคร้ังน้ีของไทยยูเน่ียนได้รับการตอบรับท่ีดีมาก โดยความต้องการ
มีมากกว่าสินเช่ือท่ีเปิดตัวเกินกว่า 2 เท่า

• เป็นสมาชิกของดัชนีเพื่อความยั่งยืนดาวโจนส์กลุ่มตลาดเกิด
ใหม่ (DJSI Emerging Markets) และติดหนึ่งในสิบอันดับ
แรกของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 และ 2 จาก
การผลิตลง 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (วัดจากความเข้มข้นของ
คาร์บอนไดออกไซด์)

• เพิ่มการติดตามและเฝ้าระวังเรื่องความโปร่งใสของการจัดหา
วัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่าของเรา โดยมีการใช้ระบบ
ตรวจสอบอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)  
เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ทุกปี และ/หรือ ผ่านผู้สังเกตการณ์บน
เรือประมงปลาทูน่า ให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ภายในสิ้นปี 2568
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ต่อมาไทยยูเน่ียนยังประสบความสำาเร็จในการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความ 
ยั่งยืน มูลค่า 5,000 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อย 
สิทธิไม่มีประกัน อายุ 7 ปี สำาหรับหุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืนน้ีเป็นการ 
ออกหุ้นกู้ประเภทนี้ครั้งแรกในประเทศไทย และยังเป็นครั้งแรกของ
โลกท่ีมีการกำาหนดอัตราดอกเบ้ียแบบปรับข้ึน (Step-up) และ/
หรือปรับลง (Step-down) ขึ้นอยู่กับความสำาเร็จการดำาเนินงาน 
ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน ไทยยูเนี่ยนได้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความย่ังยืน  
(Sustainability-linked Bond) ต่อเนื่องจากครั้งแรก ชนิดระบุ 
ชือ่ผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปีในประเทศไทย มูลค่า
รวม 6,000 ล้านบาท และออกสินเชื่อส่งเสริมความยั่งยืนในสกุล
เงนิเยนระยะเวลา 5 ป ีจำานวนเทยีบเทา่ 4,000 ลา้นบาท และสนิเชือ่ 
หมุนเวียนระยะส้ันส่งเสริมความย่ังยืนจำานวน 2,000 ล้านบาท 
ในประเทศไทย รวมถงึสนิเชือ่สนบัสนนุหว่งโซอุ่ปทานทีเ่ชือ่มโยงกบั
ความย่ังยืน (Sustainability-linked Supply Chain Finance) 
มูลค่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศไทย

ความเป็นผู้นำาของไทยยูเน่ียนในด้าน Blue Finance ได้รับการยอมรับ 
จากรางวัล Business+ Product of the Year ซ่ึงจัดโดยนติยสาร 
Business+ และวิทยาลยัการจัดการ มหาวิทยาลยัมหดิล นอกจากนี ้
บริษัทยังได้รับรางวัล 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 
ไทยยูเน่ียนได้รับรางวัล Best Corporate ESG Bond of the  
Year และ Best Distinguished Issuer Award จากสมาคม 
ตลาดตราสารหน้ีไทย 

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

ผู้บริโภคได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองโดยหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น 
โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไทยยูเนี่ยน
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเข้า
สู่กลุ่มผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม

หนึ่งในนั้นคือ การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
ไลฟ์ไซเอนซ์ จำากัด (TUL) ในปี 2564 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง 
ของไทยยูเนี่ยนในการจัดหาปลาทูน่า และจากศูนย์นวัตกรรม GIC 
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  
และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำาหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ

กรณีศึกษา 2 การมีสุขภาพท่ีดี (Healthy Living)
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กรณีศึกษา 2 การมีสุขภาพท่ีดี (Healthy Living)

ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ ได้ออกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ภายใต้
แบรนด์ ZEAvita โดยในระยะแรกจะเน้น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์คือ  
คอลลาเจนจากปลา แคลเซียมจากกระดูกปลาทูน่า น้ำามันปลาจาก
หัวปลาทูน่า และวิตามิน IMMU +8 (วิตามินซี + วิตามินดี 3 + 
ซิงค์ + วิตามินที่สำาคัญต่างๆ)  

สำาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น เกิดมาจากวิสัยทัศน์ 
ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทุกส่วนของปลาทูน่าที่จับมา
จากมหาสมุทรอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการพิสูจน์ถึงการ
ทำางานตามพันธกิจด้านความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยนอย่างสมบูรณ ์
โดยไม่มีส่วนไหนของปลานำาไปเป็นของเสีย

งานวิจัยทางการแพทย์หลายแห่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์มากมาย
จากผลิตภัณฑ์ส่วนต่างๆ ของปลาทูน่า ไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม  
ไฮดรอกซีแอพาไทต์ ไปจนถึงน้ำามันปลาทูน่าที่มีดีเอชเอสูง ซึ่งมี
คุณสมบัติในการต้านการอักเสบในร่างกาย

ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้แก่ ทูน่า เอสเซนส์  
ที่คิดค้นขึ้นจากคุณลักษณะเฉพาะของ co-product ได้มาจาก
กระบวนการสกัดจากปลาทูน่าซึ่งเป็นสิทธิบัตรของไทยยูเนี่ยน  
ผลจากการวิเคราะห์เผยว่า มีพอลิเพปไทด์ (polypeptides)  
ที่ได้จากปลาทูน่าหลายชนิดมีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้  และมีหลักฐาน
พิสูจน์มากมายเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นี้ 

ขณะที่อีกด้านหนึ่งของคุณประโยชน์นั่นกำาลังศึกษาความเป็นไป
ได้ในการรักษาโรคที่พิสูจน์ได้ทางการแพทย์การศึกษาที่น่าสนใจ 
ในการนำาผลิตภัณฑ์พลอยได้ของวัตถุดิบมาประยุกต์ใช้ได้แก่ 
สุขภาพทางอารมณ์และความคิด สุขภาพของหลอดเลือด สุขภาพ
ไต และการยับยั้งมะเร็ง cachexia เป็นต้น 

นอกจากนี ้บรษัิทย่อยของเราอีกแหง่ บรษัิท ไทยยูเนีย่น อินกรเีดยีนท ์
ได้ร่วมกับบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำากัด (มหาชน) ประกาศร่วม
ลงทุนในบริษัท อินเตอร์ฟาร์มา-ซีวิต้า จำากัด การร่วมลงทุนเชิง 
กลยุทธ์ใหม่นี้ เป็นการผนึกโดยมุ่งค้นคว้าและพัฒนา รวมถึงการ
ผลิตและการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อ
ผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในปี 2564 ได้มี
การออกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำารุงสมอง ตา และหัวใจ

การดำาเนินการเหล่านี้เป็นการตอกย้ำาความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยน 
ทีจ่ะขยายกลุม่ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพทีด่ใีหก้บัลกูค้าผ่านผลติภัณฑ์
ทีม่นีวัตกรรมและความรว่มมอืตา่งๆ รวมทัง้ยังเป็นการใชท้รพัยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป
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นวัตกรรม เป็นเร่ืองท่ีมีความสำาคัญต่อการเติบโตในอนาคตของ 
ไทยยูเน่ียน บริษัทกำาลังดำาเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้ตอบ 
โจทย์ผู้บริโภค ต้ังแต่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปจนถึงโปรตีนทางเลือก 
ด้วยการคิดค้นผ่าน ศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Center (GIC)

ศูนย์นวัตกรรม GIC มีทีมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยท่ีสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคท่ัวโลกตามแนวโน้มตลาดท่ี 
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และนำาข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม 

ไทยยูเน่ียน ยังสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมแบบเปิด (Open  
Innovation) โดยศูนย์นวัตกรรม GIC ทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีหลากหลาย เช่น นักวิชาการ สถาบันวิจัย องค์การ
นอกภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ

องค์ประกอบสำาคัญของการสร้างนวัตกรรมแบบเปิดน้ันคือ การมีส่วน 
ร่วมเชิงลึกใน โครงการสเปซ-เอฟ ซ่ึงเป็นโครงการบ่มเพาะ (incubator) 
และเร่งการเติบโต (accelerator) ของสตาร์ทอัพนวัตกรรมอาหาร
แห่งแรกของโลกท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ซ่ึงไทยยูเน่ียนเป็นหน่ึงใน 
ผู้ก่อต้ังโครงการสเปซ-เอฟในปี 2561 ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรม 
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการเติบโตของระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ 
(startup ecosystem) ด้านเทคโนโลยีอาหารเชิงลึก 

โครงการสเปซ-เอฟ เป็นเสมือนเวทีกลางท่ีระดมทรัพยากรจากองค์กร 
ธุรกิจร่วมลงทุน (venture capitalists) บริษัทร่วมทุนของเอกชน 
(corporate venture capitalists) มหาวิทยาลัย และรัฐบาล  
เพ่ือเร่งพัฒนาและส่งเสริมสตาร์ทอัพนวัตกรรมเทคโนโลยีทางด้าน
อาหารให้มีประสิทธิภาพ 

มบีรษัิทสตารท์อัพมากมายภายใตโ้ครงการสเปซ-เอฟ ทีเ่นน้เรือ่งการ
พฒันาผลติภณัฑท์ีย่ั่งยืนและใหบ้รกิารเพ่ือตอบโจทย์เรือ่งความย่ังยืน

ตัง้แตจ่บโครงการไป บรษัิทสตารท์อัพทีเ่ข้ารว่มโครงการสเปซ-เอฟ ปี
แรก สามารถขยายขนาดเทคโนโลยีของพวกเขา โดยได้รับการลงทุน
และใหก้ารสนบัสนนุ สำาหรบัรุน่แรกม ี15 บรษัิทสตารท์อัพไดร้บัการ
คัดเลอืกประกอบดว้ย ประเภทบ่มเพาะนวัตกรรม 7 ทมี และประเภท
เร่งการเติบโต 8 ทีม แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ อาหารเพ่ือสุขภาพ 
(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) 

ไทยยูเนีย่น ประกาศลงทนุในบรษัิทอัลเคม ีฟูด้เทค บรษัิทมนันา ฟูด้ส ์
และบริษัท ไฮโดรนีโอ ที่มุ่งเน้นโภชนาการฟังก์ชัน (functional 
nutrition) โปรตีนจากแมลง และเทคโนโลยีห่วงโซ่คุณค่าการ 
เพาะเล้ียงสตัว์น้ำา ตามลำาดบั โดยทัง้สามบรษัิทเปน็บรษัิทสตารท์อัพ
จากโครงการสเปซ-เอฟ รุ่นแรก 

ในปี 2564 บรษัิทสตารท์อัพทีเ่ข้ารว่มโครงการสเปซ-เอฟ รุน่ที ่2 ประสบ 
ความสำาเร็จในการพิสูจน์และทดลองแนวคิด และมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ 
สู่ตลาด สำาหรับรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย บริษัทสตาร์ทอัพจำานวน 19  
บรษัิท ประกอบดว้ย ประเภทบม่เพาะนวัตกรรม 10 ทมี และประเภท 
เร่งการเติบโต 9 ทีม 

นอกจากน้ี ไทยยูเน่ียนได้ประสบความสำาเร็จในโครงการ Green Giving 2 
โดยร่วมมือกับบริษัท Trash Lucky ซ่ึงอยู่ในโครงการสเปซ-เอฟ รุ่นท่ี 2 
บริจาคชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท่ีทำาจากขวดพลาสติก PET 
รีไซเคิลจำานวน 1,000 ชุด เพ่ือมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
และในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไทยยูเน่ียนได้ประกาศลงทุนในบริษัท 
ออร์ก้าฟีด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตขนมสัตว์เล้ียงโดยใช้โปรตีนจากแมลง และเป็น
บริษัทท่ีอยู่ในโครงการสเปซ-เอฟ รุ่นท่ี 1

โครงการสเปซ-เอฟ รุ่นท่ี 3 ได้มีการประกาศ และมีบริษัทสตาร์ทอัพ
เข้าร่วม 18 บริษัท เป็นบริษัทจากประเทศไทย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส ฮ่องกง และโปแลนด์ ซ่ึงจะประกอบด้วย
สตาร์ทอัพท่ีกำาลังพัฒนาส่วนผสมท่ีมีโปรตีนสูงโดยใช้วัตถุดิบท่ีนำา
กลับมาใช้ใหม่ได้ การแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์อาหารโดยใช้วัสดุทดแทน
พลาสติกท่ีทำาจากขยะทางการเกษตร การพัฒนาสารอาหารฟังก์ชัน 
(functional ingredients) ท่ีสกัดจากเห็ดธรรมชาติ และการพัฒนา
เน้ือสัตว์ทางเลือกโดยใช้ส่วนผสมของยีสต์ท่ีมีโปรตีนสูง 

โครงการสเปซ-เอฟ ช่วยให้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
อาหารมีความก้าวหน้าและย่ังยืน ซ่ึงสอดคล้องกับ
พันธกิจของไทยยูเน่ียนท่ีมุ่ง “การสร้างสุขภาพท่ีดี
ให้กับผู้คน และดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ท้องทะเล (Healthy Living, Healthy Oceans)” 

กรณีศึกษา 3  สเปซ-เอฟ และศูนย์นวัตกรรม
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7
ประเด็นด้านความย่ังยืน 
ที่มีนัยสำาคัญ  
และการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประเมินความเส่ียงประเดน็ท่ีมีนัยสำาคัญ วธิหีนึง่ที่
ไทยยูเนี่ยนใช้ในการประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญ คือ 
การประเมนิผ่านกระบวนการจัดการความเสีย่งของเรา 
โดยการทบทวนกิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ  
การประเมนิกฎระเบยีบทีก่ำาลงัจะเกิดข้ึนและการปฏบัิติ
ตามระเบียบข้อบังคับ ความพึงพอใจและความคิด
เห็นจากลูกค้า รวมถึงประวัติและความเสี่ยงของสื่อ  
ไทยยูเนี่ยนยังคงติดตามประเด็นที่มีนัยสำาคัญและ 
ผลกระทบที่มีต่อเรื่องความเสี่ยงภายในของเรา   
และนำาเสนอประเด็นความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาส 
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ไทยยูเ น่ียนรับฟังลูกค้าและทำาความเข้าใจความต้องการ 
ของลูกค้าเสมอ ในส่วนนี้บริษัทได้ทำางานร่วมกับที่ปรึกษาอิสระ 
บริษัท Key Traceability ในการประมวลข้อมูลเกี่ยวกับ 
นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของลูกค้าของเรา  
เพื่อให้บริษัทสามารถสนับสนุนลูกค้าเหล่าน้ันให้ประสบ 
ความสำาเร็จตามเป้าหมาย น่ีเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางความ 
ร่วมมือท่ีบริษัทดำาเนินการ และบริษัทจะทำางานร่วมกับลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นต่อไป โดยจะจัดทำาแบบสำารวจ 
ความคิดเหน็และดชันีประเดน็ท่ีมีนัยสำาคัญใหม่ในป ี2565 ท้ังน้ี 
การหารอืเบือ้งต้นกบัลูกค้าไดช้ี้ใหเ้หน็ประเดน็สำาคัญใหม่ๆ ซ่ึงน่า
จะส่งผลตอ่ดัชนีประเด็นที่มีนัยสำาคัญ ตัวอย่างเช่นพันธกิจของ
ลูกค้าด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเข้มข้นข้ึน โดย
ประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความสำาคัญ
มากยิง่ข้ึนในกลุ่มผู้มีส่วนไดส่้วนเสียในวงกว้างดว้ย ท้ังนักลงทุน 
องค์การนอกภาครัฐ ผู้กำากับดูแล และองค์การระหว่างประเทศ

เน่ืองจากบริษัทมีการดำาเนินงานอยู่ท่ัวโลก ดังน้ันประเด็น 
ด้านความยั่งยืนท่ีมีนัยสำาคัญและผลกระทบกับบริษัท จึงมี
ความซับซ้อนและเช่ือมโยงหลายทวีป ในการประเมินประเด็น 
ท่ีมีนัยสำาคัญ บริษัทได้วิเคราะห์การดำาเนินงานท่ัวโลกเพื่อระบุ 
และจัดลำาดับประเด็นท่ีสำาคัญท่ีสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียและธุรกิจ
ของเราโดยรวม ไทยยูเน่ียนทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักอย่างสม่ำาเสมอ ซ่ึงทำาให้เข้าใจและสามารถจัดลำาดับความ
สำาคัญของความเส่ียงด้านความยั่งยืน และกำาหนดแนวทาง
การตอบสนองท่ีเหมาะสมกับความท้าทายองค์กรท่ีเกิดข้ึนได้  
ในส่วนน้ีรวมถงึการจัดทำากระบวนการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพือ่ทบทวนและใหข้้อมูลในกลยทุธ ์SeaChange® โดย
ไทยยูเนี่ยนจะประกาศกลยุทธ์ SeaChange® ที่มีการปรับปรุง
ครั้งสำาคัญในปี 2565 

สิทธิมนุษยชน

การจัดหาวัตถุดิบ 
ด้วยความรับผิดชอบ

อาชีวอนามัยและความ 
ปลอดภัยในสถานที่ทำางาน

การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์

ความโปร่งใส 
และการกำากับดูแล

การรักษาสิ่งแวดล้อม

การปลอมปนอาหาร/ 
อาหารปลอดภัย

การตรวจสอบ 
ย้อนกลับ

ชุมชน

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

พลาสติกในทะเล

การใช้ยาปฎิชีวนะ
นวัตกรรม

การสร้างความยืดหยุ่น 
ในห่วงโซ่อุปทาน

สิ่ งสำาคัญสำาหรับเราคือ เราไม่ เพียงจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่ เราเข้า ใจว่าเป็นเรื่องสำาคัญกับเราในฐานะที่ เป็น 
ผู้นำาด้านอาหารทะเลระดับโลกเท่านั้น แต่เรายังต้องจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่มีความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา 
และพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก

ในแผนภาพก่อนหน้านี้ของเรา ประเด็นที่มีนัยสำาคัญนั้นเป็นไปตามแผนงานหลักที่อยู่ในกลยุทธ์ความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน SeaChange®  

โดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองแรงงาน และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบเป็นประเด็นหลักท่ีสำาคัญอันดับต้น  
อย่างไรก็ดี ไทยยูเน่ียนยังคงทำางานอย่างต่อเน่ืองเพื่อจัดการกับประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญเหล่าน้ันร่วมกับนักวิชาการ บริษัทอาหารทะเลท่ีใหญ่
ที่สุดของโลก 9 บริษัทผ่านความร่วมมือทาง SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) และองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น 
GGGI (Global Ghost Gear Initiative) เพื่อจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเลที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เรายังทำางานอย่างแข็งขันใน
การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการลดปริมาณคาร์บอนฟตุพริ้นท์และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะยังคงเป็นเรื่อง
หลักที่สำาคัญที่สุดสำาหรับไทยยูเนี่ยนในทศวรรษหน้าและระยะต่อไปของกลยุทธ์ SeaChange®

แผนภาพแสดงประเด็นที่มีนัยสำาคัญ

คว
าม

สำา
คัญ

ต่อ
ผู้ม

ีส่ว
นไ

ด้ส
่วน

เส
ีย

ความสำาคัญต่อธุรกิจ
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ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยยูเนี่ยนตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
และการตอบสนองของบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นักลงทุน • การปรับปรุงผลการดำาเนินงานทางธุรกิจ 
• การกำากับดูแลที่ดี
• ความโปร่งใสของข้อมูล 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• การค้าขายที่เป็นธรรม
• ความคาดหวังต่อความสม่ำาเสมอของบริษัท
• ปริมาณการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)
• ฉลากสิ่งแวดล้อม (เช่น MSC, dolphin safe, 

ASC, BAP และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต  
การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี และการรายงาน)

• ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมพบปะ 
รายไตรมาสเพื่อให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนล่าสุด 

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม

 • การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ (การตรวจ
สอบย้อนกลับ ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์)

 • จรรยาบรรณธุรกิจด้านเรือประมง
 • การตรวจประเมินคู่ค้าและการสร้างศักยภาพ

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์  
(คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)

• การเพิ่มการสื่อสารและการจัดประชุมพูดคุย 
เรื่องความยั่งยืนกับลูกค้าทั่วโลก

• การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความยั่งยืน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 

สิ่งแวดล้อม
• การนำาเสนอข้อมูลล่าสุดเรื่องการทำางานร่วมกับ  

GGGI พันธกิจด้านปลาทูน่า และรายงานความ 
โปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบร่วมกับ WWF

คู่ค้า

ลูกค้า

ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ฉลากสิ่งแวดล้อม
• การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาด
• ความปลอดภัยด้านอาหาร
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)

• ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

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

• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
• แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
• โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
• ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำางาน  

Work-life balance

• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
• แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

• การปฏิบัติตามกฎหมาย 

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน
• การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การมีส่วนร่วมในโครงการของภาครัฐ

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์  
(คุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร)

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
• ข้อมูลการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์กระป๋อง  

และการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์

• สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• โครงการบริหารจัดการ
• โครงการการปรับมาตรการการทำางานให้สอดคล้อง 

กันทั่วโลก
• โครงการ Brand ambassador และ Thai Union 

Global Rollout

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต  
การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

• ข้อมูลด้านโภชนาการ
• ชุมชน

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการทุจริต 
การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษีและการรายงาน)

ผู้บริโภค

ชุมชน

พนักงาน 

ภาครัฐ  

แรงงานข้ามชาติ

ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

องค์การนอกภาครัฐ

สื่อ

องค์การระหว่าง
ประเทศ

นักวิชาการ

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการ ด้านสังคม 

และสิ่งแวดล้อม

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคม 

และสิ่งแวดล้อม

* การสำารวจความคิดเห็นด้านบนจัดทำาก่อนสิ้นปี 2563 ทั้งนี้จะมีการสำารวจความคิดเห็นใหม่ในปี 2565

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• การเปิดเผยข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 
สิ่งแวดล้อม

• รายงานความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบ 
ร่วมกับ WWF

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน 
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี 
และการรายงาน

• รายงานความโปร่งใส ของบริษัท ไทยยูเนี่ยนยุโรป

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน 
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี 
และการรายงาน)

• การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเช่น การประชุม
ร่วมกับ ILO

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม

• ชุมชน 
• การร่วมมือกับ Stockholm Resilience  

Centre ผ่านทาง SeaBOS
• การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกันการ
ทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี 
และการรายงาน

• การมีส่วนร่วมในประเด็นที่สำาคัญ

นอกเหนือจากนี้ ไทยยูเนี่ยนได้มีการพัฒนาเรื่อง 
การกำากับดแูลกิจการอย่างตอ่เนือ่ง คณะกรรมการไดม้ี
การพิจารณาและอนมุตันิโยบายการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของไทยยูเนี่ยน เพื่อกำาหนดกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
โดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ
บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีการพิจาณาและอนุมัติ
แก้ไขนโยบายการกำากับดูแลกิจการ เพื่อเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในบริษัท ยกระดับการกำากับดูแลกิจการ
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติสากลที่ดีที่สุด และแนวทาง
ที่ ได้รับการแนะนำาจากหน่วยงานการกำากับดูแล  
เรื่องสำาคัญที่เน้นคือ หัวข้อ คณะกรรมการบริษัท  
เช่น จำานวนกรรมการจากภายนอกที่สามารถดำารง
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(ต้อง ไม่ดำ า รงตำ า แหน่ ง ในบริ ษัทจดทะ เ บียนใน
ตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 4 แห่ง) การแต่งตั้ง 
หวัหนา้กรรมการอิสระ และความหลากหลายของคณะ
กรรมการ  
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8
แรงงาน
ปลอดภัยและ
ถูกกฎหมาย
การจ้างงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดยแรงงาน
มีเสรีภาพในการทำางานทั้งในสถานประกอบการ
และในห่วงโซ่ อุปทานของบริ ษัทเป็นเรื่องที่ ไทย 
ยูเนี่ยนให้ความสำาคัญอย่างย่ิง เราปฏิบัติหรือ 
มุ่ งมั่นปฏิ บัติตามกรอบมาตรฐานสากล เช่น  
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงานทาสยุคใหม่   
และที่สำาคัญที่สุดคือ ผู้คนมีงานที่ปลอดภัยและ 
ถูกกฎหมายซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมในสังคม
ได้อย่างเต็มที่ เรามีโครงการสำาคัญหลายโครงการ
ที่ดำาเนินการเพื่อพนักงานของเราเอง และแรงงาน 
ในหว่งโซอุ่ปทานของเรา รวมถงึการรว่มมอืกับองค์กร
ผู้เชีย่วชาญ และองค์การนอกภาครฐัตา่งๆ เพือ่ใหแ้นใ่จ
ว่าผู้คนที่ทำางานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลจะได้รับ
การคุ้มครองในวงกว้างเช่นกัน
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ไทยยูเน่ียนไม่ได้มีเรือประมงเป็นของตนเอง แต่เราใช้ความเป็นผู้นำาและ
ความได้เปรียบเชิงพาณิชย์เพ่ือปรับปรุงสภาพการทำางานของแรงงาน
ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล เรารู้ว่าการตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบอย่างครบวงจรของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ของเรา ต้ังแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจะช่วยทำาให้เรา
ทราบถึงช่องว่างในด้านแรงงานปลอดภัยและถูกกฎหมาย และการรับ
ฟังเสียงและความเห็นจากแรงงานเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญ เรามีความมุ่งม่ัน
ต่อการดำาเนินงานในเร่ืองน้ีเพ่ือช่วยอุตสาหกรรม
ขับเคล่ือนการดำาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 8 
การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สำาหรับชุมชนและคนท่ัวโลก

ในฐานะเป็นภาคีของ UN Global Compact ไทยยูเนี่ยนตระหนัก
ถงึความรบัผิดชอบของเราทีต่อ้งเคารพสทิธิมนษุยชนในการดำาเนนิ
ธุรกิจและในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ที่เกี่ยวข้องกับเรา ในปี 
2564 เรามีความคืบหน้าในการทำางานอย่างต่อเนื่องในเรื่องการ
คุ้มครองแรงงานของเรา คู่ค้า ลูกค้า และชุมชนในท้องถิ่นที่เรามีการ
ดำาเนินธุรกิจอยู่ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้สนับสนุนแรงงานเพ่ือให้แน่ใจ
ว่าสิทธิของพวกเขาได้รับการคุ้มครอง แม้ว่าในปี 2564 โควิด 19  
ยังเป็นสาเหตุให้การดำาเนินธุรกิจท่ัวโลกหยุดชะงัก แต่ไทยยูเน่ียนยังคง 
ดำาเนินงานตามพันธกิจของเราเรื่องสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
อย่างตอ่เนือ่ง และในปี 2564 บรษัิทไดใ้ชม้าตรการดา้นความปลอดภยั 

ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีการ 
ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการสรรหาแรงงานข้ามชาติในปี 2565  
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามหลักการธากาเพื่อการ 
ย้ายถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรี (Dhaka Principles for Migration  
and Dignity) และหลักการ Employer Pays Principle  
โดยแรงงานไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการหางาน  
แต่นายจ้างจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานทั้งหมด  
นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอยา่งมีจรยิธรรม ฉบบัปรบัปรงุ
ล่าสุดมีการประกาศออกมาเมื่อปี 2564 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2565 บรษัิทไดเ้ริม่ใช ้หลักการ Employer Pays Principle ในการ
การสรรหาแรงงานข้ามชาติทั้งหมดที่เข้ามาทำางานในสถานประกอบ
การของบริษัทในประเทศไทย 

ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงความสามารถในการตรวจสอบถึงแหล่ง
ที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และนำามาใช้ในการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการหลักเรื่องความ
ปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย ตัวอย่างโครงการที่ดำาเนินการ
สำาเรจ็ลลุว่งอันเปน็ผลจากการผลกัดนัแนวปฏบัิตดิา้นแรงงานบนเรอื
ประมงในประเทศไทยร่วมกับลูกค้าของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง 

ไดแ้ก่ บรษัิท Nestlé  บรษัิท The J.M. Smucker Company และ
บริษัท Mars Petcare ซึ่งทำางานร่วมกับบริษัทด้วยการสนับสนุน
เงนิทนุสำาหรบัโครงการเพือ่ยกระดบัสภาพการทำางานของชาวประมง 
ไทยยูเนี่ยนยังร่วมกับบริษัท Creative Contracts ทดลองใช้
สญัญาจ้างงานในรปูแบบการต์นูกับชาวประมงทีท่ำางานบนเรอืประมง
ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ชาวประมงมีความ
เข้าใจในข้อตกลงและสิทธิของแรงงาน การทดลองใช้สัญญาจ้างงาน 
ในรูปแบบการ์ตูนนี้จะช่วยให้เรือประมงเข้าใจเนื้อหาตามที่กำาหนด
โดยกฎหมายไทย และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ฉบับที ่188 ว่าดว้ยการทำางานในภาคประมง (ILO C188 Work in 
Fishing Convention) โดยจะมกีารทดลองดำาเนนิการเพ่ิมเตมิในป ี
2565 สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ได้ในกรณีศึกษา หน้า 59
 
ตัง้แตป่ ี2561 ไทยยูเนีย่นไดท้ำางานรว่มกับผู้ตรวจสอบจากหนว่ยงาน 
ภายนอกเพ่ือประเมนิเรอืประมงทีจั่ดหาวัตถดุบิใหเ้ราตามแนวปฏบัิติ
ด้านแรงงานบนเรือประมง ปัจจุบันขอบเขตของการตรวจประเมิน
เรือประมงจะเน้นการจัดซื้อวัตถุดิบปลาทูน่าทั่วโลกและเรือประมง 
ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์จับปลาชนิดต่างๆ เช่น เรือ 
อวนล้อม เรือเบ็ดตวัด และเรือเบ็ดราว โดยโครงการดังกล่าวได้
สัมภาษณ์ลูกเรือและคู่ค้าประมาณ 1,000 ราย มีการตรวจสอบ
เรือประมงมากกว่า 200 ลำา และประสบความสำาเร็จในการพัฒนา
วิธีการใหม่ที่ช่วยให้การตรวจสอบสามารถดำาเนินการต่อไปได้หลัง
สถานการณ์ของโควิด 19 แผนงานดังกล่าวยังคงดำาเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อขยายเนื้อหาการตรวจสอบให้ครอบคลุมประเด็นอ่ืนๆ 
เช่น การตรวจสอบเรื่องการจ้างงาน และการเริ่มการตรวจสอบใน
พื้นที่ใหม่ 

และอาชีวอนามัยซึ่งครอบคลุมพนักงานในทุกสถานประกอบการ
ทั้งหมดของเรา เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมอุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคล และการแบ่งกลุ่มเข้าทำางาน นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยัง
ได้ดำาเนินโปรแกรมอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำาหรับ 
ชาวประมงทีไ่มไ่ดท้ำางานในประเทศไทย และดำาเนนิการตรวจสอบจาก
ทางไกลเพือ่ตรวจประเมนิทางสงัคม (social audits) ของเรอืประมง 
และมีการอบรมทางออนไลน์ให้กับคู่ค้า ไทยยูเนี่ยนยังมีทำางาน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อสังคม
ของเรือประมงในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทผ่านการดำาเนินงานตาม  
แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง (Vessel Code of  
Conduct: VCoC) และโครงการพัฒนาเรือประมง (Vessel  
Improvement Program: VIP) ของเราอย่างต่อเนื่อง
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ปี 2564 ไทยยูเน่ียนได้ประกาศ นโยบายการต่อต้านการเลือก
ปฏิบัติ และการต่อต้านการล่วงละเมิด (Anti-discrimination 
& Anti-harassment Policy) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจของ
บริษัทท่ีมุ่งดำาเนินธุรกิจอย่างสุจริต เปิดกว้าง และเคารพเร่ืองสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงรวมถึงสิทธิความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ 
 
อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้แรงงาน
จำานวนมากและห่วงโซ่อุปทานมีความความซับซ้อนเน่ืองจาก
เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลต้องเผชิญกับความท้าทายหลายเร่ืองเช่น การค้ามนุษย์ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน
เป็นต้น กรอบปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบทานด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Due Diligence Framework) ของเรา 
ประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ได้แก่ 1. คำาแถลงและนโยบาย
พ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน 2. ประเมินความเส่ียง 3. ป้องกัน 
4. ตรวจสอบ 5. เยียวยา 6. ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงการนำาไปปฏิบัติน้ันจะอยู่ภายใต้หลักการดำาเนินการ 
3 ประการคือ การกำากับดูแลท่ีดี ความโปร่งใส และพันธมิตร
และความร่วมมือ ในปี 2564 ไทยยูเน่ียนได้ปรับปรุง นโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) และ การ
ประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk  
Assessment) โดยมุ่งม่ันท่ีจะใช้บทบาทความเป็นผู้นำาของเรา
ในการจัดการกับประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน ซ่ึงไม่เฉพาะในห่วง
โซ่คุณค่าของเราเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารทะเลใน
วงกว้างอีกด้วย ผลจากการสอบทานช่วยให้ไทยยูเน่ียนออก
แบบนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างเหมาะสมและสมดุล รวม
ถึงป้องกัน ตรวจสอบ และเยียวยาหากพนักงานและคู่ค้าของเรา 
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนด และในปี 2564 ไทยยูเน่ียนได้เร่ิมดำาเนิน
การสอบทานเร่ืองของค่าจ้างเพ่ือชีวิต (living wage) อีกด้วย 
จากการท่ีห่วงโซ่อุปทานของไทยยูเน่ียนท่ีมีความซับซ้อนทำาให้
จำาเป็นต้องมีความร่วมมือและพันธมิตรในการทำางานเพ่ือขยาย
ขอบเขตการเข้าถึงของบริษัทและเสริมการทำางานในพ้ืนท่ีตลอดจน
ข้อมูลเชิงลึก โดยเราได้ทำางานร่วมกับพันธมิตรเช่น เครือข่ายเพ่ือ
สิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Worker Rights Network) 
และสถาบันอิสรา (Issara Institute)

ที่ไทยยูเนี่ยน การให้ความคุ้มครองแรงงานของเราถือเป็นหนึ่งใน
เรื่องสำาคัญอันดับต้นๆ ของบริษัท

พันธกิจสำาคัญประการหนึ่งของไทยยูเนี่ยนคือ การจ้างงานถูก
กฎหมาย แรงงานมีความปลอดภัยและมีเสรีภาพในการทำางานทั้ง
ในสถานประกอบการและในหว่งโซอุ่ปทานของบรษัิท ซึง่ความมุง่มัน่
นี้เป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทที่จะดำาเนินการตามเป้าหมายการ 
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มี
คุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ออก
นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมในปี 2559  
ซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ตอนต้นปี 2564 และมีการปรับปรุงอีก
ครั้งในปลายปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตาม 
หลักการธากาเพื่อการย้ายถิ่นอย่างมีศักดิ์ศรี  (Dhaka  
Principles for Migration and Dignity) และหลักการ  
Employer Pays Principle โดยแรงงานไม่ต้องเป็นผู้รับ 
ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการหางาน แต่นายจ้างจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย 
ในการจัดหาแรงงานทั้งหมด

ขั้นตอนการสรรหาและการจ้างแรงงานของเราต้องปฏิบัติตาม 
พันธสัญญาในฐานะภาคี UN Global Company หลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของเรา 

ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2565 ไทยยูเนี่ยนได้เริ่มใช้หลัก
การ Employer Pays Principle ในการการสรรหาแรงงาน 
ข้ามชาติทั้งหมดที่เข้ามาทำางานในสถานประกอบการของบริษัท 
ในประเทศไทย 

นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมระบุถึงหลัก
ปฏบัิตทิีจ่ะทำาใหม้ัน่ใจว่า การสรรหาและการจ้างแรงงานมกีารดำาเนนิ
การอย่างเป็นระบบน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ มีความยุติธรรม  
และโปร่งใส นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการย้ายถิ่นอย่าง
ปลอดภัย และลดความเสี่ยงเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จาก
แรงงานที่อาจเกิดข้ึนได้กับแรงงานข้ามชาติ รวมถึงเรื่องการใช้
แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุด ซึ่งเป็น
หลักคุณธรรมที่ไทยยูเนี่ยนยึดถือมาตลอด ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับนโยบายนี้ สามารถอ่านได้ ที่นี ่

ภายใต้นโยบายนี้ ไทยยูเนี่ยนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดข้ึนในข้ันตอนการจัดหาแรงงานให้กับ 
แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาใหม่ หรือแรงงานที่ทำางาน 
อยู่แล้วแต่อยู่ในข้ันตอนของการต่ออายุการจ้างงาน ไทยยูเนี่ยน  
หรือผู้ที่เก่ียวข้องมีหน้าที่สื่อสารกับผู้หางาน แรงงาน บริษัท 
จัดหางาน และผู้ที่ เ ก่ียวข้องต่างๆ เ ก่ียวกับประเภทและ 
ค่าธรรมเนียมการจัดหางาน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทจะ
เป็นผู้รับผิดชอบให้ ทั้งนี้ผู้หางานจะได้รับแจ้งให้ทราบในช่วงแรก
ของการสมัครงาน

กรณีศึกษา 4 การสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม
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ไทยยูเนี ่ยน และบริษัทย่อย จะรับแรงงานข้ามชาติที ่มาจาก
ซัพพลายเออร์ภายนอกที่ได้รับการอนุมัติหรือขึ ้นทะเบียน
เท่านั ้น เช่น บริษัทจัดหางาน หรือแรงงานสมัครงานตรง
กับบริษัท นอกจากนี้ แรงงานทุกคนจะต้องได้รับข้อมูล
ทั้งหมด รวมทั้งสำาเนาสัญญาจ้างงานที่เป็นภาษาของเขา
เอง หรือเป็นภาษาที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้

สามารถอ่านข้อมูลเกี ่ยวกับเรื ่องการรับผิดชอบจ่ายค่า
ธรรมเนียมของไทยยูเนี ่ยน หรือหนึ่งในบริษัทย่อยของ
เราเพิ่มเติมได้ ที่นี ่

สิ่งสำาคัญของนโยบายนี้คือการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัท 
จัดหางานจะให้อำานาจไทยยูเนี่ยน และตัวแทนที่ได้รับการ 
แต่งตั้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้ันตอนต่างๆ เพ่ือยืนยัน 
ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้จริง รวมถึงมีการสอบทาน  
ทั้งแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
และมีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน กลไกเหล่านี้ รวมถึง
กระบวนการทำางานภายใน เช่น การสนับสนุนการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล สายด่วนร้องเรียน และคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการทำางานจาก
หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานอิสระ เช่น สายด่วนร้อง
เรียนและการตรวจสอบจากองค์การนอกภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่
และสามารถเข้าถึงพนักงานทุกคนของไทยยูเนี่ยน และบริษัท
ย่อยของเราได้ 

กรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ไทยยูเนี่ยนและบริษัท
ในเครือจะทำางานร่วมกับบริษัทจัดหางานเพื่อ
หาทางแก้ไขและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัง้แตปี่ 2560 เราทำางานเพ่ือขับเคลือ่นการปรบัปรงุสภาพการทำางาน
ของแรงงานและจริยธรรมในภาคประมง ด้วยการนำาแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานบนเรือประมง (Vessel Code of Conduct: VCoC) 
และโครงการพัฒนาเรือประมงมาปฏิบัติใช้ โครงการสวัสดิการและ
สภาพการทำางานสำาหรบัชาวประมง มเีปา้หมายเพือ่กำาหนดแนวทาง
ที่ชัดเจนกับเรือประมงซึ่งจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัท และยังเป็นการ
สนับสนุนงานของเราในการเดินหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายท่ี 8 การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แนวปฏบิตั ิVCoC เปน็การดำาเนนิการตอ่ยอดมาจาก จรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจและหลักปฏิบัติด้านแรงงาน ของไทยยูเนี่ยน  
โดยยังคงไว้ซึ่งหลักพื้นฐาน 12 ประการเหมือนเดิม แต่มีการ
ประยุกต์เพื่อใช้กับเรือประมงเป็นการเฉพาะ ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ได้รับ
การพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญผ่านความร่วมมือกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) 
ตั้งแต่มีการเผยแพร่ เราได้ทบทวนและแก้ไข VCoC เพื่อให้เป็น
ไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานใน
ภาคการประมง โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เราได้มีเผยแพร่ 
แนวปฏิบัติ VCoC ฉบับที่ 2.0 บน เว็บไซต์ ในภาษาเกาหลี 
อินโดนีเซีย สเปน เวียดนาม และภาษาจีนทั้งในแบบอักษรเต็ม 
และอักษรย่อ

โครงการสวัสดิการและสภาพการทำางาน
สำาหรับชาวประมงของไทยยูเนี่ยน
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ในปี 2564 เราได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เสร็จสิ้น เพื่อพัฒนา 
ต่อยอดโครงการ ดังนี้  

• การขยายขอบเขตของแนวปฏิบัติ VCoC เพื่อครอบคลุม
เรื่องการจัดหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมได้เสร็จสมบูรณ์และ
บริษัทที่จัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าให้กับไทยยูเนี่ยนได้รับการ
ประเมินตามแนวปฏิบัติ VCoC ฉบับนี้ ซึ่งหมายความว่า 
ผู้ตรวจสอบไดพ้ดูคุยกบัคู่ค้าของเรา และบรษัิทจัดหางานตา่งๆ 
ถึงวิธีการจัดหาแรงงานชาวประมงเพื่อมาทำางานบนเรือประมง
ของพวกเขา และผู้ตรวจสอบไดม้กีารสมัภาษณก์บับรษัิทจัดหา
งานต่างๆ โดยตรงด้วย

• การปรับปรุงแนวปฏิบัติเมื่อปี 2563 โดยเปรียบเทียบกับ 
มาตรฐานอ่ืนๆ เพ่ือทำาความเข้าใจในมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
อ่ืนๆ ใหล้กึซึง้มากข้ึน รวมทัง้ไดเ้ริม่โครงการการตรวจสอบโดย
ละเอียดและการวิเคราะห์รายงานผลการตรวจเรือประมง 

• มกีารว่าจ้างทีป่รกึษาใหข้ยายขอบเขตการตรวจสอบการประมง
ในปี 2565 รวมทั้งเพื่อกำากับดูแลโครงการพัฒนาเรือประมง
ทั่วโลก

• ไทยยูเนีย่นยังทำางานรว่มกับ AENOR และ Global Seafood 
Assurances / RFVS อย่างตอ่เนือ่ง เพ่ือแลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสร้างประสิทธิภาพให้กับโครงการของเรา 
ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำาหรับ
เรือประมงและสวัสดิการของลูกเรือ 

ตั้ งแต่ต้นปี  2563 เราร่วมกับที่ปรึกษาใช้วิธีการทำางานเพื่อ 
รับมือกับข้อจำากัดในการเดินทางและผลกระทบจากสถานการณ์ 
โควิด 19 เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวทำาให้การตรวจสอบเรือ 
และการสัมภาษณ์ลูกเรือทำาได้น้อยกว่าปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม  
ทีมงานยังคงมุ่งมั่นที่จะไปยังท่าเรือเมื่อสามารถทำาได้และมีความ
ปลอดภัย

ไทยยูเนีย่น ยังคงมกีารตดิตอ่อย่างใกลช้ดิกบัทีป่รกึษาและคู่ค้าของเรา 
เพื่อดำาเนินการตรวจสอบจากระยะไกล (remote audit) การจัดให้ 
มีการลงพ้ืนที่เพื่อดูงาน และทำาความเข้าใจถึงความท้าทายที่เผชิญอยู่
ในช่วงเวลาที่ยากลำาบากนี้จนเสร็จ

การปรับตัวในช่วงการระบาด
ของโควิด 19
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การให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการที่เน้นการทำางานนั่งโต๊ะมากข้ึนในปีที่ผ่านมา ทำาให้มีเวลามากข้ึนในการจัดทำาแผนปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาขับเคลื่อนงาน  
ซึ่งแผนงานดังกล่าวนี้สามารถทำาให้สำาเร็จได้โดยความร่วมมือกับของคู่ค้า ผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานของไทยยูเนี่ยนเท่านั้น ผลของการตรวจ
สอบจะถูกนำามาใช้เพื่อรายงานและปรับปรุงในแผนปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Plan: CAP) ทั้งนี้ กิจกรรมที่ดำาเนินการเสร็จสิ้น 
ในปี 2564 มีดังนี้

ไทยยูเนีย่นเดนิทางพรอ้มกับผู้ตรวจสอบเรอืประมงทนูา่เย่ียมโรงงาน
ในประเทศกานา เซเชลส์ และมอริเชียส โดยสามารถอ่านบล็อก 
เกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมดในการเข้าเย่ียมครั้งนี้ได้จาก ที่นี่ กิจกรรม
ที่ไทยยูเนี่ยนดำาเนินการมีดังนี้ ติดตามการตรวจสอบเรือประมง 
เพื่อให้เข้าใจในประเด็นความท้าทายบนเรือประมงและมีการทำางาน 
ร่วมกันทั่วโลกในโปรแกรมการตรวจสอบของเรา การให้ข้อมูลเรื่อง
ความสำาคัญของตลาดกับคู่ค้าถึงการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ VCoC 
และสิง่แวดลอ้ม การหารอืเก่ียวกับการเสนอแผนปรบัปรงุ นอกจากนี ้
ไทยยูเนี่ยนยังพบผู้อำานวยการของคณะกรรมาธิการการประมงและ
ทีมงานเพ่ือหารือเรื่องสภาพแวดล้อมการทำางานและสวัสดิการของ
ชาวประมง โครงการพัฒนาการประมง (FIP) และการร่วมกับงาน
ของรัฐบาล

ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 เราได้ทำาสัญญาจ้างท่ีปรึกษาชาวกานา 
เพ่ือทำางานร่วมกับสมาคมปลาทูน่าแห่งกานา (Ghana Tuna  
Association: GTA) ไทยยูเน่ียน และทีมตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงการ
ดำาเนินงาน ซ่ึงได้มีการแก้ไขประเด็นท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Areas 
for continuous Improvement: AFIs) จำานวน 58 ประเด็น ในเรือ
ประมง 9 ลำา เช่น การอบรมลูกเรือ การเปล่ียนสัญญาจ้างงาน และการ
ปฏิบัติตามนโยบายและข้ันตอนดำาเนินการเก่ียวกับการจ่ายเงินให้กับ 
ลูกเรือ รวมถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยบนเรือ 

ในเดือนตุลาคม 2562 ไทยยูเน่ียนลงนามบันทึกข้อตกลงกับลูกค้า
ของบริษัท ได้แก่ บริษัท Nestlé บริษัท J.M. Smucker และบริษัท 
Mars Petcare ร่วมกันสนับสนุนเงินทุนสำาหรับโครงการเพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมการทำางานของชาวประมงบนเรือตลอดปี 2564  
โดยให้ความสำาคัญ กับผลการตรวจสอบเรือในประเทศไทย 

แมว่้าจะมคีวามลา่ชา้อันเนือ่งมาจากข้อจำากดัจากสถานการณ์โควิด 19 
แต่โครงการ 2 โครงการหลักมีความคืบหน้าในปีที่ผ่านมา

• การดำาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับแนวปฏิบัติ VCoC  
ให้กับคู่ค้าและลูกเรือของพวกเขาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นด้าน 
สุขอนามัยและความปลอดภัย การอบรมน้ีเป็นการทำางานร่วมกับ
สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) และเครือข่ายสิทธิแรงงาน
ประมง (FRN) โดยเร่ิมอบรมเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ท่ีจังหวัด
ระนอง

• เราดำาเนินงานในระยะแรกแล้วเสร็จในโครงการท่ีร่วมกับ Creative 
Contracts เพ่ือทดสอบสัญญาจ้างงานรูปแบบการ์ตูนกับแรงงาน
ข้ามชาติชาวประมงในอุตสาหกรรมประมงไทย สัญญาดังกล่าวได้
ใช้รูปภาพและกราฟฟิกง่ายๆ ในการอธิบายสัญญา ทำาให้เห็นภาพ
และเข้าใจได้ง่ายข้ึน และสัญญาเหล่าน้ีจะรวมเน้ือหาของสัญญาท่ี 
ออกโดยรัฐบาลไทย และอำานวยความสะดวกให้คู่ค้าด้วยการเพ่ิม
ข้อมูลด้านกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศฉบับท่ี 188 ว่าด้วยการทำางานในภาคประมง
ทะเล (ILO C188 Work in Fishing Convention) 

ไทยยูเน่ียนมีการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ซ่ึงบรรจุยาท่ีจำาเป็นสำาหรับ
ใช้บนเรือประมงทุกลำาท่ีจัดหาวัตถุดิบให้เรา เรากำาลังทำางานร่วมกับ
สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) และเครือข่ายสิทธิแรงงาน
ประมง (FRN) เพ่ือส่งมอบอุปกรณ์เหล่าน้ีไปยังเรือประมงจำานวน
มากกว่า 500 ลำา ในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2565 โดยเราจะถือโอกาสน้ี 
ในการสร้างความตระหนักถึงความสำาคัญของการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมการทำางานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ VCoC
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การดำาเนินงานที่สำาคัญในประเทศไทย ในปี 2564 
คือ การพัฒนาและจัดตั้ง “โครงการบริหารจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงสำาหรับคู่ค้า” (Supplier Change 
Management Program) อย่างเป็นทางการ เราได้การ
สนับสนุนจากที่ปรึกษาในการพัฒนากรอบการทำางานและ
ช่วยติดตามการดำาเนินงานและความคืบหน้าของงานที่ได้
ดำาเนินการไป ในปี 2565 การดำาเนินงานจะยังคงทำาอย่าง
ต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับคู่ค้าของเรา เพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมายและพัฒนาโครงการใหม่ๆ 
เพื่อจัดการกับผลที่ได้จากโครงการตรวจสอบ

โครงการแนวปฏิบัติ VCoC นี้ กำาลังก้าวไปสู่ขั้นตอน
ของการนำาไปปฏิบัติ ซึ่งเรามีความเข้าใจเป็นอย่างดี 
เรือ่งความทา้ทายและงานทีส่ามารถบรรลไุดเ้พือ่สนบัสนนุ
คู่ค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม  
โดยองค์ประกอบสำาคัญจะยังคงเหมือนเดิม นั่นคือ  
การพูดคุยกับชาวประมง การพัฒนาการทำางานที่
ชัดเจน และการทำางานหนักเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่ทำา
ประมงใหม่ๆ การประเมินกระบวนการสรรหาแรงงาน และ 
หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะยังคงพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงซึ่งเป็นหัวใจของ
โครงการนี้ และเน้นการมีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการ
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การตรวจสอบและผลการประเมิน
กระบวนการสรรหาแรงงาน

2562 2563 2564
ในปี 2564 จำานวนเรือประมงที่ได้ตรวจสอบมีจำานวนน้อยกว่า 
ที่เราต้องการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แต่เราแทนที่ด้วย
การเพิ่มการทำางานผ่านวิธีการตรวจสอบจากระยะไกลที่เราได้ 
พัฒนาข้ึน และเมื่อมีการเปิดให้เดินทางจะนำาวิธีการนี้มาใช้เพ่ือ
ความปลอดภัย การตรวจสอบเรือประมงปลาทูน่าจะเน้นเรือ
ประมงที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการประมง (FIPs) ซึ่งจัดหา
วตัถุดิบปลาทูน่าให้กับไทยยเูนี่ยนก่อน รายละเอียดของสัดส่วน
เรือประมงทีไ่ดร้บัการตรวจสอบในโครงการ FIP ทัง้หมดแสดงให้
เห็นในตาราง

จากการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าจากระยะไกล เราได้รวม
ตัวเลขของจำานวนเรือซึ่งครอบคลุมการทำางานในระดับคู่ค้า  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การทำางานของโครงการพัฒนาในระดับคู่ค้า 
ทำาให้เกิดการพัฒนานโยบายที่ดีข้ึน มีข้ันตอนการทำางาน และ
การจัดการที่สามารถนำามาใช้ครอบคลุมเรือทั้งหมดของบริษัท
เหลา่นัน้ การตรวจสอบเรอืประมง และสมัภาษณล์กูเรอืยังคงตอ้ง
ดำาเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งหมายความว่า 
การเข้าเย่ียมจะต้องเน้นไปยังกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้มากกว่าการ
ตรวจสอบเอกสาร 

สิ้นปี 2564 มีเรือประมง 115 ลำา หรือประมาณครึ่งหนึ่งของเรือประมงทั้งหมดในโครงการพัฒนาประมงปลาทูน่าที่จัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าให้กับ 
ไทยยูเนี่ยนได้รับการตรวจสอบแนวปฏิบัติ VCoC ตารางด้านล่างจะแสดงให้เห็น จำานวนเรือประมงในโครงการพัฒนาการประมง และจำานวนเรือ
ประมงที่ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อง 1 ครั้งจนถึงสิ้นปีในแต่ละปี นอกจากนี้ มีเรือหลายลำาที่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำา 1 หรือ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผล 
ตามโครงการพัฒนาการประมง รวมถงึมกีารตดิตามการตรวจสอบเรอืประมงและสมัภาษณล์กูเรอืยังสถานทีท่ำางานจรงิบนเรอื 47 ลำา หลงัจากมกีาร
ตรวจสอบจากระยะไกลโดยข้อมูลดังกล่าวอยู่ในตารางด้านล่าง 
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ชื่อโครงการพัฒนาการประมง 
ปลาทูน่า (FIP)
การประมงปลาทูน่าวิธีเบ็ดราว 
ในมหาสมุทรแปซิฟิก

การประมงปลาทูน่าวิธีเบ็ดราว 
ในมหาสมุทรอินเดีย

การประมงปลาทูน่าวิธีอวนล้อมในมหาสมุทร 
แปซิฟิกตอนกลาง และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก  

การประมงปลาทูน่าวิธีเบ็ดตวัดในกานา

การประมงปลาทูน่าวิธีเบ็ดราวใน  
Liancheng HS

การประมงปลาทูน่าวิธีเบ็ดตวัดในเซเนกัล

การประมงปลาทูน่าวิธีอวนล้อมใน
มหาสมุทรอินเดีย (SIOTI)

การประมงปลาทูน่าวิธีอวนล้อมในมหาสมุทร
แอตแลนติกตะวันออก (EASTI)
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ในปี 2563 ไทยยูเนี่ยน และทีมผู้ตรวจสอบจากบริษัท Key  
Traceability ได้ใช้การเปรียบเทียบแนวปฏิบัติกับมาตรฐานอื่นๆ 
เพื่อกำาหนดข้อบังคับการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมเพิ่มลง 
ในแนวปฏิบัติ VCoC ของไทยยูเนี่ยน ซึ่งส่งผลไปสู่การขยายขอบเขต
ของแนวปฏิบัติ VCoC แม้ว่าการสรรหาแรงงานเป็นการดำาเนินการ 
ในระดับบริษัท แต่คู่ค้าแต่ละรายจำาเป็นต้องมีการประเมินกระบวนการ
สรรหาแรงงานและมีแผนการปรับปรุงที่ต้องดำาเนินการในระดับ 
กองเรือ การดำาเนินการจะรวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัท
ประมง เช่น กระบวนการสรรหาและขั้นตอนการทำางานต่างๆ เอกสาร
สัญญากับบริษัทจัดหางาน และข้อมูลของบริษัทจัดหางานที่ให้กับ 
ผู้ตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์กับบริษัทเหล่านั้น
ด้วยตนเอง

สรุปผลการดำาเนินงานที่สำาคัญในโครงการตรวจสอบแนวปฏิบัติ VCoC ในโครงการพัฒนาการประมงทูน่าในปี 2564

การประเมินกระบวนการสรรหาแรงงานนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการสรรหาแรงงานชาวประมง และอธิบายความเชื่อมโยง
ระหว่างการรับแรงงานและการส่งกลับประเทศของบริษัทจัดหางาน 
รวมถึงข้อมูลประเทศ ค่าใช้จ่ ายที่ รับผิดชอบโดยเจ้าของเรือ  
บริษัทจัดหางาน และชาวประมง จนจบกระบวนการสรรหาแรงงาน 
สำาหรับการประเมินกระบวนการดังกล่าวได้ดำาเนินการกับเรือประมง
ไปแล้วกว่า 55 ลำาจากคู่ค้าจำานวน 3 ราย ผลการประเมินพบว่า
บริษัทต่างๆ ขาดการปฏิบัติตามกระบวนการการตรวจสอบประเมิน  
(due diligence) เกี่ยวกับการสรรหาแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน
ของตน

การประเมินกระบวนการสรรหา
แรงงานครอบคลุมเรือประมง 63 ลำา 

โดยมีลูกเรือเฉลี่ยลำาละ 14 คน 

ได้มีการตรวจสอบบนเรือประมง 
ปลาทูน่า 5 ลำา และอีก 7 ลำาได้เร่ิม

ดำาเนินการตรวจสอบการสรรหาแรงงาน 
ซ่ึงจะเสร็จในต้นปี 2565

มีการพูดคุยกับกัปตันเรือ 5 คน  
และคู่ค้า 17 ราย เพื่อตรวจสอบซ้ำา 

และปรับปรุงแผนงาน 

สัมภาษณ์ชาวประมง 46 คน  
เพื่อการตรวจสอบ

แก้ไขประเด็นที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 (AFIs) ของเรือประมงทูน่าไปประมาณ 

90 ประเด็น

การตรวจสอบธงเรือ 
ไทย จีน ไต้หวัน และกานา
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เราต้องการใช้โอกาสจากรายงานนี้ เพื่อให้ข้อมูลการดำาเนินงาน
เรื่องที่สำาคัญบางประการที่สามารถนำามาใช้ในภาคการประมง  
เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานและสวัสดิการของ 
ชาวประมงบนพื้นฐานจากงานของเรา จากการพูดคุย เรื่องที่มี
ผลกระทบสำาคัญทีส่ดุทีพ่บจากการมสีว่นรว่มกับคู่ค้าและลกูเรอื
คือ การปรับปรุงกระบวนการจัดการ การปรับปรุงนโยบายและ 
ข้ันตอนต่างๆ ให้ทันสมัย การอบรมให้ความรู้และการเพิ่ม
อำานาจแก่ลูกเรือ การใช้ระบบการจัดการเพื่อบันทึก รายงาน และ 
คงประเด็นที่สำาคัญต่อสวัสดิการของลูกเรือและสภาพแวดล้อม
การทำางาน

ตารางต่อไปนี้ จะแนะนำาการดำาเนินการต่อประเด็นที่มีความ 
เป็นไปได้ว่าเป็นเรื่องที่มีสำาคัญ และการดำาเนินการนี้จะสามารถ 
ลดความเสี่ยงที่จะพบเจอประเด็นที่ควรแก้ไขปรับปรุงที่พบบ่อย
ที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของแนวปฏิบัติ VCoC

ผู้ผลิตสามารถกำาหนดกระบวนการต่างๆ ในข้ันตอน 
การจัดซื้อ เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขากำาลังติดต่อทำาธุรกิจที่ 
ถกูกฎหมาย และสามารถถกูจับไดต้ามกฎหมาย และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

เนื้อหาของสัญญาจ้างงานแรงงานควรจะมีการเปรียบเทียบกับรายการตามข้อกำาหนด 
และหากมีความจำาเป็น สัญญาจ้างงานฉบับใหม่จะถูกร่างและนำามาใช้ ทั้งนี้ ต้องให้แน่ใจว่า 
ข้อมูลต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดทางกฎหมาย และทุกกรณีที่เก่ียวข้องกับการจ่ายเงิน  
สทิธิประโยชน ์การสง่กลบัประเทศ เป็นตน้ ควรมกีารเก็บบนัทกึการลาออกและการเลกิจ้าง 
นโยบายและข้ันตอนการดำาเนนิงานตอ้งมกีารปฏบิตัเิพือ่ใหม้ัน่ใจว่า ในข้อตกลงจะไมม่กีาร
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสรรหาแรงงาน หรือการจ้างงานจากลูกเรือ บริษัทจัดหางาน
ควรมีการทบทวนและแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 

นโยบาย ข้ันตอนดำาเนินงาน และการอบรมจำาเป็นต้องมีอยู่เพ่ือให้แน่ใจว่า จะไม่มีการมี 
การเลือกปฏิบัติบนเรือประมงและมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านแรงงาน

ขั้นตอนการตรวจสอบอายุของลูกเรือมีความจำาเป็น

ข้ันตอนการจ่ายเงินเดือนควรมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่ายสำาหรับลูกเรือ หลักฐาน 
การจ่ายเงินต้องมีรายละเอียดแสดงการจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้กับลูกเรือ และการ 
หักลบเงินใดๆ ที่เกิดขึ้นต้องมีความชัดเจน

มีปัจจัย 2 ประการท่ีมีผลต่อความเส่ียงในจุดท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองของเรือประมง คือ  
ระยะเวลาของการออกเรือ และระยะทางของลูกเรือจากบ้าน การกำาหนดจุดท่ีต้องปรับปรุง 
จะถูกหยิบยกข้ึนหากมีการเรียกเก็บเงินมัดจำากับลูกเรือ หากผู้ตรวจสอบไม่เข้าใจในรายละเอียด
ท้ังหมด หากมีความแตกต่างระหว่างสัญญา หรือระหว่างความแตกต่างของสัญญาจ้างงาน 
กับชาวประมงรายเดิม และหากไม่มีข้ันตอนการลาออกท่ีชัดเจน

การดำาเนินการที่สำาคัญ 
เพื่อการพัฒนา

1 
การดำาเนินธุรกิจจะต้องถูกต้องตาม
กฎหมายและมีความซื่อสัตย์สุจริต 

2 
การจ้างงานจะต้องอยู่บนพื้นฐาน 
การตกลงกันอย่างอิสระ  
และมีเอกสารการว่าจ้าง 
ที่เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย

3 
พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เท่าเทียมกันด้วยความเคารพและให้เกียรต ิ
ซึ่งกันและกัน

4 
การทำางานเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
และไม่มีการใช้แรงงานบังคับ

5
อายุของพนักงานทุกคนจะต้องเป็นไป 
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนด

6
พนักงานทุกคนต้องได้รับ 
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
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7
ชั่วโมงการทำางานสำาหรับพนักงาน 
ที่เหมาะสม

8
พนักงานมีอิสระภาพในการใช้สิทธิเพื่อการ 
จัดตั้ง และ/หรือเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน  
และเสรีภาพในการเจรจาต่อรองตามที่ 
กฎหมายกำาหนด

9
พนักงานได้รับการดูแลสุขภาพและ 
ความปลอดภัยในที่ทำางาน

10
พนักงานเข้าถึงขั้นตอนในทางปฏิบัต ิ
ที่เป็นธรรม

11
การประเมินกระบวนการสรรหา 
แรงงาน 

ระบบบนัทกึเวลาการทำางานของลกูเรอืควรใชง้านไดแ้ละเปน็เวลาทำางานตามทีต่กลงกนัไว้ 
มีขั้นตอนการดำาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ลูกเรือรับทราบช่วงเวลาที่ควรพัก 

สัญญาจ้างงานควรระบุ ลูกเรือมีเสรีภาพในการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน และเสรีภาพ 
ในการเจรจาต่อรอง ลูกเรือควรตระหนักถึงสิทธินี้ และสามารถเข้าถึงการเจรจาต่อรองได้

ข้ันตอนดำาเนินงานและการประเมินความเส่ียงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยจำาเป็นต้อง
มีการปรับปรุง นโยบาย ข้ันตอนการดำาเนินงาน และการอบรมจำาเป็นต้องมีเพ่ือให้ม่ันใจว่า 
มีความเข้าใจในเร่ืองสุขอนามัยและความปลอดภัยบนเรือ และครอบคลุมทุกประเด็นในการ
ประเมินความเส่ียง การให้บริการทางการแพทย์บนเรือต้องนัดหมายกับเจ้าหน้าท่ีเพ่ือดำาเนิน
การและมีการเก็บบันทึก

กองเรอืหลายแหง่มกีารปฏบัิตติามหลกัการพ้ืนฐานข้อนีอ้ยู่ในระดบัต่ำา ข้อดคืีอ ผู้ตรวจสอบ
เรอืประมงทนูา่ไดเ้ริม่รวบรวมข้ันตอนการรอ้งทกุข์ในเอกสารของพวกเขา ซึง่ชว่ยแกป้ญัหา
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงต่อเนื่องหลายจุด รายละเอียดในหลักการพื้นฐานข้อนี้ไม่สามารถ 
เปิดเผยได้จนกว่าจะมีการสัมภาษณ์แรงงาน ณ สถานที่จริง

ต้องมีการเพิ่มระดับให้บริษัทต่างๆ ปฏิบัติตามกระบวนการการตรวจสอบประเมิน  
(due diligence) เกี่ยวกับการสรรหาแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา มีการระบุ
ความต้องการและความคาดหวังให้ชัดเจน

สำาหรับขั้นตอนต่อไป
ในปี 2565 มีข้ันตอนบางข้ันตอนท่ีเราคิดว่าจะมีความคืบหน้าต่อ
โครงการสวัสดิการและสภาพการทำางานสำาหรับชาวประมง

การจัดตัง้ระบบของไทยยูเนีย่น เพ่ือจัดอันดบัคู่ค้าของเรา และทำางาน
ร่วมกับคู่ค้าเพ่ือเลื่อนอันดับคู่ค้าที่แสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานใหม่จะได้รับการยอมรับ 

การเริ่มประเมินกระบวนการสรรหาแรงงานในการประมงของ 
ประเทศไทย

ประเทศไทย
• ความคืบหน้าโครงการการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสำาหรับคู่ค้า
• การทดลองใช้สัญญาจ้างงานรูปแบบการ์ตูนเสร็จส้ิน มีการ 

เผยแพร่บทความเก่ียวกับโครงการ และการนำาสัญญาจ้างงานดัง
กล่าวมาใช้กับคู่ค้าอย่างน้อย 2 ราย 

• การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติ VCoC กับชาวประมง 
อย่างน้อย 450 ราย เสร็จสิ้น

เราจะดำาเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในปี 2565
• สำาหรับเรือประมงปลาทูน่าในกองเรือปลาทูน่าต่างประเทศ 

ที่จัดหาวัตถุดิบให้กับไทยยูเนี่ยน จะเน้นการตรวจสอบเรื่อง
ของสถานที่ และการตรวจสอบจากระยะไกลกับเรือประมง
ของคู่ค้า รวมทั้งจะมีการติดต่อกับเจ้าของเรือประมงทุกราย
เพื่อพูดคุยเรื่องแผนงานพัฒนาเรือประมงภายในสิ้นปี 2565 

• ขยายการตรวจสอบไปยังพื้นที่การประมง/ภูมิภาคใหม่ 2 แห่ง 
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9
การจัดหาวัตถุดิบ 
ด้วยความรับผิดชอบ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างจริงจังและ
มีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจของ โครงการการจัดหา
วัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้กลยุทธ์ 
SeaChange® ด้วยความสามารถในการติดตาม
ผลติภณัฑข์องเรากลบัไปยังแหลง่กำาเนดิ จะทำาใหเ้รามี
ความเข้าใจในแนวทางการดำาเนนิงานในหว่งโซอุ่ปทาน
ของเรา หากไม่มีการระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
เราจะไม่สามารถเริ่มต้นเข้าใจและรับมือกับประเด็น
ต่ างๆ หรือลดความเสี่ ยงที่ จ ะ เ กิด ข้ึน ได้ เลย  
โดยตลอดปี 2564 เราเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่
สนับสนุนการใช้มาตรฐาน Global Dialogue on 
Seafood Sustainability (GDST) อยา่งต่อเนื่อง
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การจัดหาวัตถุดิบ 
ด้วยความรับผิดชอบ

โครงการการจัดหาวัถุดิบด้วยความรับผิดชอบของเรา มิได้มุ่งเน้น 
เพยีงการตรวจสอบย้อนกลบัเทา่นัน้ แตยั่งเนน้เรือ่งของการมสีว่นรว่ม
อีกดว้ย ซึง่นีจ้ะชว่ยใหเ้ราเข้าใจรายละเอียดในหวัข้อทีม่สีำาคัญในปัจจุบัน 
การแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด  
เรามสีว่นรว่มในหลายระดบัและหลากหลายวิธี เชน่ การเป็นพันธมติร 
ร่วมกัน การประชุม และการมีส่วนในคณะทำางานด้านเทคนิค และ 
การร่วมอภิปรายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น 

• คู่ค้า
• ลูกค้า
• ภาครัฐ
• ข้อริเริ่มและกิจกรรมของการรวมกลุ่มในอุตสาหกรรม
• สหภาพแรงงาน
• ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ
• องค์การนอกภาครัฐ

ในปี 2564 เราได้มีการดำาเนินการในเร่ืองดังต่อไปน้ี เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งม่ันของเราอย่างจริงจังในเร่ืองการจัดหาวัตถุดิบด้วยความ 
รับผิดชอบ

• รเิริม่การเปน็พนัธมิตรกบัองค์กรอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมระดบัโลก 
The Nature Conservancy โดยประกาศเจตนารมณ์ในการ
ทำางานร่วมกันเพื่อสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานในระบบ
ห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่าทั่วโลกของเรา

• การเข้าร่วม โครงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความยั่งยืนของอาหาร
ทะเล (Ocean Disclosure Project) โดยบรษัิทเผยแพรข้่อมลู
รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งการจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลของเรา
ทั่วโลก ย้ำาจุดยืนเรื่องความโปร่งใส 

• เริม่ดำาเนนิการจัดทำาโปรแกรมรายละเอียดเพือ่สะทอ้นการทำางาน
ของพันธกิจการจัดหาปลาทูน่าของเรา สำาหรับสัตว์น้ำาสายหลัก
ที่เราจัดหาเช่น ปลาแซลมอน กุ้ง ปลาแมคเคอเรล และสัตว์ทะเล
สายพันธุ์ขนาดเล็กอื่นๆ 

การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องในปี 2564 มีผล 
กระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อธุรกิจของเรา และขณะเดียวกัน 
ยังมีผลกระทบต่อวิธีการทำางานของเรากับคู่ค้า แต่การทำางาน
ไม่ได้หยุด ไทยยูเนี่ยนยังคงให้การช่วยเหลือสนับสนุนคู่ค้า
เหล่านั้น ขณะที่มีการทยอยเปิดพรมแดนและข้อจำากัดต่างๆ 
เริ่มลดลง ทำาให้ไทยยูเนี่ยนสามารถเพิ่มจำานวนครั้งในการ
จัดอบรมด้านความยั่งยืนให้คู่ค้าตลอดปี 2564 โดยได้มีการ 
จัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
ให้กับมีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน 50 คนซึ่งมาจากบริษัทคู่ค้า 
รายใหม่จำานวน 8 รายในธุรกิจด้านส่วนประกอบอาหาร  
บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุน
ให้คู่ค้าในกรณีที่จำาเป็น เช่น การชำาระเงินตามใบแจ้งหนี้ล่วง
หน้าและการกู้เงินระยะสั้นเพื่อนำาไปให้ชั่วคราวก่อน การมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐในการส่งตัวชาวประมงกลับประเทศ หรือการ
ทำางานร่วมกับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานของเราที่เชื่อถือได้ เพื่อ
ความยืดหยุ่นของเราในการจัดหาวัตถุดิบจากสถานที่ต่างๆ  
ทั่ว โลก และให้มั่นใจว่ามีแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลคงที่
สอดคล้องกับความต้องการ ในปี 2564 มีความต้องการ
อาหารทะ เลที่ บ รรจุ ภ าชนะชนิดต่ า งๆ  อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  
เช่น ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง นั่นหมายความถึง การมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับคู่ค้าของเราเพื่อลดผลกระทบต่าง
ในห่วงโซ่อุปทาน สองปีของการทำางานผ่านการแพร่ระบาด
ทั่วโลกของโควิด 19 ได้แสดงให้เห็นถึง ความสำาคัญของการ
มีห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่น และทำาไมการมีพันธมิตรใน
ห่วงโซ่อุปทานจะดีกว่าการทำาเพียงแค่สัญญาระยะสั้น จึงเป็น
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญสำาหรับไทยยูเนี่ยน
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เราตระหนักถึงความจำาเป็นในการทำาความเข้าใจความเสี่ยงและ
การตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์ผ่านข้ันตอนการดำาเนินการจัดหา
วัตถุดิบของเรา ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและข้ันตอนการ
ดำาเนินการต่างๆ ถูกนำาไปใช้ในทุกขั้นตอน และยังมั่นใจว่า จะช่วย
ลดความเสี่ยงประเภทต่างๆ ได้ ดังนั้นการดำาเนินการต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นก็เพื่อให้มั่นใจว่า 

• เราจัดหาวัตถุดิบจากบริษัทประมงและเรือประมงท่ีมีการ
ดำาเนินงานอย่างถูกกฎหมายเป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ

• เราเข้าใจความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการเคารพ
สิทธิแรงงาน และสิทธิมนุษยชน  

• เราใหค้วามสำาคัญในการสนับสนุนชาวประมงและเกษตรกร
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• เราสามารถคำานวณและมีแผนปฏิบัติการเพื่อลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของการดำาเนินธุรกิจของเรา และช่วยลดการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

แม้ว่าเราเป็นผู้แปรรูปอาหารทะเล แต่เราก็มีวัตถุดิบอ่ืนๆ ท่ีเป็นส่วน
ประกอบในห่วงโซ่อุทานของเรา และได้มีการทำางานเพ่ือให้ม่ันใจว่า
มีนโยบายท่ีเหมาะสมนำาไปใช้และครอบคลุมไปยังเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเราอาจ
ได้รับผลกระทบ ในปี 2564 เรามีการ ประกาศนโยบายการจัดหา
น้ำามันปาล์มด้วยความรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงผลกระทบด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและชุมชนท่ีอาจเกิดจากการปลูกน้ำามันปาล์มท่ีขาดความ
รับผิดชอบ โดยภายในปี 2568 น้ำามันปาล์มท้ังหมดท่ีเราจัดหาจะต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm 
Oil (RSPO) แบบ Segregated คือ น้ำามันจากหลายๆ แหล่งท่ีได้
รับการรับรอง หรือแบบ Identity Preserved คือ น้ำามันจากแหล่ง
ท่ีได้รับการรับรองเพียงแหล่งเดียว หรือมาตรฐานรับรองท่ีเทียบเท่า  
ณ ส้ินปี 2564 ปริมาณน้ำามันปาล์มท่ีไทยยูเน่ียนจัดหาได้รับการรับรอง
มาตรฐาน RSPO หรือเทียบเท่าคิดเป็น  71 เปอร์เซ็นต์ นอกจากน้ี ไทย
ยูเน่ียน ยังออก นโยบายการไม่ทำาลายป่า ซ่ึงรวมถึงความมุ่งม่ันท่ีจะส่ง
เสริมการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาอย่างรับผิดชอบ เพ่ือสงวนรักษาความหลาก
หลายทางชีวภาพและปกป้องแหล่งท่ีอยู่อาศัย นโยบายดังกล่าวยังมุ่ง
ให้ไทยยูเน่ียนไม่ก่อให้เกิดการทำาลายป่า โดยการสร้างสถานประกอบ
การใหม่ในอนาคตของเรา เร่ิมต้ังแต่ปี 2564 จะต้องไม่ต้ังอยู่บนหรือ
ใกล้เคียง (ภายในระยะทาง 1 กิโลเมตร) กับพ้ืนท่ีป่าและพ้ืนท่ีท่ีมีความ
ความหลากหลายทางชีวภาพสำาคัญของโลก

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำายังคงเป็นเรื่องที่ไทยยูเนี่ยนให้ความสำาคัญ 
และเราจะยังคงทำางานร่วมกับคู่ค้าของเราเพื่อยกระดับฟาร์มกุ้งใน
ห่วงโซ่อุปทานของเราให้ได้รับมาตรฐานการรับรองสากล เช่น Best 
Aquaculture Practices (BAP) Aquaculture Stewardship 
Council (ASC) และมาตรฐานความย่ังยืนของลูกค้า ส่วนหนึง่ของ
พันธกิจของเราคือการสนับสนุนให้คู่ค้าปฏิบัติตามแนวทางความ
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยเรากำาหนดให้คู่ค้าวัตถุดิบกุ้งของเราให้ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ข้อมูลอาหารกุ้ง ยิ่งไปกว่านั้น เราได้
จัดโครงการเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในห่วงโซ่อุปทาน
ของเราในดา้นมาตรฐานทางสิง่แวดลอ้ม และมาตรฐานแรงงาน รวมทัง้ 
ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังและมี
ความรบัผิดชอบ ฟารม์กุ้งในประเทศไทยทีอ่ยู่ในหว่งโซอุ่ปทานของเรา
จำานวน 87 แหง่ ไดร้บัการอบรมและมกีารตรวจสอบเบ้ืองตน้เก่ียวกบั

การใชย้าปฏชิวีนะ ทัง้นี ้โรงงานแปรรปูของเรามกีระบวนการตรวจสอบ 
ยาปฏิชีวนะตกค้างในวัตถุดิบเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ 
และข้อกำาหนดของตลาด บริษัท Chicken of the Sea Frozen 
Foods (COSFF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเราในสหรัฐอเมริกา  
ได้ดำาเนินการตามข้อกำาหนดของคู่ค้าตามแผนการวิเคราะห์อันตราย 
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต (Hazard Analysis and 
Critical Control Point: HACCP) และมกีารทดสองในหอ้งปฏิบตัิ
การ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าผลติภณัฑกุ้์งทีน่ำาเข้ามานัน้ไมม่ยีาปฏชิวีนะทีต่อ้ง
หา้ม นอกจากนี ้ไทยยูเนีย่นทำางานรว่มกับบรษัิทตา่งๆ ทีเ่ป็นสมาชกิ
ของ SeaBOS และทีมนักวิทยาศาสตร์ ได้เห็นพ้องตกลงเรื่อง แผน
งาน SeaBOS Antibiotics Stewardship Roadmap ในเดือน
ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (TFM) หนึ่งในบริษัทย่อย  
ยังสนับสนุนเรื่องการจัดหาวัตถุดิบและการใช้ส่วนผสมเพื่อผลิต
อาหารสตัว์อย่างมคีวามรบัผิดชอบ เชน่ การจัดหาปลาป่นตอ้งไดร้บั
การรบัรองมาตรฐาน MarinTrust ทีม่าจากการทำาประมงดว้ยวิธีการ
จับแบบธรรมชาติที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ย่ังยืนดา้นสงัคม ทัง้นีไ้ทยยูเนีย่น ฟดีมลิล ์ยังมสีว่นรว่มในโครงการ 
Marin Trust Improver Program กับโครงการพัฒนาการประมง
อวนลากฝั่งอ่าวไทย ซึ่งประเมินการทำาประมงและเรื่องความย่ังยืน 
การออกผลติภณัฑอ์าหารสตัว์ใหมบ่างผลติภณัฑท์ีไ่มม่สีว่นผสมของ
ปลาป่น การใช ้AlgaPrime DHA จากสาหรา่ยทีอุ่ดมดว้ยโอเมก้า 3 
ของบริษัท Corbion มาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ทดแทนการใช้
น้ำาปลา การบรรลผุลสำาเรจ็ในการจัดหาน้ำามนัปาลม์ทีผ่่านการรบัรอง
ตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 
ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ และความมุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบ 
ถั่วเหลืองมาเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องได้รับการรับรองตามหลักการและเกณฑ์ความย่ังยืนของ 
ถั่ว เหลือง (Round Table on Responsibil ity Soy  
Association: RTRS) (หรือมาตรฐานเทียบเท่า) ภายในเดือน
มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน Best Aquaculture 
Practices (BAP) Feed Mill Standard Issue 3.0 
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https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/20210416-tu-responsible.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/20210416-tu-responsible.pdf
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https://seabos.org/wp-content/uploads/2021/10/Antibiotics-Roadmap.pdf
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*มาตรฐาน BAP *มาตรฐาน BAP, ASC, ASIC/SEASAIP 
และตามข้อกำาหนดของลูกค้า

หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์ของการจัดซื้อวัตถุดิบกุ้งทั้งหมด 
จากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

มาตรฐานสากล
อื่นๆ

Chicken of the Sea
Frozen Foods (COSFF)

โรงงานแปรรูปในประเทศไทย 
(ไทยยูเนี่ยน ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด 

โอคินอสฟู้ด) 

36.7%*
42.1%*

สัดส่วนของวัตถุดิบกุ้งที่มาจากฟาร์มเลี้ยง 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

จำานวนฟาร์มกุ้งที่ไทยยูเนี่ยนสนับสนุน 
ให้ได้รับรองมาตรฐานสากล  
โดยโครงการการรับรองมาตรฐาน

83

ทั้งหมด 110

10

8
5 4

มาตรฐาน BAP

ข้อกำาหนด  
Whole Foods Market

ข้อกำาหนด  
Tesco Welfare Approved

มาตรฐาน ASIC/SEASAIP

มาตรฐาน ASC 
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การตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบดิจิทัล ยังคงเป็นส่วนสำาคัญ
ของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Trax คือ ระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลับที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะของเรา ช่วยให้เรามี
เครือ่งมอืจัดการข้อมลูดจิิทลัเพ่ือใชใ้นการดำาเนนิงานทัว่โลกไดอ้ย่าง
มปีระสทิธิภาพ และชว่ยอำานวยความสะดวกในการทำางานของระบบ
ติดตามบนกระป๋องผลิตภัณฑ์ (can trackers) ซึ่งปรากฏอยู่บน
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลก ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายการ
ทำางานของ Trax ให้ครอบคลุมโรงงานและระบบห่วงโซ่อุปทานของ
เรามากขึ้น

ระบบการเก็บข้อมูลเส้นทางลำาเลียงแบบดิจิทัลของ Trax ช่วย
ให้เห็นภาพการทำางานที่ชัดเจนข้ึนในระบบห่วงโซ่อุปทานของเรา  
ซึ่งช่วยให้เราวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำาหรับ 
การทำาประมงแบบจับจากธรรมชาต ิเราไดเ้ริม่ทำาการวิเคราะหป์รมิาณ
ปลาและวิเคราะห์ตลาดอย่างเจาะลึกเป็นประจำาทุกเดือน ซึ่งทำาให้
เราสามารถประมาณการปริมาณปลาที่มีอยู่ได้อย่างแม่นยำามากข้ึน  
โดยการวิเคราะห์ประกอบไปด้วยการพิจารณาปัจจัยหลายประการ 
อาทิเช่น สถานะปริมาณปลา กฎระเบียบการทำาประมง รวมถึงช่วง
ฤดูงดจับปลา สภาพอากาศ กระแสน้ำาในทะเล และอื่นๆ

การตรวจสอบ 
ย้อนกลับ 
ด้วยระบบดิจิทัล 

สัดส่วนการซื้อปลาแซลมอน 
ที่มาจากฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐานสากล

39%
23%

11%

5%

22%

มาตรฐาน Global GAP

มาตรฐาน BAP

มาตรฐาน  
Agriculture Biologique

มาตรฐานอื่นๆ

มาตรฐาน ASC
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ไทยยูเนี่ยนกำาลังดำาเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางทะเลในระยะยาวและยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมายของเราเรื่องการมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเล 
ที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Living, Healthy Oceans) เราตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่กำาลังสูญหายไปในอัตราที่น่ากังวล  
จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีทาง
ธรรมชาติเพื่อจัดการกับความท้าทายนี้

แผนงานของเรากับ Global Ghost Gear Initiative (GGGI)  
จะเป็นการบุกเบิกใหก้บัอุตสาหกรรมอาหารทะเล เราเข้ารว่มกับ GGGI 
ในปี 2561 เพ่ือชว่ยจัดการกับประเดน็เรือ่งซากอุปกรณป์ระมง อุปกรณ์
สูญหาย และการทิ้งอุปกรณ์ประมงในทะเล (ALDFG) 

ส่วนหนึ่งในแผนงานของไทยยูเนี่ยนที่จะทำาร่วมกับ GGGI คือ พันธกิจ
ทีจ่ะขยาย โครงการ FAD Watch ในมหาสมทุรอินเดยี โครงการ FAD 
Watch เป็นการดำาเนินงานของ “Organización de Productores 
de Atún Congelado” (OPAGAC) และ Island Conservation 
Society (ICS) ร่วมกับรัฐบาลเซเชลส์ ในมหาสมุทรอินเดีย เพื่อกู้คืน 
อุปกรณ์ประมงประเภทซั้ง (FADs) ที่สูญหาย และหยุดเครื่องมือ
พวกนีจ้ากการลอยเข้ามาในแหลง่ทีอ่ยู่อาศยับรเิวณชายฝัง่ นอกจากนี ้ 
ไทยยูเนี่ยนยังสนับสนุนโครงการพัฒนาประมงในมหาสมุทรอินเดียที่
ส่งเรือประมงอวนล้อมจำานวน 28 ลำา เข้าร่วมโครงการ FAD Watch  
และขยายโครงการริเริ่มในปัจจุบันไปยังเกาะ 5 แห่งที่ถูกระบุโดย  
OPAGAC ว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดที่อุปกรณ์ประมงประเภทซั้ง 
(FAD) เหล่านี้จะลอยเข้ามาที่ชายหาด จากความสำาเร็จนี้ ไทยยูเนี่ยน 
กำาลังจะเริ่มต้นตรวจสอบกับโครงการที่คล้ายคลึงกับโครงการพัฒนา
ประมงอื่นๆ (FIPs) ในอนาคต 

หนึ่งในวัตถุประสงค์สำาคัญคือ เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติในการจัดการ
กับซากอุปกรณ์ประมง อุปกรณ์สูญหาย และการทิ้งอุปกรณ์ประมง 
ในทะเล (ALDFG) ที่ประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม 2564 เราได้ 
เผยแพร่ รายงาน ซึ่งมีข้อมูลการค้นพบจากการสำารวจและการประเมิน
ที่เราได้ดำาเนินการเรื่อง ALDFG ในภาคการทำาประมงพาณิชย์ของ
ประเทศไทย การค้นพบนี้คือ สภาพแวดล้อมเป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้
อุปกรณ์ประมงสูญหาย โดยการเก็บกู้อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถ
ปรับปรุงได้ และมีโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างชาวประมง
และโรงงานรีไซเคิล

นอกจากนี้ การร่วมมือของเรากับองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระดับโลก 
(The Nature Conservancy: TNC) ที่จะนำาอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลไปสู่แนวทางความยั่งยืนให้มากขึ้น ด้วยการจัดการกับแนวปฏิบัติ
ของการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU) ไทยยูเนี่ยนจะทำางานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงของ TNC 
เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานการจัดหาปลาทูน่าของเรา
ภายในปี 2568 ซึ่งรวมถึงการเริ่มใช้ระบบดิจิทัลในการตรวจสอบเรือ
ประมงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการติดตั้งกล้องวิดีโอ จีพี
เอส และระบบเซนเซอร์ เพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆ บนเรือ และ/หรือผู้
สังเกตการณ์ที่เป็นมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติ

การสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลในวงกว้าง 
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การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธกิจการจัดหาปลาทูน่า
อย่างยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน

การดำาเนินโครงการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบของเรา 
จะครอบคลุมไปยังความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่ง
เป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติในวงกว้าง 
ทีไ่ทยยูเนีย่นสนบัสนนุ การสนบัสนนุเป้าหมายการพฒันาอย่างย่ังยืน
ของสหประชาชาตทิกุเป้าหมายทีเ่กีย่วข้องกับธุรกิจของเราเป็นสว่นหนึง่
ของโครงการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ไทยยูเนี่ยนมุ่งเน้น
ไปยังเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนประการท่ี 13 การรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประการท่ี 14 การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเป็นหลัก 
เราดำาเนินการผ่านโครงการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบหลาย
โครงการและการริเริ่มต่างๆ เช่น การทำางานเรื่องการอนุรักษ์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพและแนวทางแก้ปัญหาท่ีใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
 

หรือ nature-based solutions (เป้าหมายประการที่ 13 และ 
14) การทำางานกับ Global Ghost Gear Initiative เพื่อลด
ขยะพลาสติกในท้องทะเล ซึ ่งเป็นสาเหตุสำาคัญที่อันตรายต่อสิ่ง
แวดล้อม สัตว์ทะเล และมีผลกระทบเชิงลบต่อปริมาณปลาในทะเลทั่ว
โลก (เป้าหมายประการที่ 14) การดำาเนินโครงการตรวจสอบย้อน
กลบัอย่างจรงิจัง เชน่ การทำางานกบั Global Dialogue on Seafood 
Sustainability การเป็นพันธมิตรกับองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติระดับ
โลก (TNC)  และการเข้าร่วมใน Ocean Disclosure Project  
(เป้าหมายประการที ่14) รวมถงึพนัธกิจการจัดหาปลาทนูา่อย่างย่ังยืน
ของไทยยูเนี่ยน (เป้าหมายประการที่ 14) ซึ่งรายละเอียดของพันธกิจ
นี้อยู่ด้านล่าง ในปี 2565 เราจะทำาความเข้าใจงานของเราที่เก่ียวกับ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้มากย่ิงข้ึนผ่านการมีส่วนร่วมกับ 
UN Global Compact และโครงการริเริ่มอื่นๆ

เมือ่เดอืนธันวาคม 2559 ไทยยูเนีย่นรเิริม่การดำาเนนิพนัธกิจการจัดหา
ปลาทูน่าอย่างยั่งยืน ด้วยการตั้งเป้าหมาย “อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์
ของผลติภัณฑแ์บรนดป์ลาทนูา่ของเราวัตถดุบิปลาทนูา่ทีใ่ชใ้นการผลติ
ต้องมาจากการทำาประมงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MSC หรือ
จากโครงการพัฒนาการประมง (FIP) อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในสิ้นปี 
2563” เรามคีวามภมูใิจทีป่ระสบความเสรจ็สามารถทำาไดเ้กินเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยทำาได้ 87 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2563 และทำาได้ 88 เปอร์เซ็นต์ 
ในปี 2564 ซึ่งกำาลังดำาเนินไปตามเป้าหมายของเราที่จะทำาให้ได้ 100 
เปอร์เซ็นต์ 

การเป็นหนึ่งผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการทำางานเพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณปลาในทะเลมีอยู่
อย่างอุดมสมบูรณ์สำาหรับคนรุ่นหลัง การจัดหาอาหารทะเลที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ และการมีส่วนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศผ่านสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงการบรโิภคอาหารดว้ยวิธีการ
ต่างๆ เรื่องนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำาให้ไทยยูเนี่ยนมีการกำาหนดเป้าหมาย
องค์กรทีมุ่ง่สู ่การมสีขุภาพทีด่ ีและทอ้งทะเลทีอุ่ดมสมบรูณ ์(Healthy 
Living, Healthy Oceans) ซึ่งพันธกิจการจัดการปลาทูน่าของเรา
เป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำาคัญของเป้าหมายนี้ 

จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
ระบุว่า ประชากรทั่วโลกมีการบริโภคปลาคิดเป็นประมาณ 17 
เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนจากสัตว์ และโดยรวมของจำานวนประชากร
ประมาณ 3,200 ลา้นคนบนโลกบรโิภคโปรตนีสตัว์เกือบ 20 เปอรเ์ซน็ต์
ของโปรตีนจากสัตว์ 

ตลอดระยะเวลา 5 ปขีองการดำาเนินงานพนัธกจิการจดัหาปลาทูน่าของ
เราระหว่างปี 2559 – 2563 ไทยยูเนี่ยนมีความก้าวหน้าอย่างมาก
ในการทำางานเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับและความย่ังยืนของอาหาร
ทะเล ดังต่อไปนี้
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พันธกิจการจัดหาปลาทูน่า
อย่างยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน

พันธกิจการจัดหาปลาทูน่า
อย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรม  

ไทยยูเน่ียนต้ังเป้าหมายพันธกิจ การจัดหาปลาทูน่าอย่างย่ังยืนของ
เราจนถึงปี 2568 โดยมีเป้าหมายว่า “ภายในปี 2568 ปลาทูน่าท่ี 
ไทยยูเน่ียนจัดหาจากเรือประมงและจากคู่ค้าต้องแสดงให้เห็นว่า มีแนว
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการทำางาน (Operational Best Practice) เพ่ือ
ป้องกันการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU) และแรงงานทาสสมัยใหม่” โดยเป้าหมายใหม่น้ีสะท้อนถึง ความ
ต้องการของคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สนับสนุนให้เกิดการความ
ร่วมมือในการทำางานด้านความย่ังยืนของอาหารทะเล ซ่ึงจะครอบคลุม
สายพันธ์ุปลาทูน่า 4 สายพันธ์ุหลักท่ีเราจัดหาคือ สายพันธ์ุ Albacore 
สายพันธ์ุ Bigeye สายพันธ์ุ Skipjack และ สายพันธ์ุ Yellowfin แนว
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการทำางาน (Operational Best Practice) สำาหรับ
เรือประมงจะถูกกำาหนดให้รวมถึงประเด็นดังต่อไปน้ี ซ่ึงจะประกอบด้วย
เหตุการณ์สำาคัญและเป้าหมายสำาหรับพันธกิจการจัดหาปลาทูน่า

ไทยยูเนี่ยนจัดหาวัตถุดิบจากการทำาประมงปลาทูน่าที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาการประมง (FIP) เพื่อไปสู่การรับรองมาตรฐาน 
MSC หรอืระหว่างข้ันตอนการประเมนิมาตรฐาน MSC หรอืไดร้บั
การรับรองมาตรฐาน MSC แล้ว

1.

2.

3.

4.

5.

6.

เรือประมงได้ดำาเนินการตามแผนการปรับปรุงเรือ (Vessel  
Improvement Plans) อย่างครบถ้วน หรือปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัตดิา้นแรงงานบนเรอืประมงของไทยยูเนีย่น (Vessel Code 
of Conduct) หรือเทียบเท่า 
เรือประมงได้รับการตรวจสอบติดตามในทะเล โดยเป็นการตรวจ
สอบโดยมนุษย์ หรือตรวจสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่ค้าและการดำาเนินงานของไทยยูเนี่ยนปฏิบัติตามมาตรการ
อนุรักษ์ของมูลนิธิ เพื่อความย่ังยืนของอาหารทะเลสากล  
(International Seafood Sustainability Foundation: ISSF)

เรือประมงต้องรายงานข้อมูล ปฏิบัติตามการแบ่งสัดส่วนการ
ทำาประมงที่กำาหนด และมาตรการการอนุรักษ์ตามมติของ
องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fishery  
Management Organization: RFMO)

ปลาทูน่ามีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังเรือประมง และมีการนำา 
Global Dialogue on Seafood Traceability (GDST) 
Standard 1.0 มาใช้  

• การพัฒนาและการดำาเนินโครงการพัฒนาการทำาประมงทูน่า
จำานวน 9 โครงการ โดยความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้
รับการประเมินอย่างอิสระโดย Sustainable Fisheries 
Partnership และมีการเปิดเผยรายงานต่อสาธารณะ

• การรณรงค์ให้มีการดำาเนินการตามมาตรการในการจัดการ
การทำาประมงที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในระดับภูมิภาค

• การติดตั้งระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์บนเรือประมงประเภท
เบ็ดราวเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มจำานวนเรือประมงที่ติด
ตั้งระบบดังกล่าว

• การพัฒนาโครงการลดการใช้อุปกรณ์การทำาประมงประเภท
ซั้ง (FAD Watch) ต่อไปในประเทศเซเชลส์ 

• การเข้าร่วมโครงการ Ocean Disclosure Project เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลแหล่งจัดหาวัตถุดิบอาหารทะเลทั่วโลกของเรา
อย่างโปร่งใส

• มีการตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานด้านสังคม
บนเรือประมงในมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก 
และมหาสมุทรอินเดีย จากองค์กรอิสระ

• การเข้าร่วมในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อจัดการกับความ
ท้าทายต่างๆ ที่มีในอุตสาหกรรม เช่น กลุ่ม Seafood  
Business for Ocean Stewardship กลุม่ Global Ghost 
Gear Initiative และ UN Global Compact เพ่ือเปา้หมาย
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์ของมูลนิธิเพื่อความย่ังยืน
ของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability 
Foundation) 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้นายเควิน 
บิกซ์เล่อร์ ผู้บริหารของไทยยูเนี่ยน ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็น
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ 
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การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นหัวใจสำาคัญของ
พันธกิจการจัดหาปลาทูน่าอย่างย่ังยืน จนถึงปี 2568 ซึ่งอยู่ภายใต้
นโยบายการจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าด้วยความรับผิดชอบ ของไทยยูเนีย่น
ที่มีการประกาศไว้ในปี 2563 การตรวจสอบย้อนกลับยังคงเป็นหัวใจ
หลักของกลยุทธ์ความย่ังยืนของไทยยูเนี่ยน ซึ่งขณะนี้มีการดำาเนิน
การเพื่อให้บรรลุผลตามมาตรฐาน Global Dialogue on Seafood 
Traceability: GDST) ซึ่งหมายถึง เอกสารการตรวจสอบย้อนกลับ
จะประกอบด้วยข้อมูลหลักที่มาจาก Key Data Elements (KDEs) 
ที่มีการจัดทำา Critical Tracking Events (CTEs) ตามที่อธิบาย
ในหมวด “wild events” ของมาตรฐาน GDST สำาหรับห่วงโซ่อุปทาน
ทั้งหมดตั้งแต่เรือประมงไปจนถึงผลผลิตของไทยยูเนี่ยน ความคืบหน้า
ในเรือ่งนีจ้ะมกีารตดิตามตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามพันธกจิการจัดหาปลา
ทูน่า โดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระ และจะมีการเผยแพร่รายงานในอนาคต

การดำาเนินโครงการพัฒนาการประมงที่เราได้มีส่วนร่วมยังคงเป็นม ี
ความส ำาค ัญต ่อพ ันธก ิจการจ ัดหาปลาท ูน ่ าท ี ่ จ ะข ับ เคล ื ่อน
การเปลี่ยนแปลงที่ยั ่ งยืนในทะเลกับคู่ค้ าของเรา หลังจากที่
บรรจุผลสำาเร็จในการจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าที ่มาจากโครงการ
พัฒนาการประมงจำานวนมากในปี 2563 การเพิ่มจำานวนวัตถุดิบปลา
ทนูา่ทีเ่ราจัดหาตอ้งมาจากการทำาประมงทีไ่ดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน 
MSC จะถูกเน้นมากข้ึนจนถึงปี 2568 นั่นหมายถึงการเปลี่ยนจาก
โครงการพัฒนาการประมงไปสู่ขั้นตอนการประเมินมาตรฐาน MSC

เราทราบดีว่า เราไม่สามารถบรรลุพันธกิจการจัดหาปลาทูน่าของเรา
ได้เพียงลำาพัง จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องทำางานร่วมกับพันธมิตรที่หลาก
หลาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มของโครงการพัฒนาการประมง และการทำาการประมงต่างๆ 
สามารถเข้าไปดไูดท้ีเ่ว็บไซต ์SeaChange® และทางชอ่งทาง YouTube

• โครงการพัฒนาการประมง

• การทำาการประมง

• การพัฒนาการของโครงการพัฒนการประมงจะทำาให้พันธกิจการ
จัดหาปลาทนูา่ของเราดำาเนนิการอย่างราบรืน่ โดยเมือ่ปลายปี 2563 
เรามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาการประมงปลาทูน่าที่กำาลังดำาเนิน
อยู่ จำานวน 10 โครงการความคืบหน้าของโครงการพัฒนาการ
ประมงสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ fisheryprogress.org. 

2.4%

85.7% 

88.1%

2564

* อ้างอิงจากการจัดหาปลาทูน่าจากแหล่งที่ได้รับมาตรฐานการทำา
ประมง MSC หรือ FIP ของผลิตภัณฑ์แบรนด์ของไทยยูเนี่ยน
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https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/20200924-tu-responsible-sourcing-of-tuna.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BPPwNfF3bcQ
https://www.youtube.com/watch?v=I-DikSs4kRs
https://fisheryprogress.org


กรณีศึกษา 5 การทดลองสัญญาจ้างงานรูปแบบการ์ตูน

ในประเทศไทย คนที่ทำางานบนเรือประมงที่จัดหาวัตถุดิบให้ไทยยูเนี่ยน
ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา และกัมพูชา ดังนั้นจึง
ไม่สามารถพูดและอ่านภาษาไทย จากเหตุผลดังกล่าว มีหลายคนที่
อาจต้องลงนามในสัญญาจ้างงานโดยที่พวกเขาไม่เข้าใจรายละเอียด
ทั้งหมด หรือไม่มีข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องทราบก่อนที่จะทำา
ข้อตกลงในการทำางาน

ไทยยูเนี่ยนได้ทำางานร่วมกับ Creative Contracts ในการพัฒนา
สัญญาจ้างงานของชาวประมงในรูปแบบการ์ตูน การใช้รูปภาพและ
ข้อความง่ายๆ จะช่วยอธิบายเนื้อหาในสัญญาได้ดีมากขึ้น ทำาให้
ชาวประมงเข้าใจได้ง่ายและเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น และที่สำาคัญในสัญญา
นี้จะช่วยให้เรือประมงเข้าใจเนื้อหาตามที่กำาหนดโดยกฎหมายไทย และ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วย
การทำางานในภาคประมงทะเล (ILO C188 Work in Fishing Con-
vention)

ในปี 2564 ไทยยูเนี่ยนทำาการทดลองใช้สัญญาจ้างงานรูปแบบการ์ตูน
ครั้งแรกกับลูกเรือประมงชาวเมียนมา จำานวน 23 คน ที่จังหวัดชุมพร 
ประเทศไทย 

ไทยยูเนี่ยนได้อธิบายรายละเอียดเนื้อหาในสัญญาจ้างงานทั้งหมด
จำานวน 16 หน้ากับลูกเรือประมงชาวเมียนมา โดยมีล่ามช่วยแปล และ
ยังมีวิดีโอแนะนำาเนื้อหาในสัญญาที่เป็นภาษาพม่าอีกด้วย 

เราได้รับผลตอบรับที่ดีจากการทดลองใช้สัญญานี้เป็นครั้งแรก 
และได้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์สำาหรับการทดลองในครั้งถัดไป 
จากแบบสอบถามที่ให้ลูกเรือทำา พวกเขาตอบว่า นอกจากจะเข้าใจ
เนื้อหาของสัญญาแล้ว พวกเขายังทราบถึงสิทธิของพวกเขาอย่าง
ชัดเจน และไทยยูเนี่ยนทำาให้พวกเขารู้สึกว่า พวกเขามีคุณค่า 
ทั้งนี้ได้มีการเชิญทางสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ 
(International Transport Workers Federation) เข้าร่วม
ในการทดลองใช้สัญญาจ้างงานรูปแบบการ์ตูนกับเรา

ในปี 2565 ไทยยูเน่ียนจะมีการทดลองใช้สัญญาจ้างงานอีก 2 ครัง้ 
โดยจะร่วมกับคู่ค้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และระยอง ก่อนจะ
ประเมินว่าจะขยายการดำาเนินงานอย่างไรหากประสบความสำาเร็จ
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กรณีศึกษา 6 การเป็นพันธมิตรกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชั้นนำาของโลก The Nature Conservancy (TNC)

การทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(IUU) ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการจับปลาทูน่าที่มากเกินไป
ในขณะที่ประชากรปลาลดน้อยลง ไปจนถึงการจับสัตว์ทะเลชนิดอื่น
ที่เสี่ยงถูกจับโดยไม่ได้ตั้งใจเช่น ฉลาม และเต่าทะเล รวมทั้งยังเชื่อม
โยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม 
นอกจากนี้ การตรวจสอบการทำาประมงที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ
ได้นำาไปสู่การสูญเสียรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ของทั้ง
ชุมชนชาวประมงและรัฐบาล

ปัจจุบันภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจในประเด็นท้าทายเหล่านี้เพิ่มขึ้น 
และคาดหวังใหบ้รษัิทและแบรนดต์า่งๆ ยกระดบัมาตรฐานของตวัเอง
ให้สูงยิ ่งขึ ้นในแง่มุมต่างๆ เช่น ควรมีการจัดหาวัตถุดิบด้วย
ความรับผิดชอบ ควรมีข้อกำาหนดด้านจริยธรรมเป็นหลัก และ
ไม่ควรสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

สำาหรับไทยยูเนี่ยน เราแสวงหาโอกาสเพื่อเสริมความแข็งแกร่งใน
การดำาเนินงานของเราอยู่เสมอ และเพื่อให้มั่นใจว่า เราได้ปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติที ่ดีที ่ส ุดที ่มีอยู ่เดิมและที ่เกิดขึ ้นใหม่มากมาย
การทำางานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เป็นส่วนที่สำาคัญสำาหรับเรื่องนี้ 
และในปี 2564 เราจับมือกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก 
The Nature Conservancy และประกาศเจตนารมณ์ในการทำางาน
ดา้นความโปรง่ใสของหว่งโซอุ่ปทานการจัดหาปลาทนูา่ของเราทัว่โลก 

ภายใต้เจตนารมณ์นี้ ไทยยูเนี่ยนจะทำางานกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
การประมงขององค์กรอนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มระดบัโลก เพ่ือตดิตัง้ระบบ
ตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานการจัดหาปลาทูน่าของเราภายในปี 2568 
ซึ่งรวมถึงการสังเกตการณ์โดยมนุษย์ และ/หรือการติดตั้งระบบ
ตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ในเรือประมงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ของเรา โดยจะมีการติดตั้งกล้องวิดีโอ จีพีเอส และระบบเซนเซอร์ 
เพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆ บนเรือ และ/หรือการสังเกตการณ์โดย
มนุษย์ได้โดยอัตโนมัติ

การใช้ดาวเทียม โดรน เรือ และเครื่องบิน แม้จะสามารถแสดงให้เห็น
ว่าใครอยู่ในทะเล แตก่ารตรวจสอบทางอิเลก็ทรอนกิสจ์ะเพิม่การเฝา้
ระวังไปไดอี้กระดบั โดยสามารถใหข้้อมลูโดยละเอียดเก่ียวกับการทำา
ประมง ผลผลติทีจั่บ และการจับสตัว์น้ำาทีไ่มใ่ชส่ายพันธ์ุเป้าหมายของ
การจับ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
และที่สำาคัญคือ การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์จะทำาให้เชื่อมั่นได้
ว่า ผลติภณัฑอ์าหารทะเลนัน้ถกูจัดหามาดว้ยวิธีทีย่ั่งยืนถกูตอ้งตาม
กฎหมายและสอดคลอ้งกับแนวปฏบิตักิารทำาประมงทีด่ทีีสุ่ด รวมถงึ
มีการตรวจสอบวิธีการทำางานของเรือประมงอีกด้วย

ในปี 2564 เรามีความคืบหน้าอย่างมากในการดำาเนินงานตาม
เจตนารมณ ์ทัง้การดำาเนนิงานในทะเล และเรือ่งตา่งๆ เชน่ นวัตกรรม
เทคโนโลยี นโยบาย และการตลาด ดังนี้

• การมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรจัดการประมงระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความร่วมมือ

• การพัฒนากรอบการประเมินข้อมูลด้านความเสี่ยง เพื่อแก้
ปัญหาด้านแรงจูงใจในมาตรฐาน Marine Stewardship 
Council Standard (MSC)

• การร่วมงานกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก เพ่ือ
พัฒนาและเริ่มนำามาตรฐานการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
มาปฏิบัติ และการปรับปรุงการทำางานในโครงการพัฒนาการ
ประมง และโครงการตา่งๆ ของไทยยูเนีย่นทีก่ำาลงัดำาเนนิการอยู่

• การสรุปแผนโครงการต้นแบบสำาหรับการขนถ่ายสินค้าบนเรือ
• การเริม่เรยีนรูใ้ชเ้ครือ่งจักรข้ันสงูและการวิเคราะหข้์อมลูไดท้นัที

ในขั้นตอนการประมวลผลการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

ในปี 2565 จะยังคงมีการดำาเนินงานตามเจตนารมณ์น้ีอย่างต่อเน่ือง 
และในปีต่อไป จะมีการดำาเนินงานเพ่ือพัฒนามาตรฐานด้านสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมของการทำาประมง ดังต่อไปน้ี
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• การดำาเนินโครงการเพื่อปรับปรุงการทำางาน ต้นทุน และ
นวัตกรรมด้านระบบตรวจสอบอิเล็กทรอนิกส์

• การ เพิ่ ม จำ านวน เ รื อปร ะมงที่ ติ ดตั้ ง ร ะบบตรวจสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

• การพัฒนาการดำาเนินงานเรื่องอุปกรณ์การทำาประมง Fish 
Aggregating Device (FAD) 

• การมีปฏิสัมพันธ์กับภาคธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 
• การพัฒนาการแผนงานเพ่ือนำามาปรับใช้ในการตรวจสอบทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบการทำางาน
บนเรือประมง

• การสนับสนุนให้มีการตรวจสอบทางทะเลสำาหรับการจับปลา
สแปรต (sprat) ปลาแมคเคอเรล (mackerel) ปลาเฮอร์ร่ิง 
(herring) และปลาไวท่ิง (whiting) ด้วยวิธีจับแบบธรรมชาติ
ในยุโรป 

นอกจากน้ี การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ระดับโลก เป็นหนึ่งในการดำาเนินงานสำาคัญของพันธกิจการจัดหา
ปลาทูน่าอย่างย่ังยืนของไทยยูเน่ียน จนถึงปี 2568 โดยมีการต้ัง 
เป้าหมายว่า ภายในปี 2568 ปลาทูน่าท่ีไทยยูเน่ียนจัดหาจากเรือ
ประมงและจากคู่ค้าต้องแสดงให้เห็นว่า มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
การทำางาน (Operational Best Practice) เพ่ือป้องกันการทำา
ประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และ
แรงงานทาสสมัยใหม่

ไทยยูเนีย่นจะพยายามอย่างเตม็ทีเ่พ่ือสนบัสนนุใหคู่้ค้าของเราปฏบัิติ
ตามมาตรฐานใหม่ โดยจะให้ความรู้และกรอบเวลาการดำาเนินงาน
ที่เหมาะสมสำาหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากเรา
พบว่าคู่ค้าไม่มีความคืบหน้าในการดำาเนินการหรือไม่เต็มใจทำางาน
กับเราและที่ปรึกษาของเรา เราจะทบทวนการทำางานร่วมกัน กรณี
นี้จะทำาให้แน่ใจว่า เรากำาลังทำางานร่วมกับผู้ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกับเรา
ในการยกระดับอุตสาหกรรม และจะเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทอื่น
ในอุตสาหกรรมที่สามารถร้องขอให้คู่ค้าของพวกเขาปฏิบัติตาม 

กรณีศึกษา 6 การเป็นพันธมิตรกับองค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชั้นนำาของโลก The Nature Conservancy (TNC)
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10
การดำาเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบ 

ความเสี ่ยงทางด้านสิ ่ งแวดล้อมของโลก เช่น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ และการจัดการของเสีย จะมีผลกระทบ
เชิงลบต่อท้องทะเลของเรามากข้ึนเรื่อยๆ และเป็นภัย
คุกคามต่อสัตว์ทะเลสายพันธ์ุต่างๆ ที่เราต้องพึ่งพา 
ดังนั้นวิธีการดำาเนินงานของเราจะต้องมีความรับผิด
ชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแสดงถึงบทบาทหน้าที่
การดูแลพนักงานในวิธีที่เราดำาเนินอยู่
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ไทยยูเนีย่น มกีารรเิริม่โครงการมากมายทีช่ว่ยใหม้ัน่ใจว่า บรษัิท
ดำาเนนิงานดว้ยความรบัผิดชอบ และไดจั้ดการกับประเดน็ทีม่นียั
สำาคญับางประการอย่างเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในบทนี้เรามุ่งเน้นไปยัง
เป้าหมายประการท่ี 12 แผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
และประการที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราได้ริเริ ่มโครงการต่างๆ ในสถานที่ทำางานของเราเพื่อนำาไปสู่
การลดการใชน้้ำา การใชพ้ลงังาน การลดปรมิาณของเสยีทีถ่กูฝงั
กลบ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลดอุบัติเหตุใน
สถานที่ทำางาน เราต้องการให้ทุกคนที่ทำางานกับไทยยูเนี่ยน
มีบทบาทอย่างแข็งขันที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเป้าหมายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ ่งแวดล้อม ซึ ่ง เรา
เห็นความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่
ของทุกๆ คน นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างความก้าวหน้า
ในนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
รวมถงึมาตรฐานดา้นความปลอดภยั วิธีปฏบิตัแิละกระบวนการ
ต่างๆ ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำาเนิน
งานด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยูเนี่ยนได้ ที่นี่

อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำางาน1 

0.57

13.65 31.34

0.777

0.42

12.13

19.27

0.709
0.45

11.39

17.64

0.643
0.39

10.68

17.90

0.640
ต่ำากว่า 32%

ต่ำากว่า 22% ต่ำากว่า 43% 

ต่ำากว่า 18%

ต่ำากว่า 13%

ต่ำากว่า 6% สูงกว่า 1%

ต่ำากว่า 0.5%

ก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต)2

การใช้น้ำา 
(ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิต)2

ของเสียที่ถูกฝังกลบ 
(กิโลกรัม/ตันการผลิต)2

1  ข้อมูลนี้รวมพนักงานและผู้รับเหมา (ขอบเขตการรายงานทั้งหมดดูได้ที่หน้า 100)
2 ข้อมูลนี้รวมโรงงานการผลิต (ขอบเขตการรายงานทั้งหมดดูได้ที่หน้า 100)
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โควิด 19
ไทยยูเนี่ยน ให้ความสำาคัญสูงสุดต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของพนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกคา้ และชุมชนท้อง
ถิน่อยู่เสมอ ตัง้แตม่กีารแพรร่ะบาดของโควิด 19 เกดิข้ึนในป ี2562 
เราได้มีการทำางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำากับดูแลในท้องถิ่น 
ผู้นำาชุมชน และองค์การนอกภาครัฐต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัย
ของพนักงานและชุมชน

สองปทีีผ่่าน เรามมีาตรการทีค่รอบคลมุอย่างเครง่ครดัเพือ่ป้องกนั
การติดเชื้อภายในโรงงาน เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวม
อุปกรณป์อ้งกันสว่นบุคคล (PPE) และการแบ่งกลุม่สลบัเข้าทำางาน 
นอกจากนีบ้รษัิทยังข้ันตอนปฏบิตัทิีร่ดักุมในกรณพีบผู้ทีม่ผีลตรวจ
เป็นบวก รวมถึงการแยกและดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบ
เพือ่กักตวัตามแนวทางของรฐับาล เราจัดใหม้กีารตรวจสอบและตรวจ
หาเชือ้พนกังานทีอ่ยู่ใกลช้ดิผู้ตดิเชือ้ พรอ้มทัง้ทำาความสะอาดฆ่าเชือ้
บริเวณที่ผู้ติดเชื้อสัมผัส นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีการฉีดวัคซีน
โควิด 19 ใหกั้บพนกังาน ทัง้ทีเ่ป็นวัคซนีภายใตโ้ครงการรฐับาล และ
ในส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงาน
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การสร้างสถานท่ีทำางานท่ีปลอดภัยเพ่ือลดความเส่ียงของการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต เป็นเรื่องที่ไทยยูเนี่ยนให้ความสำาคัญสูงสุดของเป็น
อันดับแรก 

เพื่อให้มั่นใจว่า เรามีการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องอันตราย
ที่สำาคัญต่างๆ เราสามารถลดความสูญเสียทางกายภาพและ
ทางการเงิน และสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกิจดำาเนินการได้อย่างตอ่
เนื่อง จงึมีการกำาหนดมาตรการเหล่านี้ขึน้ ได้แก ่การประเมินความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดย
เฉพาะอย่างย่ิงการประเมนิความเสีย่งการเกดิไฟไหม ้การเดนิตรวจ
สอบ (Gemba) โดยผู้บริหาร ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมอนุมัติโครงการก่อนอนุมัติงบประมาณโครงการ
หลัก การแจ้งและรายงานการเกิดอุบัติเหตุทันที และการวิเคราะห์
รากสาเหตุของอุบัติเหตุ (Root Cause Analysis) เพื่อป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ซ้ำา 

เรามพีนัธกิจทีจ่ะบรรลเุป้าหมายของอัตราความถีก่ารเกิดอุบัตเิหตุ
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท 
ซ่ึงปฏิบัติตามข้อกำาหนดภาคบังคับด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั
และสิง่แวดลอ้ม การวิเคราะหป์ระเดน็หลกั 3 ประเดน็และรากสาเหตุ

3 จำานวนการเกิดอุบัติเหตุ ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำางานของพนักงานและผู้รับเหมา (ขอบเขตการรายงานดูได้ที่หน้า 100)
4 จำานวนการเจ็บป่วยจากการทำางาน ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำางานของพนักงานในโรงงานผลิต (ขอบเขตการรายงานดูได้ที่หน้า 100)

ของอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแม้จะไม่ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายก็ตาม 

ในปี 2564 เราลดอัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน
ของพนักงาน (LTIFR3) ได้ 13 เปอร์เซ็นต์เทียบกับปี 2563 ซึ่ง
ลดลงได้มากกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เรามีขั้นตอน
การบริหารจัดการอุบัติเหตุให้เข้มงวดข้ึน ซึ่งรวมถึงการรายงาน
อุบัติเหตุ และการยกระดับความเร่งด่วนเพ่ือให้มีการสอบสวนหา
สาเหตุของอุบัติ เหตุที ่ เหมาะสม รวมทั ้งการให้ความรู ้และ
การดำาเนนิตามมาตรการป้องกันในทกุโรงงานและสำานกังานของเรา 
นอกจากนี้เรารักษาอัตราการเจ็บป่วยจากการทำางานของพนักงาน
อยู่ที่ระดับศูนย์ 4

เรายังคงให้ความสำาคัญกับการจัดการความเสี่ยงการเกิดเพลิง
ไฟไหม้ที่โรงงานของเรา ในปี 2563 เราได้ทำาการประเมินโรงงาน
เพือ่วิเคราะหช์อ่งว่างและมาตรการควบคุมความเสีย่งทีจ่ำาเป็น ในป ี
2564 เราเริ่มดำาเนินโครงการควบคุมความเสี่ยง อันประกอบ
ไปดว้ยการยกระดบัระบบป้องกันไฟไหม ้การเข้มงวดเรือ่งการตรวจ
สอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการบำารุงรักษาและกำาหนด
ข้อบังคับด้านความปลอดภัยเบื้องต้นในโครงการใหม่ๆ ของเรา 
เราต้ังงบประมาณกว่า 200 ล้านบาทในช่วง 5 ปีข้างหน้าเพือ่ยกระดบั
อุปกรณ์การป้องกันเพลิงไหม้ในโรงงานของเรา 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
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การปกป้องสิ ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ โดยได้มีการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมและริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เรายังคงให้ความสำาคัญกับ
การลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำา และปริมาณของเสียฝังกลบของเรา 

เปรียบเทียบปี 2564 และปี 2563  

ความเข้มข้นของการใช้น้ำาของเราลดลง 6 เปอร์เซ็นต์ นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำา เรามีการนำาน้ำามาใช้ซ้ำาและมีการนำา
มารีไซเคิลปริมาณ 1,888,825 ลูกบาศก์เมตร ในฐานะผู้ผลิตอาหารแปรรูป ความปลอดภัยของอาหารและคุณภาพของอาหารต้องไม่ได้รับ
ผลกระทบ ทั้งนี้ เรากำาลังทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อรักษาและควบคุมคุณภาพของ
การผลิต และสามารถลดการใช้น้ำาและการปล่อยน้ำาได้ในเวลาเดียวกัน 

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราลดลง 0.5 
เปอร์เซน็ต์ ในปี 2564 เราได้ขยายโครงการพลังงานแสงอาทติย์
ท่ีโรงงานของเราในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีส่วนของการผลิต
พลังงานแสงอาทิตยท่ี์ติดต้ังเพิม่และติดต้ังแล้วเสรจ็รวม 7 เมกะ
วัตต์ และเราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4,409 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้เรายังทำางาน
อย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะ
เป็นการปรับปรุงการจัดการ หรือการออกแบบทางวิศวกรรม 
ทัง้นีเ้รากำาลังค้นหาการเปลี่ยนหม้อไอน้ำาทีใ่ช้ถ่านหินของเราเป็น
เชื้อเพลิงชีวมวล 

สภาพภูมิอากาศ 

น้ำา
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การจัดการน้ำา 
ความเข้มข้นของปริมาณของเสียฝังกลบของเราเพิ่มข้ึน 1 เปอร์เซ็นต์ 
โดยส่วนใหญ่เพิ่มข้ึนเน่ืองมาจากมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
โควิด 19 ที่ดำาเนินการโดยบริษัทเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานท้ังหมดของเรา โดยของเสียเหล่าน้ีไดแ้ก ่อปุกรณป์อ้งกนัส่วน
บุคคลที่สวมใส่ของพนักงาน อุปกรณ์สุขอนามัยที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การทำาความสะอาดตามปกติในพื้นที่ทำางาน รวมถึงการทิ้งชุดตรวจโค
วิด 19 ที่ใช้แล้วของพนักงาน โดยเราให้ความสำาคัญกับการแยกของ
เสียและการนำาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ดว้ยเหตุน้ี เราส่งขยะปรมิาณ 
32,234,812 ตัน โดย 49 เปอรเ์ซ็นต์ของของเสียท่ีเกดิข้ึนท้ังหมดของ
เราถกูนำากลับมาใช้ซ้ำาหรอืนำามารไีซเคิล และมีเพยีง 21 เปอรเ์ซ็นต์ของ
ของเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดของเราถูกส่งไปฝังกลบ โดยการริเริ่มสำาคัญ
คือ การลดกากตะกอนจากการบำาบัดน้ำาเสียโดยใช้เตาเผาก๊าซชีวภาพ
แปลงกากตะกอนจากการบำาบัดน้ำาเสียเป็นปุ๋ย และการจัดเก็บบรรจุ
ภัณฑ์ (ของวัตถุดิบ) เพื่อนำาไปรีไซเคิล

น้ำามคีวามสำาคญัตอ่อยา่งตอ่เนือ่งในธรุกจิอาหาร ดงันัน้การจดัการน้ำา
อย่างความรับผิดชอบจึงสำาคัญต่ออนาคตของธุรกิจของไทยยูเนี่ยน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความวิกฤตเรื่องน้ำาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรา
มีการดำาเนินงานอยู่ เราจัดการกักเก็บน้ำาอย่างยั ่งยืนรอบโรงงาน
ของเราโดยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำา รวมทั้งใช้น้ำาซ้ำาและการนำา
กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต 

ของเสียและน้ำาเสีย
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วิธีการกำาจัดของเสีย ปี 2564
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การฝังกลบการจัดเก็บภายในพื้นที่

การนำากลับมาใช้ซ้ำา การนำามารีไซเคิลการนำามาแปรสภาพ เช่น การนำา
มาแปรสภาพเป็นพลังงาน

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ 
เช่น การเผาไหม้มวล 



การประเมินและ 
การจัดการความเสี่ยง
วิกฤตเรื่องน้ำา

ในปี 2564 ไทยยูเน่ียน ประเมินความเส่ียงการขาดแคลนน้ำาด้วยเครือ่งมอื 
Aqueduct Water Risk Atlas 3.0 ซึง่พัฒนาโดยสถาบนัทรพัยากร
โลก (World Resources Institute: WRI) การประเมินนี้ประกอบ
ด้วย ปริมาณความเสี ่ยงทางกายภาพ (เช่น ความตึงเครียดของ
การใชน้้ำาพืน้ฐาน (baseline water stress) ความเสีย่งจากน้ำาทว่มรมิ
ฝั่งแม่น้ำา (Riverine Flood Risk) และความเสี่ยงจากความแห้งแล้ง) 
คุณภาพความเสี่ยงทางกายภาพ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและ
ด้านชื่อเสียงสำาหรับโรงงานผลิตของเรา5 และคู่ค้าหลักของเรา

เราพบว่า 3 เปอร์เซ็นต์ของโรงงานผลิตของเรา6 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
ความวิกฤตเรื่องน้ำา ซึ่งคิดเป็นการดึงน้ำามาใช้ 2 เปอร์เซ็นต์ของการดึง
น้ำามาใชข้องเราทัง้หมด นอกจากการพฒันาการใชใ้หม้ปีระสทิธิภาพและ
ผลกัดนัใหม้กีารนำาน้ำามาใชซ้้ำาหรอืการนำามารไีซเคิลใหม้ากข้ึนแลว้ เรายัง
ได้สำารวจแหล่งน้ำาอ่ืนเพ่ือลดผลกระทบต่อวิกฤตเร่ืองน้ำาในพ้ืนที่ ในปี 
2564 เรามีปริมาณน้ำาจากการกักเก็บน้ำาฝนทั้งภายในและภายนอก
องค์กร และน้ำาทะเลอยู่ที่ 1,218,599.94 ลูกบาศก์เมตร

ความตึงเครียดของการใช้น้ำาพื้นฐานวัดจากอัตราการใช้น้ำาทั้งหมดของ
น้ำาหมุนเวียนจากผิวดินและใต้ดิน โดยการนำาน้ำามาใช้เช่น การใช้ใน
ประเทศ อุตสาหกรรม ชลประทาน และการใช้เลี ้ยงปศุสัตว์เพื ่อ
การบริโภคและไม่ใช่เพื่อการบริโภค แหล่งน้ำาที่มีการหมุนเวียนที่มีอยู่
จะมีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำาเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากต้นทาง และน้ำาใน
เข่ือนขนาดใหญ่ปลายทาง หากค่าความตึงเครียดของน้ำาสูงจะบ่งบอกว่า
ผู้ใช้น้ำามีการแข่งขันกันใช้น้ำาปริมาณที่สูง ความเสี่ยงด้านน้ำาโดยรวม
จะวัดจากความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับน้ำาทั้งหมด โดยรวบรวมตัวชี้วัด
ทัง้หมดทีเ่ลอืกจากหมวดปรมิาณทางกายภาพ (Physical Quantity) 
ความเสีย่งทางคุณภาพ และความเสีย่งดา้นกฎระเบียบและชือ่เสยีง หาก
มีค่าสูงจะบ่งบอกว่ามีความเสี่ยงด้านน้ำาที่สูง 

ผลลัพธ์ของการประเมินความเส่ียงโดยใช้เคร่ืองมือ Aqueduct Water 
Risk Atlas 3.0 ซ่ึงพัฒนาโดยสถาบันทรัพยากรโลก (World Resources 
Institute: WRI) แสดงให้เห็นถึง ลูกค้ารายสำาคัญ (tier-1) 
ท้ังหมดจำานวน 64 รายต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีท่ี “น้ำาเสียไม่ผ่านการบำาบัด” 
(Untreated Connected Wastewater) เรากำาลังทำางานร่วมกับ 
คู่ค้าของเราในส่วนของการจัดการห่วงโ ซ่อุปทานอย่าง ย่ังยืน 
(Sustainable Supply Chain Management) ซ่ึงรวมถึง 
การศึกษาและตรวจสอบคู่ค้าในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ 
เลือกคู่ค้าของเรา ไทยยูเ น่ียนกำาลังดำา เนินการเพ่ือจัดการกับ 
ความเส่ียง ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Aqueduct 3.0 ท่ีเก่ียวข้อง 
กับตัวช้ีวัดความเส่ียงวิกฤตน้ำาท่ัวโลก สามารถอ่านได้ ท่ีน่ี
 
ความพยายามทั้งหมดนี้ ไม่เพียงจะลดความเสี่ยงด้านการดำาเนินงาน
ของไทยยูเนี่ยนและคู่ค้าของเราเท่านั้น แต่ยังลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
กับชุมชนโดยรอบได้ ความเสี่ยงเรื่องน้ำาเป็นเรื่องสำาคัญที่อาจเกิดขึ้น
ในปัจจุบันหรือในอนาคตได้5 ขอบเขตการรายงานทั้งหมดดูได้ที่หน้า 100  

6 Aqueduct Country Rankings
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https://www.wri.org/research/aqueduct-30-updated-decision-relevant-global-water-risk-indicators


การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

การสูญเสียอาหารและของเสียจากอาหาร เป็นภารกิจท้าทายระดับโลก
ที่ต้องให้ความสำาคัญและต้องมีการกำาหนดวิธีการจัดการ จากสถิติ
ขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาตเิก่ียวกับประเดน็ในเรือ่ง
นีพ้บว่า ม ีอาหารท่ีสูญเสียหลังจากเกบ็เกีย่วถงึ 14 เปอรเ์ซ็นต์ โดยยงั
ไมร่วมตวัเลขในระดบัคา้ปลกี และยิง่ไปกวา่นั้นพบวา่ อาหารที่เหลอืทิง้
ในระดบัค้าปลกี การบรกิารดา้นอาหาร และครวัเรอืนมถีงึ 17 เปอรเ์ซน็ต์

แต่ที่น่ากังวลไปกว่านั้นคือ ประมาณ 8-10 เปอร์เซ็นต์ ของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกท่ัวโลกน้ันเกิดจากอาหารท่ีไม่ได้บริโภคเหล่าน้ี  จากรายงาน
ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment 
Programme)

ท่ีไทยยูเน่ียน เราได้มีการต้ังเป้าหมายในเร่ืองน้ีคือ เราไม่ควรมีการสูญเสีย
อาหารหรือขยะอาหารที่เหลือทิ้ง ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายมาก แต่เราเชื่อว่า 
หากต้องการให้ประสบความสำาเร็จในการเปลี่ยนแปลง จำาเป็นต้องตั้ง
เป้าหมายให้สูง

ในปี 2564 เราได้ออก นโยบายการลดการสูญเสียอาหารและขยะ
อาหารโดยมีเป้าหมายที่จะลดการสูญเสียอาหารในการผลิตอาหาร
ประเภทบรรจุภัณฑ์ต่างๆ อาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็งของเราให้ได้ 50 
เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568 เปรียบเทียบกับตัวเลขฐานปี 2564 นอกจาก
น้ี ไทยยูเนี่ยนยังมุ่งมั่นทำางานร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตรของเราเพ่ือลด
ขยะอาหารที่ระดับค้าปลีกและผู้บริโภค

ในฐานะผู้นำาด้านอาหารทะเลระดับโลก เราตระหนักถึงบทบาทที่
อุตสาหกรรมอาหารในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของสหประชาชาติประการที่ 12 การบริโภคและการผลิตอย่างมีความ
รับผิดชอบ ที่จะจัดการของเสียจากอาหารทั่วโลกในระดับค้าปลีกและ
ผู้บริโภค รวมถึงการสูญเสียอาหารในห่วงโซ่อุปทาน ซึ ่งอยู่ภายใต้
เป้าหมายย่อยที่ 12.3 ที่มุ่ง “ลดของเสียจากอาหารทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง
ในระดบัค้าปลกีและผู้บรโิภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการ
ผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายใน
ปี 2573”

นอกจากนี ้ความพยายามของเราในการจัดการเรือ่งการสญูเสยีอาหาร
และขยะอาหาร ยังเป็นการตอบโจทย์เป้าหมายองค์กรของไทยยูเนี่ยน
ทีมุ่ง่เรือ่ง “การสง่เสรมิการมสีขุภาพทีด่ ีและดแูลรกัษาความอุดสมบูรณ์
ของทอ้งทะเล” หรอื “Healthy Living, Healthy Oceans” นอกจาก
การรเิริม่และโครงการตา่งๆ ของเรายังจะสนบัสนนุเปา้หมายการพฒันา
ท่ียั่งยืนของสหประชาชาติประการท่ี 2 การขจัดความหิวโหย และ
ประการที่ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-data/en/
https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-data/en/
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ด้วยการมีฐานการดำาเนินงานทั่วโลก การจัดการปัญหาเรื่อง
การสูญเสียอาหารและขยะอาหารเป็นภารกิจที่ใหญ่มาก แต่
ไทยยูเนี่ยน และบริษัทย่อย รวมถึงแบรนด์ต่างๆ ของเรา กำาลัง
ดำาเนินการโครงการต่างๆ ทั่วโลกเพื่อลดการสูญเสียอาหารและ
ขยะอาหารทัง้ในการดำาเนนิงาน และในหว่งโซอุ่ปทานของเรา ดงันี้

• การลดการกำาจัดของเสียด้วยการฝังกลบ อันจะช่วยลด
การปล่อยมีเทนซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการย่อย
สลายของสารอินทรีย์

• การดำาเนินการเพื่อลดการสูญเสียอาหารในโรงงานของเรา
• การลดขยะอาหาร และโครงการบริจาคอาหาร จากแบรนด์

ของเรา
• การลดการสูญเสียอาหารตั้งแต่ต้นน้ำาของห่วงโซ่อุปทาน
• การสนบัสนนุธุรกิจสตารท์อัพทีเ่นน้เร่ืองการลดขยะอาหาร

หนึ่งในการริเริ่มที่กำาลังดำาเนินการอยู่คือ โครงการนำาร่องดา้น
เศรษฐกิจหมุนเวียน ท่ีดำาเนินการโดย โรงงานแปรรูปของไทยยูเนีย่น 
จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการนำาของเสียที่มาจากข้ันตอนการ
ผลติในโรงงานมาทำาเปน็สารปรบัปรงุดนิ และนำาไปใชใ้นฟารม์ผัก 
และผักที่ได้จากฟาร์มดังกล่าวก็จะถูกส่งกลับมายังโรงงาน
ของไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเรา  
ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

โรงงานของไทยยูเนี่ยน กำาลังทำางานร่วมกับ บริษัท เอเซีย รีไซเคิล 
ซึง่เปน็บรษัิทดา้นการจัดการของเสียอุตสาหกรรม ทีน่ำาเอาของเสยีจาก
อุตสาหกรรมมาทำาเปน็สารปรบัปรงุดนิ แทนทีจ่ะนำาไปฝงักลบ นอกจาก
จะช่วยลดจำานวนการสูญเสียอาหารแล้ว โครงการนี้ยังช่วยประหยัด
ต้นทุนให้กับฟาร์มอีกด้วย

หากประสบความสำาเร็จ โครงการนำาร่องนี้จะขยายต่อไปยังโรงงานอื่นๆ 
ของไทยยูเนี่ยน 

นอกจากนี้ในโรงงานของเรา ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยลดการสูญเสีย
อาหารเช่น การปรับปรุงผลผลิต และมีเป้าหมายการผลิตคือ ทำาให้ถูก
ตั้งแต่ครั้งแรก (right the first time) สำาหรับจำานวนของสินค้าที่มี
น้อยจะไม่มีเป้าหมายผลิตให้ถูกต้องตั้งแต่แรก สินค้าจะนำามาทำาใหม่ 

หรือการนำากลับมาแก้ไขใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดสินค้า หรือนำามาขาย
ให้กับพนักงานในราคาพิเศษ หากสินค้าตัวใดที่เห็นว่าไม่เหมาะสำาหรับ
การบริโภคของมนุษย์ สินค้าเหล่านั้นจะถูกนำาไปเป็นอาหารสัตว์ หรือ
วัตถุประสงค์อื่นที่เป็นประโยชน์

ไทยยูเนี่ยน มีการปรับปรุงขั้นตอนการเก็บข้อมูลการสูญเสียอาหาร
ในทุกโรงงานของเราทั่วโลก เพื่อที่เราจะสามารถวัดผล ติดตาม และ
รายงานความคืบหน้าของเราได้ 

เราจะยังคงพยายามดำาเนนิการเรือ่งลดการสญูเสยีอาหารและขยะอาหาร
ตามนโยบายของเราที่ได้ตั้งไวต้่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ จะยงัลงทุนด้าน
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนวิธีกำาจัดการสูญเสียอาหารจาก
การนำาไปฝังกลบ ไปยังจุดประสงค์อ่ืนที่มีความหมายเพ่ือสร้างมูลค่า
ให้กับธุรกิจและโลกของเรา
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หมายเหตุ:
1 ไทยยเูน่ียนมีพนัธกจิลดการสูญเสียอาหารและขยะ
อาหาร โดยไดต้ั้งเปา้หมายการลดการสูญเสียอาหาร
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 ความเข้มข้นคำานวณจาก ปริมาณการสูญเสีย
อาหารท่ีเสียไปโดยไม่ได้นำาไปใช้ประโยชน์(A-B) 
หารด้วยรายได้จากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทบรรจุ
ภัณฑ์ต่างๆ อาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นเพื่อการ
บริโภคสำาหรับมนุษย์ ทั้งนี้ คำาจำากัดความของการ
สูญเสียอาหารจะไม่รวมผลิตภณัฑท่ี์ไม่ใช่สำาหรบัการ
บรโิภคของมนุษย ์ดงัน้ัน รายไดข้องบมจ. ไทยยเูน่ียน  
ฟีดมิลล์ จะไม่ถูกนำามารวมในตัวหาร

การสูญเสียอาหาร (Food Loss) ในสถานประกอบการของไทยยูเนี่ยน1

ตัวชี้วัด

น้ำาหนักรวมของการสูญเสียอาหารในโรงงาน2 (A)

การผลิตอาหารสัตว์ ตัน 67,020.54

การใช้เป็นวัตถุดิบสำาหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำามันปลาทูน่า และแคลเซียม
จากกระดูกปลาทูน่า 

ตัน 45,325.84

ปริมาณการสูญเสียอาหารที่เสียไปโดยไม่ได้นำาไปใช้ประโยชน์ (A-B)

ตัน 114,220.84

1,223.58

ตัน

ตัน

ตัน/พัน
ล้านบาท

%

112,997.26

10.84

100%

ความเข้มข้นของการสูญเสียอาหาร3

ขอบเขตข้อมูล

น้ำาหนักรวมของปริมาณการสูญเสียอาหารที่นำาไปใช้ประโยชน์ (B)

การทำาปุ๋ย ตัน 362.49

การเผาเพื่อแปรสภาพเป็นพลังงาน ตัน 0.00

การฝังกลบ ตัน 1,202.44

ใช้ประโยชน์อื่นๆ ตัน 288.40

การเผาโดยไม่แปรสภาพเป็นพลังงาน ตัน 21.14

หน่วย 2564



นวัตกรรมมีบทบาทสำาคัญที่ช่วยให้ไทยยูเนี่ยนจัดการกับประเด็น
เรื่องการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

กระบวนการผลติปลาทนูา่กระป๋องแบบเดมิใชป้ระโยชนจ์ากปลาเพียง
ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของปลาทั้งตัว ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่บรรจุในภาชนะปิดผนึกชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก เราตระหนกัถงึความจำาเป็นในการพัฒนาการใชป้ระโยชนจ์าก
ปลาทั้งตัว

ด้วยการค้นคว้าวิจัยจาก ศูนย์นวัตกรรมของไทยยูเนี่ยน (GIC) 

ทำาให้เราสามารถสร้างมูลค่าจากส่วนต่างๆ ของปลาทูน่าที่ปกติแล้ว
ไมเ่หมาะจะรบัประทาน แตส่ามารถนำาไปใชเ้ป็นสว่นผสมทีม่คุีณค่าทาง
โภชนาการจากท้องทะเล และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ 

การคิดค้นดังกล่าวเช่น การสกัดน้ำามันปลาทูน่าจากหัวปลาทูน่าที่
มีโอเมก้า 3 ชนิด DHA สูง และการนำากระดูกปลาทูน่ามาทำาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคลเซียม ศูนย์นวัตกรรมของบริษัท (GIC) 
ยังคงทำางานวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงวิธีการเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของ
ปลาทูน่าที่ไม่เหมาะจะรับประทานให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและเพิ่มมูลค่าสำาหรับการบริโภคของมนุษย์ นอกจากนี้

เรายังใช้ส่วนต่างๆ ของกุ้งให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น การนำา
หัวกุ้งมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่าง และการนำาเปลือกกุ้งไปเป็น
อาหารสัตว์ ซึ่งช่วยลดการสูญเสียอาหาร

บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเรา 
กำาลังทำางานเพื่อนำาทุกส่วนของปลามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพือ่ลดการสญูเสยี ในปี 2564 ไทยยูเนีย่น อินกรเีดยีนท ์ไดเ้ปิดตวั
ผลติภัณฑ์ใหม ่ยูนกีโบน (UniQ™BONE) ผงแคลเซยีมบดละเอียด
จากกระดูกปลาทูน่า ยูนีกโบน นี้สามารถนำาไปใช้ได้ในหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอาหาร แคปซูล อัดเม็ด หรือ
เป็นสารอาหารที่เพ่ิมลงไปในอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมสำาหรับสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ ยังได้
ออกผลิตภัณฑ์ ยูนีกดีเฮชเอ (UniQ™DHA) น้ำามันปลาทูน่าสกัด 
ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่คัดสรรผ่านกระบวนการสกัดที่อ่อนโยน

ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ กำาลังสร้างโรงงานผลิตโปรตีนไฮโดรไล
เซต (protein hydrolysate) และคอลลาเจนเพปไทด ์(collagen 
peptide) แห่งใหม่ เพื่อรองรับกับตลาดที่กำาลังโตอย่างรวดเร็ว
ในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศจีน และญี่ปุ่น โรงงานดังกล่าวจะผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากส่วนต่างๆ ของปลาทูน่า 100 เปอร์เซ็นต์ และ
ยังใช้โปรตีนไฮโดรไลเซต และคอลลาเจนเพปไทด์ในอาหารเสริมและ
อาหารสำาหรับผู้ป่วย

นอกจากนี้ การเปิดโรงงานผลิตน้ำามันปลาทูน่าแห่งใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ 
ช่วยเพ่ิมปริมาณการใช้ปลาทูน่าทั้งตัวถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังคง
มีพื้นที่ในการเพิ่มมูลค่าให้กับส่วนที่เหลือของปลา การเพิ่มโรงงาน
แปรรปูโปรตนีคาดว่า จะสามารถใชป้ระโยชนจ์ากปลาทนูา่ทัง้ตวัไดถ้งึ 
51 เปอรเ์ซน็ต์ในระยะแรกของการดำาเนนิการ และมโีอกาสทีส่ามารถ
ใช้ประโยชน์จากปลาทูน่าได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของตัวปลา

กรณีศึกษา 7 การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
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กรณีศึกษา 8 บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน 

ไทยยูเน่ียน มีพันธกิจด้านบรรจุภัณฑ์ย่ังยืน โดยต้ังเป้าว่า จะให้ 
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในแบรนด์ของบริษัททั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เป็น
วัสดทุีส่ามารถนำากลบัมาใชซ้้ำา สามารถรไีซเคลิได ้หรอืสามารถยอ่ย
สลายได้ (reusable, recyclable or compostable) ภายในปี 
2568 นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะให้สัดส่วนของบรรจุภัณฑ์ใช้
วัตถุดิบที่ทำาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ (recycled content) 
โดยเฉลี่ยที่ 30 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายภายใตก้ลยุทธ์ความย่ังยืนของบรษัิท หรอื SeaChange®

บรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบสำาคัญของทุกผลิตภัณฑ์และมีส่วน
สำาคัญมากต่อผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมโดยรวมของบริษัท การรเิริม่
การพัฒนาและใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่ังยืนจะช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ทางส่ิงแวดลอ้มของเรา ดว้ยการคิดค้นบรรจุภณัฑท์ีย่ั่งยืนในการวิจัย
นวัตกรรมของเรา เรามัน่ใจว่าจะมกีารพัฒนาอย่างตอ่เนือ่งซึง่จะชว่ย
ใหไ้ทยยูเนีย่นสามารถบรรลเุป้าหมายการลดคารบ์อนฟตุพริน้ทแ์ละ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมยังช่วยจัดการ
กับประเด็นสำาคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้
ทรพัยากร และมลพิษทางสิง่แวดลอ้ม ทีไ่ทยยูเนีย่น เรายังเข้าใจดว่ีา 
บรรจุภณัฑค์วรจะมกีารออกแบบโดยคำานงึถงึหลกัการของเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ซ่ึงจะสนับสนุนเป้าหมายของเราท่ีมุ่งสร้าง “การมีสุขภาพที่ดี 
และทอ้งทะเลทีอุ่ดมสมบรูณ”์ พันธกิจดา้นบรรจุภณัฑท์ีย่ั่งยืนของเรา
ยังสนับสนุนความพยายามของบริษัทเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ประการที่ 12 โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือลดการเกิดของเสยีโดยใหม้ ีการป้องกัน การลดปรมิาณการใชซ้้ำา 
และการนำากลับมาใช้ใหม่ ในปี 2564 เราได้เผยแพร่ ความคืบหน้า
ประจำาปีของกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ทั่วโลก

ศูนย์นวัตกรรม GIC ของเรา กำาลังมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อจัดการ
ข้อกังวลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน โดยไม่ได้มองแค่องค์ประกอบ
ของบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังคำานึงถึงปัญหาของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 
ด้วยแนวทางการดำาเนินงานนี้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะครอบคลุม
บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์แบบที่มีความยืดหยุ่นได้ 
และแบบถุงเพาซ์ (pouch) ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์แบบคงรูป เช่น ถ้วย
พลาสติก กระป๋องที่ทำาจากเหล็กและอะลูมิเนียม และนำาไปใช้งานใน
การผลิตสินค้า (ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อนไปจนถึงผลิตภัณฑ์แช่
แข็ง) ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือการบริโภคของมนุษย์ และ
สัตว์เลี้ยง

เราแสวงหาโอกาสทีใ่นการพัฒนาการแกป้ญัหาดา้นบรรจุภณัฑ ์โดย
ในปี 2564 ไทยยูเน่ียนได้ประกาศความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยยูเนีย่น 
กราฟฟกิส ์ซึง่เป็นบรษัิทย่อยทีด่ำาเนนิธุรกจิใหบ้รกิารดา้นงานพมิพ์
และบรรจุภัณฑ์ และบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น
ผู้นำาในอุตสาหกรรมการผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น
ที่มีคุณภาพสูง โดยทั้งสองบริษัทได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง
เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

บันทึกข้อตกลงกับ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ นี้ จะช่วยให้ไทยยูเนี่ยน
สามารถบรรลุเป้าหมายบรรจุภัณฑ์ที ่ยั ่งยืนผ่านนวัตกรรม
การออกแบบและการพัฒนาการผลิต ด้วยการทำางานร่วมกันนี้
จะทำาให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่สำาคัญด้านความยั่งยืน

นอกจากน้ี ไทยยูเน่ียนกำาลังทำางานร่วมกับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 
จำากัด (มหาชน) เกี่ยวกับโครงการประเมินวัฏจักรชีวิต (life cycle 
assessment: LCA) เพือ่ประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลิตภณัฑ์
กล่องจำานวน 42 รายการ ที่ผลิตจาก บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 
โครงการน ี ้จะประเม ินในส ่วนต ่างๆ เช ่น การสก ัดว ัตถ ุด ิบ
(การเพาะปลูก) การผลิตเยื่อกระดาษ และการผลิตบรรจุภัณฑ์
กระดาษ การประเมินวัฏจักรชีวิตบรรจุภัณฑ์นี ้เป็นครั ้งแรกของ
ไทยยูเนี่ยน และสอดคล้องโดยตรงกับเป้าหมายของบริษัทที่จะลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดทั้งในห่วงโซ่อุปทาน

ผลของการประเมินจะถูกส่งไปยังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) เพื่อขอรับการรับรองภายในสิ้นปี 2565 

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังมั่นใจความสามารถในการรีไซเคิลผ่าน
การค้นคว้าวิจัยในการใช้วัสดุชนิดเดียวกัน (mono-material 
solutions) เพื่อทดแทนการใช้วัสดุหลายชนิด หรือบรรจุภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของอะลูมิเนียมซึ ่งปัจจุบันมีการใช้ในบรรจุภัณฑ์
แบบยืดหยุ่น การพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันการเสื่อม
คุณภาพของสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ และตอบโจทย์เป้าหมายด้าน
ความยั่งยืน โดยไม่กระทบความปลอดภัยของอาหาร และอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำาคัญ
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กรณีศึกษา 8 บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน 

ไทยยูเนี่ยน ยังได้พัฒนาฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นว่า ปัจจุบัน
มีการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ใดสำาหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ทั้งหมดของเรา 
และมีความย่ังยืนหรือไม่ จากนั้นเราจะใช้ฐานข้อมูลนี้เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการดำาเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของเรา

ในประเทศอังกฤษ ถ้วยและฝาครอบของผลิตภัณฑ์ Fridge Pot 
ของแบรนด์ John West ผลิตจากวัสดุพลาสติกประเภทพอลิ
โพรไพลีน (Polypropylene: PP) ที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ แต่
มีการใช้อะลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบของฝาฟิล์มสำาหรับปิดผนึก
บรรจุภัณฑ์ และมีการใช้พลาสติกประเภทพอลิเอทิลีน เทเรฟทา
เลต (Polyethylene Terephthalate: PET) ในฟิล์มหดตัว ซึ่ง
ในกระบวนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์นั้น วัสดุต่างชนิดจำาเป็นต้องถูก
สง่เข้ากระบวนการที่แตกต่างกันในการจัดการและการกำาจัด ซึ่ง
ความท้าทายในการคัดแยกขยะอาจเป็นอุปสรรคส่งผลต่อ
ความสามารถในการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์โดยรวม ความท้าทาย
ที่สำาคัญของการจัดการบรรจุภัณฑ์คือ กระบวนการหลังการบริโภค
แล้ว ไทยยูเนี่ยนจึงค้นคว้าหาทางแก้ไขซึ่งมุ่งเน้นไปที่การรีไซเคิล
ทางเดียวที ่ก่อให้เกิดผลได้จริงทั ้งต่อสภาพแวดล้อมและสังคม 
การออกแบบบรรจุภณัฑต์อ้งเอ้ือตอ่การเก็บอย่างมปีระสทิธิภาพและ
เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลในตลาดกลุ่มเป้าหมาย  

แมว่้าจะมกีารรไีซเคิลกระปอ๋งเหลก็และอะลมูเินยีมอยู่แลว้ทัว่โลก แต่
ไทยยูเนี่ยนได้ศึกษาทางเลือกเพิ่มเติมในการลดการปล่อยคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ในการผลิตและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ 
ด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ค้นคว้าโดย ศูนย์นวัตกรรม GIC 
ไทยยูเนี ่ยนจึงมั ่นใจว่า การคิดค้นนวัตกรรมที ่ตอบโจทย์ด้าน
ความย่ังยืนของบรษัิท ไมเ่พียงแตท่ำาใหบ้รษัิทสามารถบรรลพุนัธกิจ
ด้านความย่ังยืนที่ให้ไว้ แต่ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริงเพ่ือรักษา
ท้องทะเลให้มีความสมบูรณ์ไปถึงคนรุ่นหลัง
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กรณีศึกษา 9 ความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

ไทยยูเนี่ยน มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเรื่องความย่ังยืนอย่าง
ต่อเนื่อง และความมุ่งมั่นนี้ได้ขยายการดำาเนินงานนอกเหนือไปจาก
เฉพาะการดำาเนินงานในธุรกิจของตัวเองเท่านั้น ในฐานะเป็นบริษัท
อาหารทะเลชั้นนำาระดับโลก ซึ่งมีข้ันตอนการดำาเนินการอาหารทะเล
ทั้งการจับแบบธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงในฟาร์ม การดำาเนินงาน
ของไทยยูเนี่ยน คือ การสร้างศักยภาพและมาตรฐานให้กับคู่ค้า และ
ผู้ที่จะมาเป็นคู่ค้าของเราในอนาคต

บริษัท โอคินอส ฟู้ด ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ 
ไทยยูเนี่ยนที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง ได้ใช้ความ
เชี่ยวชาญนั้นสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ ย่ังยืน มาตรฐาน  
Aquaculture Stewardship Council (ASC) ได้รับการ
พิจารณาเป็นหนึ่งในมาตรฐานชั้นนำาระดับโลกสำาหรับอาหารทะเล
ทีม่าจากฟารม์ หรอืจากการเพาะเลีย้งสตัว์น้ำา ฉลากมาตรฐาน ASC  
จะพบบนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มาจากฟาร์ม ซึ่งได้รับการประเมิน
และรับรองอย่างอิสระว่า มีการบริหารจัดการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

บริษัท โอคินอส ฟู้ด ได้ทำางานกับฟาร์มกุ้งฟาร์มหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้
โรงงานของเราอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ฟาร์มได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ASC โดยบริษัทให้การสนับสนุนดังนี้ 

• การสนับสนุนด้านการเงินและด้านเทคนิค
• การให้ความรู้และสร้างการรับรู้เก่ียวกับมาตรฐาน ASC และ

เอกสารที่จำาเป็นต่อการขอการรับรองแก่ฟาร์ม 
• การระบุประเด็นสำาหรับการปรับปรุงและทำางานร่วมกับฟาร์ม

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฟาร์ม

ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASC จะมีระยะเวลาการรับรอง 
3 ปีก่อนที่จะมีการประเมินเพิ่มเติม ปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้มีศักยภาพ
ในการจัดหาวัตถุดิบกุ้งคุณภาพสูงให้กับบริษัท โอคินอส ฟู้ด เพ่ือใชใ้น
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ASC สำาหรับตลาดโลก
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กรณีศึกษา 9 ความยั่งยืนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเพาะเลี้ยง

การสนับสนุนและคำาแนะนำาจากโอคินอส ฟู้ด ไม่เพียงจะช่วยฟาร์ม
ดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐาน ASC เท่านั ้น แต่ยังทำาให้
พวกเขามีโอกาสได้ตระหนักรู้ถึงมาตรฐานระดับสากลและเพิ่มขีด
ความสามารถของพวกเขาไปสู่มาตรฐานระดับโลกด้านการเพาะ
เลี ้ยงสัตว์น้ ำาอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ ่งรวมถึงความจำาเป็นที่
ต้องดำาเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของฟาร์ม 
เพื่อช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ด้วยเหตุนี้ ฟาร์มจึงเริ่มดำาเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ผ่านเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะที่พวกเขาไม่เคยมี
การใช้มาก่อน ด้วยการสนับสนุนของโอคินอส ฟู้ด มีการติดตั้ง
แผงโซลาร์ที่ฟาร์ม ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานลง 4.7 เปอร์เซ็นต ์ 

นอกจากนี้ ฟาร์มกุ้งยังได้มีการติดตั้งระบบจัดการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำาแบบอัจฉริยะ ของบริษัท ไฮโดรนีโอ (HydroNeo) ซึ่ง
เป็นบริษัทเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาไฮเทค จากประเทศ
เยอรมนีที่ให้บริการระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำาสำาหรับการให้
อาหารและเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นการดำาเนินงานแบบอัตโนมัติ โดยในปี 
2562 กองทุน venture fund ของไทยยูเนี่ยน ได้เข้าลงทุนใน
บริษัท ไฮโดรนีโอ ซึ ่งไฮโดรนีโอ เป็นหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพที่
เข้าร่วมโครงการสเปซ-เอฟ ปีแรก ที่ไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในผู้ร่วม
ก่อตั้ง เป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยี
อาหารในประเทศไทย 

การใช้ระบบของไฮโดรนีโอ ฟาร์มกุ้งสามารถตรวจสอบระบบ
คุณภาพน้ำาและค่าออกซิเจนในน้ำา พร้อมระบบควบคุมการเติม
อากาศอัตโนมัติ ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อม 

เมื่อรวมการดำาเนินงานด้วยกันแล้ว ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และ
ระบบฟาร์มอัจฉริยะของไฮโดรนีโอ จะนำาไปสู่การลดก๊าซเรือน
กระจกได้ประมาณ 30.4 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เทคโนโลยี
นี้ช่วยประหยัดค่าไฟให้กับฟาร์มได้ถึง 257,000 บาทต่อปี 

กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่ไทยยูเนี่ยนมีส่วนร่วมทำางานกับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงกุ้งเพื่อขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการเพาะสัตว์น้ำาที่ยั่งยืน และ
วิธีที่เทคโนโลยีสามารถช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบรรลุผลสำาเร็จ
ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ ้นและยั่งยืน ไทยยูเนี่ยน จะมองการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตลอดทั่วทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
โดยการนำาร่องและขยายโครงการต่างๆ เพื่อลดคาร์บอนและ
ความก้าวหน้าเรื่องความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำาของเรา ด้วยการทำางานร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและ
พันธมิตรต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
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11
ผู้คนและชุมชน

ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ที่อยู่อาศัยและทำางานในภูมิภาคที่เรามีการดำาเนิน
ธุรกิจอยู่ทั่วโลก ทั้งทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป และ
อเมริกาเหนือ 

ด้วยการทำางานผ่านเสาหลักด้านผู้คนและชุมชน 
ภายใตก้ลยุทธ์ดา้นความย่ังยืน หรอื SeaChange®

ของ ไทยยู เนี่ ยนที่ ได้ ให้การสนับสนุนแก่ ผู้ที่ มี  
ความตอ้งการเรง่ดว่น ตลอดสองปทีีผ่่านมา โครงการ
ไทยยูเนี่ยนแคร์ของบริษัทได้ให้การสนับสนุนและ
ให้การช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควิด 19 ด้วยการบริจาคอาหารสำาหรับช่วยเหลือ
ผู้คนในชุมชนและสัตว์เลี้ยงจำานวนเกือบ 4 ล้านชิ้น 
ทั่วโลก พร้อมทั้งส่งมอบอุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับ 
โควิด 19 รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทาง 
การเงินอื่นๆ
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โดยในปี 2564 เพียงปีเดยีว ไทยยเูน่ียนบรจิาคอาหารเกอืบ 1 ล้านช้ิน 
ซ่ึงเปน็ส่วนหน่ึงของโครงการไทยยเูน่ียนแคร ์อีกทัง้ยังเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญในความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลสุขภาพชีวิตที่ดีของผู้คน
และชุมชนรวมถึงสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจอยู่

ไทยยูเนี่ยนยังได้ดำาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคที่เรา
มกีารดำาเนนิธุรกิจอยู่ ซึง่ไมไ่ดม้ดีำาเนนิการตามกลยุทธ์ SeaChange® 
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDG) อีกด้วย โครงการเหล่านี้เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีและชมุชน ซึง่ผลลพัธ์ของโครงการ
สามารถวัดผลได้ ตัวอย่างเช่น จำานวนของผู้ที่ได้รับประโยชน์ รายได้ 
ที่เพ่ิมข้ึน หรือปริมาณของเสียที่ลดลง นอกจากที่ผลกระทบของ
โครงการก็สามารถประเมินได้เช่นกัน ซึ่งรวมถึงผลกระทบและผล
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่งแวดล้อม ตลอด
จนผลกระทบต่อบริษัท โดยเรายังได้ทำางานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก
เพือ่ใหแ้นใ่จว่าเรากำาลงัตดัสนิใจถกูตอ้ง และความพยายามของเรามผีล
ในเชิงบวกอย่างแท้จริง

ความทา้ทา้ยระดบัโลกในการสง่มอบอาหารใหป้ระชากรโลกประมาณ
เก้าพันล้านคนภายในปี 2573 หากปราศจากการผลิตอาหารทะเล
อย่างยั ่งยืน ตั ้งแต่การจับจากธรรมชาติ การเพาะเลี ้ยงสัตว์น้ ำา
ไปจนถึงอาหารโปรตีนทางเลือก โลกก็จะ
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนประการที่ 2 การขจัดความหิวโหย

การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์

ไทยยูเน่ียนมุ่งหวังให้บุคคลและองค์กรบรรลุเป้าหมายอย่าง 
ย่ิงใหญ่ เป้าหมายนี้ต้องการบุคลากรที่หลากหลายซึ่งรวมถึง
คนพิการอีกด้วย ไทยยูเนี่ยนร่วมมือกับรัฐบาลในการจ้างงาน
คนพิการในโรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานราชการทั่ว
ประเทศไทย เพ่ือสง่เสรมิความหลากหลายและการไมแ่บ่งแยกใน
ทีท่ำางาน ไทยยูเนีย่นยังจัดใหม้สีถานทีส่ำาหรบัคนพิการในการจัด
หน่ายผลิตภัณฑ์ของตนอีกด้วย

ในปี 2565 ไทยยูเนีย่นจะรว่มมอืกับ Vulcan Coalition ซึง่เปน็
บรษัิทสตารท์อัพดา้น AI ของไทย ทีส่รา้งโอกาสการทำางานดว้ย
การพัฒนาระบบ AI เช่น การระบุประเภทข้อมูล และการเปรียบ
เทยีบงาน สำาหรบัผู้พกิารทางสตปัิญญาหรอืดา้นการพฒันาการ 
บุคคลท่ีมีความทุพพลภาพเหล่านี้สามารถรับการฝึกอบรม
ระบบ AI และใช้ความรู้ เหล่านี้ ในการแยกแยะข้อมูลด้วย
รูปภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการส่งเสริมและการ
ยอมรับความแตกต่าง
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ทีมทรัพยากรบุคคลของเรากำาลังตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่
บริษัทสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มี 
นโยบายตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุใหท้กุคนในบรษัิทมโีอกาสพัฒนา
ทักษะ และแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอ ในปี 2564 ที่ผ่านมา 
เราได้เปิดตัวหลักสูตรการเรียนรู้ใหม่ ผ่าน Thai Union 
Academy โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะในอนาคตและการ
พัฒนาความเป็นผู้นำาของผู้บริหาร นอกจากนี้ เรามุ่งเน้นที่
ความสามารถในการปรบัขนาดดว้ยชอ่งทางการเรยีนรูข้องเรา
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดหาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์
ที่พร้อมใช้งาน และอัปเดตโปรแกรมของเราให้สอดคล้องกับ
ทิศทางเชิงกลยุทธ์ของเรา กลยุทธ์การเรียนรู้โดยรวมของเรา
คือการเพิ่มทักษะให้กับทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถ
เตบิโตไดอ้ย่างมอือาชพี ซึง่จะเปดิโอกาสใหม่ๆ  ใหพ้วกเขาเตบิโต
ภายในบริษัทของเรา 

จากการที่เรามุ่งเน้นเรื่องการเติบโตและการพัฒนาผู้นำาภายใน
องค์กรของเรา เราได้มีการออกโครงการพัฒนาผู้นำาสำาหรับ
ผู้บรหิาร ทีเ่รยีกว่า “LeadTUGrow” เปน็โปรแกรมหลกัสตูร
เข้มข้น 6 เดือนให้กับระดับผู้จัดการอาวุโส เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม โดยจะครอบคลุมเรื่องการนำา
กลยทุธ์ไปสูก่ารปฏบัิต ิประสทิธิผลของบคุลากร และความเป็น
ผู้นำาของทีมผู้บริหาร เราเปิดตัวโครงการนี้ในเดือนกรกฎาคม 
2564 โดยเน้นไปที่ผู้นำาในส่วนของสำานักงานองค์กร และจะ
ขยายโครงการนี้ไปยังยุโรป และสหรัฐอเมริกาในครึ่งปีหลัง
ของปี 2565

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนยังได้จัดทำาแบบสำารวจ 
ความผูกพันของพนกังานทัว่โลกประจำาป ี(Global Employee 
Engagement Survey) เพ่ือทำาความเข้าใจจุดแข็งของบรษัิท
ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งระบุประเด็นที่ต้องปรับปรุงอีกด้วย โดยมี 
ผู้ตอบแบบสำารวจคิดเป็น 92 เปอร์เซ็นต์ ใน 19 ประเทศ 

ไทยยูเนี่ยนทำางานร่วมกับพันธมิตรจำานวนมาก รวมถึงภาคเอกชน 
หน่วยงานท้องถ่ิน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชา
สงัคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างในการจัดการ
กับความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่การแพร่ระบาด
ทั่วโลกส่งผลให้เกิดข้อจำากัดมากมาย ไทยยูเนี่ยนยังคงมุ่งมั่นที่
จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในปี 
2564 เราให้ความสำาคัญกับโควิด19 โดยสนับสนุนชุมชนผ่าน
การบริจาคอาหารทั้งสำาหรับมนุษย์และสัตว์เลี้ยง มอบอุปกรณ์
ทีจ่ำาเปน็เพือ่ชว่ยเหลอืผู้ตดิเชือ้ รวมถงึใหก้ารสนบัสนนุดา้นการเงนิ
แก่องค์กรต่างๆ อีกด้วย

สถานประกอบการทั ้งหมดของเราในประเทศไทยได้มีส่วนร่วม
ในชมุชนทอ้งถิน่ หรอืโครงการพัฒนาตา่งๆ ในปี 2564 สว่นหนึง่ของ
ความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนและชุมชนในพ้ืนที่ที่เรามีการดำาเนิน
ธุรกิจอยู่ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำากัด ซึ่งเป็น
บรษัิทในเครอืไทยยูเนีย่น และคณะเกษตร กำาแพงแสน มหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำาแพงแสน ไดม้กีารลงนามบนัทกึข้อตกลง
ทางด้านวิชาการร่วมกัน  เพื่อสนับสนุนการจัดการผลิตผักแบบ
เกษตรอินทรีย์เพ่ือนำามาแปรรูปส่งออก ภายใต้ข้อตกลงความร่วม
มือน้ี คณะเกษตร กำาแพงแสน จะสนับสนุนด้านวิชาการ และความรู้
เรื่องการจัดการผลิตผักแบบเกษตรอินทรีย์และแปรรูปผัก เพื่อนำา
มาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ส่งออกของ บจ. ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม ขณะที่ บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 
จะสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำาหรับการเรียนรู้ด้านการจัดการ
ฟาร์มแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และ
เกษตรกรในท้องถิ่น  

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมโครงการเก็บขยะชายฝั่ง
สากล (International Coastal Cleanup Program) 
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย 
ซึ ่งเป็นส่วนหนึ ่งของพันธกิจบริษัทที ่จะช่วยดูแลรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลทั่วโลก อาสาสมัครช่วย
กันเก็บขยะน้ำาหนักรวมถึง 1,306 กิโลกรัม (1.306 ตัน) 
ประเภทของขยะที่พบเจอหลักได้แก่ ถุงพลาสติก 846 
กิโลกรมั ขวดพลาสตกิ 160.5 กิโลกรมั โฟม 87.5 กโิลกรมั 
และขวดแก้ว 85 กิโลกรัม สำาหรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ในโครงการรณรงค์ระดับโลก โดย SeaBOS (Seafood 
Business for Ocean Stewardship) และองค์กรอนรุกัษ์
ทอ้งทะเล (Ocean Conservancy) ทีช่ือ่ว่า International 
Coastal Cleanup ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสภาพ
แวดล้อมทางทะเล และเพื่อร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
นอกจากนี้ บริษัท แพ็คฟู้ด เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของไทยยูเนีย่นไดม้สีว่นรว่มในการทำาความสะอาดในจังหวัด
สมุทรสาครอีกด้วย โดยที่อาสาสมัครจากบริษัทได้ร่วมกัน
เก็บขยะตามแหล่งน้ำาท้องถิ่น สามารถดูข้อมูลความคืบหน้า
อื่นๆ ในเรื่องผู้คนและชุมชนที่เป็นเสาหลักของเราได้ ที่นี่

การลงทุนใน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน
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สิทธิและการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 
ยังคงเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับไทยยูเนี่ยน ไทยยูเนี่ยนมีการริเริ่ม
มากมายที่อยู่ระหว่างดำาเนินการเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาตใินประเทศไทยและทีอ่ื่นๆ รวมถงึการรว่มมอืกับพนัธมติร
องค์การนอกภาครัฐ (NGO) และภาคประชาสังคมเพ่ืออำานวย
ความสะดวกในการเจรจาทางสังคมและการเสริมสร้างศักยภาพ
ผ่านการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสาธิต 
ภาคปฏิบัติ

ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบให้พนักงานทุกคนเข้าทำางานในอายุ
ที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับไทยยูเนี่ยน การดำาเนินการ
อย่างหนึ่งที ่เราได้ทำาคือเพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติของเรา
ในประเทศไทยเข้าใจถึงสิทธิของตนเอง และสิทธิของบุตรหลาน
ในการเข้าถึงการศึกษาเพื่อช่วยป้องกันการใช้แรงงานเด ็กและ
การค ้ามน ุษย ์  แรงงานข ้ามชาต ิท ี ่ม ีบ ุตรในประเทศไทย
มักไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
การเข้าเรียนในระบบการศึกษาของไทยอย่างเพียงพอ เพื่อแก้ไข
ปัญหานี ้ไทยยูเนีย่นจึงสนบัสนนุโครงการตา่งๆ ในประเทศไทยและ
ที่อื่นๆ เกี่ยวกับระบบโรงเรียน ตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์เตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียนของบุตรแรงงานข้ามชาติ และการสนับสนุน
โรงเรยีนเพ่ือพัฒนาผ่านโครงการคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) 
ไปจนถึงเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียนขณะอยู่ที่โรงเรียน

ในปี 2564 คอนเน็กซ์อีดี ได้รับการรับรองจาก Centre for 
Asian Philanthropy and Society (CAPS) องค์กรวิจัย
กิจการทางสงัคมในภมูภิาคเอเชยี โดยมลูนธิิสานอนาคตการศกึษา 
คอนเน็กซ์อีดี ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างความสำาเร็จของ
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสังคมในด้าน
การสนับสนุนการศึกษาอย่างย่ังยืนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำาทาง
สงัคม และเปน็หนึง่ใน 20 โครงการทีไ่ดร้บัการคัดเลอืกครอบคลมุ 
11 ประเทศจากทั่วภูมิภาคเอเชีย 

การดำาเนินงานผ่านโครงการ CONNEXT ED ไทยยูเนี่ยนร่วม
สร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านการสนับสนุนทั้งด้านขององค์
ความรู ้งบประมาณ รวมถงึบุคคลากรของบรษัิทฯ ในการดำาเนนิ
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้
มกีารจัดอบรมสำาหรบัผู้อำานวยการโรงเรยีน 26 คน (คิดเป็น 72 
เปอร์เซ็นต์ของผู้อำานวยการโรงเรียนทั้งหมด) เพื่อพัฒนาทักษะ
การฝึกสอนและพัฒนาความเป็นผู้นำา สำาหรับครู 60 คน ไทย
ยูเนี่ยนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและจัดให้มีการติดตามผลหลังการ
ทดลองสอนบทเรียนกับนักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียน 7 แห่ง
ในโครงการของเราจะประยุกต์ใช้การเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนแบบดั้งเดิม โดยนำาเสนอแนวคิด
ของตนเองเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม
สำาหรับนักเรียน นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังจัดให้มีกิจกรรม
อบรมหลักสูตร STEM แบบออนไลน์ (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) สำาหรับครู 25 คน ซึ่งแสดงให้เห็น
ความแตกต่างระหว่างการสอนทั่วไปและการศึกษาแบบ STEM 
หลังจากจบหลักสูตร ทำาให้ครูสามารถสร้างหลักสูตรห้องเรียน 
STEM ของตนเองสำาหรับนักเรียนของตนเองได้

การสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิ
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โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำาของไทยยูเนี่ยนได้แนวทางจาก
กรอบการพัฒนาศักยภาพ และความคาดหวังในการเป็นผู้นำา 
(Capability Framework and Leadership Expectations) 
ที่ระบุและเน้นความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมองค์กร เป้าหมาย 
และบริบททางธุรกิจของเรา กรอบการทำางานและรูปแบบความ
เป็นผู้นำาช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราจะดำาเนินการต่อและการทำางาน
ของเราในฐานะองค์กรที่บรรลุผลสำาเร็จทางธุรกิจ มีส่วนร่วม
และรักษาพนักงานของเราไว้ และทำาหน้าที่เป็นแบบอย่างของ
อุตสาหกรรม

ความหลากหลาย
และยอมรับความแตกต่าง

ปี 2564 เป็นปีแรกที่ไทยยูเนี่ยน นอร์ท อเมริกา ดำาเนินการตาม
กลยุทธ์ด้านความยุติธรรม  ความเท่าเทียม ความหลากหลาย 
และการยอมรับความแตกต่าง (JEDI) เจไดแชมเปียนส์ (JEDI 
Champions) ซึ่งประกอบด้วยพนักงานอาสาสมัครหลายสิบ
คนจากหลายแผนกได้แบ่งกลุ่มทำางานเป็น 4 กลุ่มเพื่อประกาศใช้
แนวคิดริเริ่มอันหลากหลายของ JEDI ด้วยการสร้างฉันทมติและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน พนักงานทั้ง 8 คนได้จัดกิจกรรมเสมือน
จรงิในวันหยุดทีม่คีวามสำาคัญทางวัฒนธรรม เชน่ วันมารต์นิ ลเูธอร ์
คิง จูเนียร์ และ วันจูนทีนธ์ (วันฉลองการสิ้นสุดความเป็นทาส
ของชาวแอฟริกันอเมริกัน) ตลอดจนการจัดประชุมให้ความรู้ใน
หัวข้อต่างๆ เช่น สุขภาพกายและสุขภาพจิต พวกเขายังจัดการฝึก
อบรมโดยองค์กรภายนอกให้กับพนักงานเจไดแชมเปียนส์ รวมถึง
ผู้บริหารระดับสูง นโยบายใหม่นี้จะเริ่มดำาเนินการในปี 2565 ซึ่ง
รวมถึงการยืดหยุ่นเวลาสำาหรับอาสาสมัคร ได้วันหยุดทาง
วัฒนธรรมเพิ่มเติม
 

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และการเพิ่มเติมสายด่วนสำาหรับพนักงาน
ที่ไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยตัวในการรายงานปัญหาในสถานที่
ทำางาน การสร้างรากฐานสำาหรับปีแรกนี้ จะยังดำาเนินงานเพื่อสร้าง
สถานที่ทำางานที่ยอมรับเรื่องความหลากหลายและความแตกต่าง
ให้มากขึ้น

ไทยยูเนี่ยนมุ่งหวังให้บุคลากรและองค์กรบรรลุผลสำาเร็จ ซึ่ง 
เปา้หมายนีต้อ้งการบุคลากรทีห่ลากหลายซึง่รวมถงึคนพิการดว้ย 
ไทยยูเนี่ยนร่วมมือกับรัฐบาลในการจ้างคนพิการในโรงพยาบาล 
โรงเรียน และหน่วยงานราชการทั่วประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความ
หลากหลายและการไม่แบ่งแยกในที่ทำางาน นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน
ยังจัดให้มีสถานที่สำาหรับคนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สำาหรับคนพิการ
อีกด้วย
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กรณีศึกษา 10 การช่วยเหลือในสถานการณ์การโควิด

ในปี 2564 โควิด 19 ยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ
การดำาเนินธุรกิจท่ัวโลก

แต่ผลกระทบไม่ได้เกิดข้ึนแค่ในห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น ยังส่งผล 
ต่อชุมชนในระดับท้องถิ่นมากข้ึนอีกด้วย  ชีวิตประจำาวัน 
ของผู้คนต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาด 

รายละเอียดการบริจาค ดังนี้

ไทยยูเนีย่นมปีระวัตอัินยาวนานในการสนบัสนนุชมุชนทีบ่รษัิท
มีการดำาเนินธุรกิจอยู่ และการให้ความช่วยเหลือในช่วงของ
การแพร่ระบาดใหญ่ก็ไม่ต่างกัน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่
เกิดสถานการณ์โควิด 19 ไทยยูเนี่ยนได้บริจาคอาหารสำาหรับ
ผู้คนและสัตว์เลี้ยงเกือบ 4 ล้านชิ้นทั่วทั้งทวีปเอเชีย แอฟริกา 
ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยมอบเสบียงอาหารที่สำาคัญควบคู่
ไปกับการสนับสนุนทางการเงิน

ในปี 2564 ในขณะที่เชื้อไวรัสยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที ่สอง ไทยยูเนี ่ยนได้บริจาคอาหารเกือบหนึ ่งล้าน
ชิ้นและอุปกรณ์จำาเป็นอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไทยยู
เนีย่นแคร์ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำาคัญของความมุ่งมั่นของบริษัท
ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี (Healthy Living)
 
ภายใต้โครงการไทยยูเนี่ยนแคร์ ไทยยูเนี่ยนยังได้ให้ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรมในจังหวัดลพบุรี ในช่วงที่เกิดอุทกภัย 
ซึ่งส่งผลให้มีคนจำานวนมากติดอยู่ภายในบ้านของพวกเขา
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กรณีศึกษา 11 การดูแลรักษาท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ - โครงการ Green Giving

การปกป้องท้องทะเลของโลกและการรักษาให้มีความอุดมสมบูรณ์
ไม่เพียงแต่มีความสำาคัญต่อโลกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจของ
ไทยยูเนี่ยนอีกด้วย

ในฐานะบริษัท เราได้ดำาเนินโครงการริเริ่มต่างๆ ที่มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาท้องทะเล ในปี 2564 พนักงานของเราได้มีส่วน
ร่วมในโครงการนำาร่องใหม่ของไทยยูเนี่ยนที่มีชื่อว่า โครงการ 
Green Giving

โครงการ Green Giving สนับสนุนให้พนักงานที่สำานักงานใหญ่
ของไทยยูเนี่ยนในกรุงเทพฯ ช่วยกันร่วมปกป้องมหาสมุทรด้วย
การรีไซเคิลขยะพลาสติกที่อาจถูกทิ้งลงสู่ทะเล สำาหรับโครงการนี้ 
ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมมือกับ Trash Lucky บริษัทสตาร์ทอัพที่เข้า
ร่วมโครงการสเปซ-เอฟ ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโต
ทางธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพฟู้ดเทคแห่งแรกในประเทศไทยที่ 
ไทยยูเนี่ยนได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยน
ขยะพลาสตกิให้เป็นเส้ือผ้าท่ีใช้งานได้และท้ังยังมีประโยชน์อ่ืนๆ สำาหรับ
ชุมชนท้องถ่ิน

หนึง่ในความทา้ทายทีโ่ครงการตอ้งเผชญิในตอนเริม่ตน้คือ พนกังาน
ต้องทำางานจากที่บ้านเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ 
ซึง่สง่ผลใหม้กีารลอ็กดาวนแ์ละตอ้งกลบัมาทำางานจากทีบ้่านอีกครัง้ 
ในการจัดการกับความทา้ทายนี ้Trash Lucky ไดแ้นะนำาการใช ้QR 
Code ซึ่งพนักงานสามารถสแกนและลงทะเบียนผ่านบัญชี LINE 
ทำาให้สามารถเก็บขยะรีไซเคิลได้โดยตรงจากบ้านของพนักงาน

เมื่อพนักงานกลับมาทำางานที่สำานักงานแล้วก็สามารถนำาพลาสติก
จากที่บ้านมาส่งมอบได้ที่สำานักงานของไทยยูเนี่ยน

ขวดพลาสติก PET ที่เก็บรวบรวมได้นำามาอัพไซเคิลเป็นเสื้อผ้าและ
อุปกรณ์ จำานวน 300 ชุด ในแต่ละชุดประกอบไปด้วย เสื้อแจ็คเก็ต 
หมวก ผ้ากันเป้ือน และถุงมือ รวมทั้งบริจาคให้กับคนเก็บขยะใน  
10 ชุมชนทั่วกรุงเทพมหานคร คนเก็บขยะเหล่านี้หาเลี้ยงชีพด้วย
การเก็บขยะและขายขยะที่สามารถรีไซเคิลได้

จากความสำาเร็จของโครงการฯ ไทยยูเนี ่ยน และ Trash Lucky 
ได้เปิดตัวโครงการ Green Giving 2: PET to PPE โดยร่วมมือ
กับโรงงาน 3 แห่งของเราในจังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์
ของโครงการ Green Giving 2

เพ่ือสนับสนุนความมุ่งม่ันของไทยยูเน่ียนในการสร้างความเป็นอยู่และ
สุขภาพท่ีดีี โดยมุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน
ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
 
ด้วยการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองของโควิด 19 ในปี 2564  
ไทยยูเนี่ยนจึงเห็นความสำาคัญในการสนับสนุนผู้คนในชุมชน 
ทอ้งถิน่ทีเ่รามกีารดำาเนนิธุรกจิอยูู่่ และในขณะเดยีวกนัก็ชว่ยปกป้อง
มหาสมุทรไปพร้อมๆ กัน โครงการ Green Giving นี้ เป็นหนึ่ง
ตัวอย่างความมุ่งมั่นของไทยยูเนี่ยนที่มุ่งสร้างการมีสุขภาพที่ดีของ
ผู้คน และดูแลรักษาท้องทะเลให้อุดมสมบูรณ์ จากโครงการนี้
บริษัทไม่เพียงช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน
เทา่นัน้ แตยั่งเปน็โครงการทีช่ว่ยลดขยะพลาสติก ซึ ่งหากไม่มีการ
จัดการที ่เหมาะสมท้ายที ่สุดขยะเหล่านี้จะไปอยู่ในทะเล

ความสำาเร็จของโครงการ Green Giving 2 ทำาให้เราได้บริจาค
ชดุ PPE จำานวน 1,000 ชดุ ใหกั้บบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัด
สมุทรสาคร ที่ร่วมต่อสู้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19
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สรุปผล
การดำาเนินงาน
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สรุปผล
การดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกจิ

ข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ภาพรวมธุรกิจ

ยอดขายสุทธิ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / นวัตกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายของพนักงาน 
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

จ่ายดอกเบี้ย

จ่ายเงินปันผล

เอเชีย

ยุโรปและแอฟริกา

อเมริกาเหนือ

จ่ายภาษีเงินได้

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดขาย

ค่าใช้จ่ายด้านสังคมและการลงทุนด้าน
ชุมชน

กลุ่มบริษัทของไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป
ที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® 
และโครงการ CSR 

133,284.64

130,041.82

12,492.17

1,925.34

2,819.53

433.25

237.38

172.23

23.36

0.22

108.6

100

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

%

%

126,275.25

122,490.94

11,900.57

2,006.41

1,908.33

-56.77

168.05

328.79

-533.60

0.27

74.46

100

132,402.44 141,047.69

124,568.87 132,827.86

13,748.40 12,971.13

2,052.33 1,921.61

2,538.82 3,946.89

668.20 883.44

205.34 372.40

764.14 480.55

-301.27 30.50

0.24 0.21

65.08 68.32

100 100

หน่วย 2561 2562 2563 2564

อ้างอิง ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานด้านด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มีเผยแพร่บนเว็บไซต์
https://www.thaiunion.com/th/sustainability/report
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ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
กา

รป
ล่อ

ยก
๊าซ

เร
ือน

กร
ะจ

ก2
กา

รใ
ช้น

้ำา
ขอ

งเ
สีย

ที่
ถูก

ฝัง
กล

บ

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท1

ตัวชี้วัด หน่วย 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการผลิตทั้งหมด

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมด (ขอบเขต 1 และ 2)

ความเข้มข้นของการใช้น้ำา  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้หมด

การดึงน้ำามาใช้ทั้งหมด

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ

น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้ซ้ำา

ของเสียที่ถูกฝังกลบทั้งหมด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3*

ตัน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันผลิตภัณฑ์

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลูกบาศก์เมตร/ตันผลิตภัณฑ์

ลูกบาศก์เมตร

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

ลูกบาศก์เมตร

กิโลกรัม

690,454

0.78

369,887

169,743

-

16.4

11,147,314

31.46

944,558

21,723,407

714,869

0.71

337,317

172,424

-

15.91

11,376,341

19.38

1,224,253

13,855,171

778,098

0.65

317,453

186,852

-

17.47

13,595,384

17.78

1,948,273

13,838,269

793,282

0.64

4,297,371

323,493

188,119

3,785,759

15.41

12,222,140

18.04

1,888,825

14,308,000

หมายเหตุ
N/A: ไม่มีข้อมูล
1 ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมของกลุ่มบริษัท ครอบคลุม
   - โรงงานในประเทศไทย เวียดนาม ฝร่ังเศส โปรตุเกส โปแลนด์ เยอรมนี นอร์เวย์ กานา เซเชลส์ ลิทัวเนีย และสหรัฐอเมริกา
   - สำานักงานในประเทศไทย
   - ฟาร์มและโรงเพาะพันธ์ุกุ้งในประเทศไทย 
2  ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 มีการคำานวณใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับวิธีการคำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 
2564 โดยการปรับวิธีการคำานวณหลักๆ มีดังน้ี
  - การปรับค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานขององค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gases Management Organization (TGO)) มาตรฐานการทำาบัญชีก๊าซ
เรือนกระจก (GHG Protocol) คู่มือการจัดทำาบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2549 (2006 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines 
for National Greenhouse Gas Inventories) และรายงานการประเมินของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับท่ี 5 (AR5) ปี 2556 (2013 IPCC Fifth Assessment Report (AR5)) 
   - การปรับค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 (ไฟฟ้า) จำาแนกตามประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำาบัญชีก๊าซเรือน
กระจก ปี 2561 (GHG Protocol: Green-e Energy Residual Mix Emissions Rates (2018)) Harmonized Grid Emission 
factor data set ฉบับ 3.0 (ธันวาคม 2564) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Harmonized Grid Emission factor data set 

version 3.0 (December 2021)) รายการค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับท่ี 10.11 ปี 2564 ของสถาบันยุทธศาสตร์
ส่ิงแวดล้อมโลก (Institute for Global Environmental Strategies (2021), List of Grid Emission Factors version 10.11 
และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

    - การปรับวิธีการคำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำาหรับการบำาบัดน้ำาเสียในโรงงาน สารทำาความเย็น และบ่อเกรอะ ให้เป็นไป
ตามคู่มือการจัดทำาบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับ
ท่ี 5 เร่ืองของเสีย ปี 2549 (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 5 Waste)

3 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 จะครอบคลุม
- หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย เวียดนาม ฝร่ังเศส โปรตุเกส โปแลนด์ นอร์เวย์ กานา เซเชลล์ ลิทัวเนีย สหรัฐอเมริกา จีน ลักเซมเบิร์ก 
ไอซ์แลนด์ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และเยอรมัน

*วิธีการคำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 
ไทยยูเน่ียนคำานวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 3 ตามมาตรฐานการทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol) วิธีการคำานวณ
แบบผสมโดยใช้วิธีแบบ average data methods สำาหรับการคำานวณการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การซ้ือสินค้าและบริการ และ
วิธีคำานวณแบบ spending-based data สำาหรับกิจกรรมต่างๆ มีความเก่ียวข้องน้อย เช่น สินทรัพย์ประเภททุน และการเดินทาง
เพ่ือติดต่อธุรกิจ
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หมายเหตุ
N/A: ไม่มีข้อมูล

 
1 ข้อมูลปี 2561-2564 ครอบคลุมโรงงานท่ี
ดำาเนินการอยู่ในประเทศไทย เวียดนาม ฝร่ังเศส 
โปรตุเกส โปแลนด์ เยอรมนี นอร์เวย์ กานา 
เซเชลส์ ลิทัวเนีย และสหรัฐอเมริกา

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

โรงงาน1

หน่วย 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการผลิตทั้งหมด

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(ขอบเขต 1 และ 2)

การใช้พลังงานทั้งหมด

การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

พลังงานหมุนเวียน

การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)

น้ำามันเตา

ก๊าซธรรมชาติ

น้ำามันดีเซล

ไบโอดีเซล (B7)3

ไบโอดีเซล(B10)3

ก๊าซหุงต้ม 
ถ่านหิน
น้ำามันเบนซิน
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ

ขี้เลื่อย
เชื้อเพลิงมวลอัดเม็ด

พลังงานแสงอาทิตย์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2

ตัน

กิกะจูล/ตันผลิตภัณฑ์

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล
กิกะจูล

690,219

0.78

536,494

369,540

166,954

6.21

4,283,160

3,043,495

2,901,250

731,721

263,269

133,767

N/A

N/A

427,493

1,341,402

2,048

1,550

142,245

50,700

88,317

N/A

3,228
1,239,665

714,498

0.71

506,906

337,052

169,854

5.65

4,034,686

2,799,344

2,610,224

670,356

114,295

136,283

N/A

N/A

192,163

1,379,047

2,966

115,116

189,120

57,422

115,116

N/A

16,582
1,235,341

777,536

0.643

499,825

317,069

182,756

5.60

4,350,452

3,039,017

2,799,869

726,432

285,944

32,209

51,114

17,685

205,169

1,477,229

2,804

1,284

239,148

69,451

136,940

N/A

32,757
1,311,435

792,695

0.640

507,311

323,025

184,286

5.45

4,320,120

2,998,774

2,748,505

522,192

298,299

20,877

41,028

23,385

235,271

1,603,647

2,504

1,303

250,268

71,657

146,856

3

31,752

1,321,346

กา
รจ

ัดก
าร

ด้า
นพ

ลัง
งา

น
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กา
รป

ล่อ
ยก

๊าซ
เร

ือน
กร

ะจ
ก2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันผลิตภัณฑ์

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด



หมายเหตุ
2 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 มีการคำานวณ
ใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับวิธีการคำานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 โดยการปรับวิธีการคำานวณ
หลักๆ มีดังนี้
  - การปรบัค่าสัมประสิทธิก์ารปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกขอบเขต 
1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gases 
Management Organization (TGO)) มาตรฐานการ
ทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol) คู่มือการจัดทำา
บญัชีการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกของคณะกรรมาธกิารระหว่าง
รัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2549 
(2006 Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories) และรายงานการประเมินของคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรฐับาลว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบบั
ที่ 5 (AR5) ปี 2556 (2013 IPCC Fifth Assessment 
Report (AR5))
  - การปรบัค่าสัมประสิทธิก์ารปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกขอบเขต 
2 (ไฟฟ้า) จำาแนกตามประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำา
บัญชกี๊าซเรือนกระจก 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
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับท่ี 10.11 ปี 
2564 ของสถาบันยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อมโลก (Institute 
for Global Environmental Strategies (2021). List 
of Grid Emission Factors version 10.11) และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
  - การปรบัวิธกีารคำานวณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกสำาหรบั
การบำาบัดน้ำาเสียในโรงงาน สารทำาความเย็น และบ่อเกรอะ ให้
เป็นไปตามคู่มือการจัดทำาบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ฉบับท่ี 5 เรื่องของเสีย ปี 2549 (2006 
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories Volume 5 Waste)

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

โรงงาน1

หน่วย 2561 2562 2563 2564

ความเข้มข้นของการใช้น้ำา

การดึงน้ำามาใช้ทั้งหมด

การดึงน้ำามาใช้ (TDS <= 1,000 mg/l)

การดึงน้ำามาใช้  (TDS > 1,000 mg/l)

น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้ซ้ำา

น้ำาที่ปล่อยออกสู่ภายนอก 

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ

การใช้ซ้ำา

การใช้น้ำาทั้งหมด

ของเสียที่ถูกฝังกลบทั้งหมด

การนำากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

การนำาไปหมัก

การนำามาแปรสภาพ เช่น การนำามาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

น้ำาประปา

น้ำาผิวดิน

น้ำาผิวดิน

น้ำาบาดาล

น้ำาบาดาล

น้ำาทะเล

น้ำาฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำาของบริษัท

ลูกบาศก์เมตร/ตัน
ผลิตภัณฑ์

13.65 12.13 11.39

ลูกบาศก์เมตร 9,421,412 8,418,724 8,442,398

ลูกบาศก์เมตร 9,421,412 8,668,672 8,853,430

ลูกบาศก์เมตร 6,435,806 6,140,537 5,996,959

ลูกบาศก์เมตร 1,537,961 901,720 691,180

ลูกบาศก์เมตร 1,405,195 1,332,888 1,494,024

ลูกบาศก์เมตร 42,451 43,579 260,235

ลูกบาศก์เมตร - 249,948 411,032

ลูกบาศก์เมตร - - 7,183

ลูกบาศก์เมตร - - -

ลูกบาศก์เมตร - 249,948 403,849

ลูกบาศก์เมตร 934,366 1,224,253 1,948,273

ลูกบาศก์เมตร N/A - 2,469,951

ลูกบาศก์เมตร N/A - 6,383,479

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์ 31.34 19.27 17.64 17.90

14,192,376

2,365,430

29,097,963

16,816,967

1,478,895

185,850

2,556,997

5,906,569

1,888,825

410,647

174,947

22,640

608,234

270,358

2,118,572

638,795

4,827,332

7,855,332

8,463,566

10.68

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์ 21,628,046 13,768,871 13,716,606

กิโลกรัม - 2,978,897 3,737,094

กิโลกรัม - 21,261,550 20,779,810

กิโลกรัม - 2,823,204 9,241,842

กิโลกรัม - 1,833,015 1,897,356

กิโลกรัม - 1,289,490 550,940

กา
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หมายเหตุ
3 ในปี 2561-2562 บริษัทไม่มีข้อมูลการใช้ไบโอดีเซล B7 และ B10 โดยบริษัทมีการจัดประเภทใหม่ และรายงานการใช้พลังงานประเภทไบโอดีเซล B7 และ B10 ต้ังแต่ปี 2563
4 ไม่มีข้อมูลสำาหรับค่า TDS ของการปล่อยน้ำาเสียสู่ภายนอกในปี 2564 นอกจากน้ี มีการปรับข้อมูลปริมาณการดึงน้ำามาใช้ท้ังหมด (TDS>1,000 mg/L) ในปี 2563
5 มีการปรับปริมาณของเสียท่ีไม่เป็นอันตรายและของเสียท่ีเป็นอันตรายในภูมิภาคเอเชีย และของเสียท่ีเป็นอันตรายในภูมิภาคยุโรปในปี 2563 จากรายงานผลการดำาเนินงานในรายงานเพ่ือความย่ังยืน
ปี 2563 
6 ในปี 2563 ของเสียท่ีกำาจัดด้วยวิธีการกำาจัดอ่ืนๆ หมายถึง ของเสียท่ีไม่สามารถระบุประเภทการกำาจัดของเสียแบบเฉพาะเจาะจงดังตารางข้างต้นได้เน่ืองจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

โรงงาน1

หน่วย 2561 2562 2563 2564

การฝังกลบ

การใช้ซ้ำา

การฝังกลบ

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

วิธีการกำาจัดอื่นๆ6

การนำากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

วิธีการกำาจัดอื่นๆ6

การจัดเก็บภายในพื้นที่

การนำาไปหมัก

รวมทั้งหมด

การจัดเก็บภายในพื้นที่

รวมทั้งหมด

การนำามาแปรสภาพ เช่น การนำามาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

-

-

-

-

13,575,566

236,880

193,306

10,786

13,296,623

221,247

419,983

5,213

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

-

-

-

-

-

-

-

-

708,900

-

43,761,722

192,086

-

-

1,138,516

-

58,357,095

209,712

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

-

-

-

-

75,843

-

8,853,430

254,170

28,191

460,000

-

3,314,090

585,180

62,977,724

293,205

-

540,127

-

12,572,619

231,291

1,619,757

44,530
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235

10.65

2,504

307

2,197

83.36

19,592

4,388

4,388

-

-

4,231

N/A

N/A

-

-

157

-

-

-

-

N/A
-

15,204

371

7.64

2,834

265

2,570

58.10

21,562

3,783

3,783

-

-

3,572

N/A

N/A

-

-

211

-

-

-

-

N/A
-

17,779

562

6.41

3,600

287

3,313

49.38

27,737

3,575

3,575

-

-

-

3,248

-

92

-

-

234

-

-

-

N/A
-

24,162

587

6.01

3,529

355

3,174

46.89

27,515

4,659

4,659

-

-

-

4,467

-

10

-

-

182

-

-

-

N/A
-

22,856
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ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์กุ้ง1

หน่วย 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการผลิตทั้งหมด

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(ขอบเขต 1 และ 2)

การใช้พลังงานทั้งหมด

การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

พลังงานหมุนเวียน

การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)

น้ำามันเตา

ก๊าซธรรมชาติ

น้ำามันดีเซล

ไบโอดีเซล (B7)3

ไบโอดีเซล(B10)3

ก๊าซหุงต้ม 
ถ่านหิน

น้ำามันเบนซิน
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ

ขี้เลื่อย

เชื้อเพลิงมวลอัดเม็ด

พลังงานแสงอาทิตย์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2

ตัน

กิกะจูล/ตันผลิตภัณฑ์

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กา
รจ

ัดก
าร

ด้า
นพ

ลัง
งา

น
กา

รป
ล่อ

ยก
๊าซ

เร
ือน

กร
ะจ

ก2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันผลิตภัณฑ์

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า



7,298.29 7,296.14 8,414.43

1,715,316 735,370 410,099

1,715,316 2,707,669 4,726,094

11,206 22,696 39,291

1,687,986 712,674 309,698

15,380 - 61,111

744 - -

- 1,972,299 4,315,995

- - -

- - -

- 1,972,299 4,315,995

10,192 69,776 -

- - 1,018,752

- - 3,707,343

398.40 219.62 124.15 90.26

52,972

100

497

-

-

-

1,669,189

2,048,074

-

3,477,885

-

-

3,477,885

-

82,463

141,738

45,177

269,378

3,747,236

6,385.30

93,637 81,505 69,731

- - -

- 257 5,646

- - -

- - -

- - 465
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ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์กุ้ง1

หมายเหตุ  
N/A: ไม่มีข้อมูล
1 ข้อมูลปี 2561-2564 ครอบคลุมฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์
กุ้งที่ดำาเนินการอยู่ในประเทศไทย
2 ข้อมูลการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกในป ี2563 มีการคำานวณ
ใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับวิธีการคำานวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปี 2564 โดยการปรับวิธีการคำานวณ
หลักๆ มีดังนี้
- การปรบัค่าสัมประสิทธิก์ารปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกขอบเขต 
1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gases 
Management Organization (TGO)) มาตรฐานการ
ทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol) คู่มือการจัด
ทำาบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปี 2549 (2006 Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse 
Gas Inventories) และรายงานการประเมินของคณะ
กรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ฉบับที่ 5 (AR5) ปี 2556 (2013 IPCC Fifth 
Assessment Report (AR5))
- การปรบัค่าสัมประสิทธิก์ารปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกขอบเขต 
2 (ไฟฟ้า) จำาแนกตามประเทศ ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการทำา
บญัชีกา๊ซเรอืนกระจก ป ี2561 (GHG Protocol: Green-e 
Energy Residual Mix Emissions Rates (2018)) 
Harmonized Grid Emission factor data set ฉบบั 3.0 
(ธนัวาคม 2564) ของคณะกรรมการระหว่างรฐับาลว่าด้วย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (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 
- การปรบัวิธกีารคำานวณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกสำาหรบั
การบำาบดัน้ำาเสียในโรงงาน สารทำาความเยน็ และบอ่เกรอะ ให้
เป็นไปตามคู่มือการจัดทำาบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของคณะกรรมาธกิารระหว่างรฐับาลว่าดว้ยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 5 เรื่องของเสีย ปี 2549 (2006 
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories Volume 5 Waste)

ตัวชี้วัด หน่วย 2561 2562 2563 2564

ความเข้มข้นของการใช้น้ำา

การดึงน้ำามาใช้ทั้งหมด

การดึงน้ำามาใช้ (TDS <= 1,000 mg/l)

การดึงน้ำามาใช้  (TDS > 1,000 mg/l)

น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้ซ้ำา

น้ำาที่ปล่อยออกสู่ภายนอก 

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ

การใช้ซ้ำา

การใช้น้ำาทั้งหมด

ของเสียที่ถูกฝังกลบทั้งหมด

การนำากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

การนำาไปหมัก

การนำามาแปรสภาพ เช่น การนำามาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

น้ำาประปา

น้ำาผิวดิน

น้ำาผิวดิน

น้ำาบาดาล

น้ำาบาดาล

น้ำาทะเล

น้ำาฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำาของบริษัท

ลูกบาศก์เมตร/ตัน
ผลิตภัณฑ์

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม
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หมายเหตุ
3 ในปี 2561-2562 บริษัทไม่มีข้อมูลการใช้ไบโอ
ดีเซล B7 และ B10 โดยบริษัทมีการจัดประเภท
ใหม่และรายงานการใช้พลังงานประเภทไบโอดีเซล 
B7 และ B10 ตั้งแต่ปี 2563
4 ไม่มีข้อมูลสำาหรับค่า TDS ของการปล่อยน้ำาเสีย
สู่ภายนอกในปี 2564 นอกจากนี้ มีการปรับข้อมูล
ปริมาณการดึงน้ำามาใช้ท้ังหมด (TDS>1,000 
mg/L) ในปี 2563

-

-

-

-

81,311

-

194

-

69,702

3,935

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

463

-

81,568

-

-

-

4,181

-

75,812

-

-

-

-

-

269

-

-

217

-

-

-

14,975

-

53,569

-

-

4,159

-

52,972

10,816

-

-
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ตัวชี้วัด หน่วย 2561 2562 2563 2564

การฝังกลบ

การใช้ซ้ำา

การฝังกลบ

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

วิธีการกำาจัดอื่นๆ

การนำากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

วิธีการกำาจัดอื่นๆ

การจัดเก็บภายในพื้นที่

การนำาไปหมัก

รวมทั้งหมด

การจัดเก็บภายในพื้นที่

รวมทั้งหมด

การนำามาแปรสภาพ เช่น การนำามาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กา
รก

ำาจ
ัดข

อง
เส

ียท
ี่เป

็นอ
ันต

รา
ย

กา
รก

ำาจ
ัดข

อง
เส

ีย
ที่ไ

ม่เ
ป็น

อัน
ตร

าย
ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์กุ้ง1



-

-

632

40

592

-

4,914

819

819

-

-

272

N/A

N/A

-

-

547

-

-

-

-

N/A

-

4,095

-

-

897

16

881

-

6,856

762

762

-

-

217

N/A

N/A

-

-

544

-

-

-

-

N/A

-

6,095

-

-

880

97

783

-

5,639

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N/A

-

5,639

-

-

771

112

659

-

4,747

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

4,747
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ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

สำานักงาน1

หน่วย 2561 2562 2563 2564

ปริมาณการผลิตทั้งหมด

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(ขอบเขต 1 และ 2)

การใช้พลังงานทั้งหมด

การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด

พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

พลังงานหมุนเวียน

การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)4

น้ำามันเตา

ก๊าซธรรมชาติ

น้ำามันดีเซล

ไบโอดีเซล (B7)3

ไบโอดีเซล(B10)3

ก๊าซหุงต้ม 
ถ่านหิน
น้ำามันเบนซิน
เชื้อเพลิงชีวภาพ

ก๊าซชีวภาพ

ขี้เลื่อย

เชื้อเพลิงมวลอัดเม็ด

พลังงานแสงอาทิตย์

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2

ตัน

กิกะจูล/ตันผลิตภัณฑ์

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กิกะจูล

กา
รจ

ัดก
าร

ด้า
นพ

ลัง
งา

น
กา

รป
ล่อ

ยก
๊าซ

เร
ือน

กร
ะจ

ก2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันผลิตภัณฑ์

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า



หมายเหตุ
N/A: ไม่มีข้อมูล
1 ข้อมูลปี 2561-2564 ครอบคลุมสำานักงานท่ีอยู่ใน
ประเทศไทย
2 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2563 มีการคำานวณ
ใหม่ให้สอดคล้องกับการปรับวิธีการคำานวณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในปี 2564 โดยการปรับวิธีการคำานวณหลักๆ 
มีดังน้ี
- การปรับค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 
1 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานขององค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (Thailand Greenhouse Gases 
Management Organization (TGO)) มาตรฐานการทำา
บัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Protocol) คู่มือการจัดทำาบัญชี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปี 2549 (2006 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories) และรายงานการประเมินของคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับ
ท่ี 5 (AR5) ปี 2556 (2013 IPCC Fifth Assessment 
Report (AR5))
- การปรับค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 
2 (ไฟฟ้า) จำาแนกตามประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำา
บัญชีก๊าซเรือนกระจก ปี 2561 (GHG Protocol: Green-e 
Energy Residual Mix Emissions Rates (2018)) 
Harmonized Grid Emission factor data set ฉบับ 
3.0 (ธันวาคม 2564) ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่า
ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC) Harmonized Grid Emission factor 
data set version 3.0 (December 2021)) รายการ
ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับท่ี 10.11 ปี 
2564 ของสถาบันยุทธศาสตร์ส่ิงแวดล้อมโลก (Institute 
for Global Environmental Strategies (2021). List 
of Grid Emission Factors version 10.11) และองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
- การปรับวิธีการคำานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำาหรับ
การบำาบัดน้ำาเสียในโรงงาน สารทำาความเย็น และบ่อเกรอะ 
ให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทำาบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ฉบับท่ี 5 เร่ืองของเสีย ปี 2549 (2006 
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories Volume 5 Waste)

- - -

10,586 17,966 15,859

10,586 17,966 15,859

10,586 17,966 15,859

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

10,586 17,966 15,859

- - - -

62,652

-

130

-

-

-

11,311

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,311

11,311

11,311

-

1,724 4,794 51,932

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

สำานักงาน1

ตัวชี้วัด หน่วย 2561 2562 2563 2564

ความเข้มข้นของการใช้น้ำา

การดึงน้ำามาใช้ทั้งหมด

การดึงน้ำามาใช้ (TDS <= 1,000 mg/l)

การดึงน้ำามาใช้  (TDS > 1,000 mg/l)

น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้ซ้ำา
น้ำาที่ปล่อยออกสู่ภายนอก 

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ

การใช้ซ้ำา

การใช้น้ำาทั้งหมด

ของเสียที่ถูกฝังกลบทั้งหมด

การนำากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

การนำาไปหมัก

การนำามาแปรสภาพ เช่น การนำามาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

น้ำาประปา

น้ำาผิวดิน

น้ำาผิวดิน

น้ำาบาดาล

น้ำาบาดาล

น้ำาทะเล

น้ำาฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำาของบริษัท

ลูกบาศก์เมตร/ตัน
ผลิตภัณฑ์

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กา
รใ

ช้น
้ำา5

ขอ
งเ

สีย
ที่

ถูก
ฝัง

กล
บ
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6



หมายเหตุ
3 ในปี 2561-2562 บริษัทไม่มีข้อมูลการใช้ไบโอดีเซล B7 และ B10 โดยบริษัทมีการจัดประเภทใหม่และรายงานการใช้พลังงานประเภทไบโอดีเซล B7 และ B10 ตั้งแต่ปี 2563 
4 สำาหรับสำานักงาน ไม่มีข้อมูลการใช้พลังงานจากระบบทำาความเย็นในปีนี้ ดังนั้นข้อมูลการใช้พลังงานทางอ้อมภายในองค์กรไม่รวมข้อมูลการใช้พลังงานจากระบบทำาความเย็น
5 ไม่มีข้อมูลสำาหรับค่า TDS ของน้ำาที่ปล่อยออกสู่ภายนอกในปี 2564
6 มีการปรับปริมาณของเสียที่ไม่เป็นอันตรายในปี 2563 จากรายงานผลการดำาเนินงานในรายงานเพื่อความยั่งยืนปี 2563
7 ในปี 2561-2563 ของเสียที่กำาจัดด้วยวิธีการกำาจัดอื่นๆ หมายถึง ของเสียที่ไม่สามารถระบุประเภทการกำาจัดของเสียแบบเฉพาะเจาะจงดังตารางข้างต้นได้เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ

1,425

-

299

-

4,665

-

130

-

41,141

-

10,791

-

-

-

2,293

-

5,792

-

-

-

707

-

5,091

250

-

-

11,260

-

41,141

-

4,367

169

1,825

426

-

328

-

-

469

-

-

4,937

-

57,846

-

-

-

-

57,715

-

4,937

-
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ตัวชี้วัด หน่วย 2561 2562 2563 2564

การฝังกลบ

การใช้ซ้ำา

การฝังกลบ

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น
การเผาไหม้มวล

วิธีการกำาจัดอื่นๆ7

การนำากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล)

วิธีการกำาจัดอื่นๆ7

การจัดเก็บภายในพื้นที่

การนำาไปหมัก

รวมทั้งหมด

การจัดเก็บภายในพื้นที่

รวมทั้งหมด

การนำามาแปรสภาพ เช่น การนำามาแปรสภาพ
เป็นพลังงาน

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กา
รก

ำาจ
ัดข

อง
เส

ียท
ี่เป
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ันต

รา
ย6
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ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

สำานักงาน1



หมายเหตุ
 
1 ข้อมูลน้ีจะครอบคลุมสำานักงาน โรงงาน 
ฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์กุ้งท่ีดำาเนินการอยู่ใน
ประเทศไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส โปรตุเกส 
โปแลนด์ เยอรมนี นอร์เวย์ กานา เซเชลส์
ลิทัวเนีย อติาลี ไอซ์แลนด ์เนเธอรแ์ลนด ์สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
2 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล สำาหรับ LTISR ในปี 
2561 
3 ยังไม่มีการเก็บข้อมูล สำาหรับ TRIR ในปี 
2561-2562 
4 ย ั ง ไม ่ ม ี ข ้ อม ู ลการ เก ็ บ ข ้ อม ู ล  H igh 
Consequence Injury ในปี 2561-2562

ผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูลผลการดำาเนินงาน1 หน่วย 2561

1

2

3

4

5

6

7

8

2562 2563 2564

อัตราความถ่ีการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน (LTIFR)

- พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน (LTISR)2

- พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน (TRIR)3

- พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม

อัตราความถ่ีการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน (LTIFR)

- พนักงาน

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน (LTISR)2

- พนักงาน

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน (TRIR)3

- พนักงาน

อัตราความถ่ีการเกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน (LTIFR)

- ผู้รับเหมา

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน (LTISR)2

- ผู้รับเหมา

ครั้งต่อ 200,000

ชั่วโมงการทำางาน

วันที่หยุดต่อ 200,000 

ชั่วโมงการทำางาน

ครั้งต่อ 200,000

ชั่วโมงการทำางาน

ครั้งต่อ 200,000

ชั่วโมงการทำางาน

วันที่หยุดต่อ 200,000 

ชั่วโมงการทำางาน

ครั้งต่อ 200,000

ชั่วโมงการทำางาน

ครั้งต่อ 200,000

ชั่วโมงการทำางาน

วันที่หยุดต่อ 200,000 

ชั่วโมงการทำางาน

0.57

N/A

N/A

0.59

8.91

N/A

0

N/A

0.42

3.93

N/A

0.46

3.93

N/A

0.02

0.03

0.45

5.07

0.63

0.48

5.39

0.68

0.22

2.79

0.39

5.00

0.61

0.39

5.26

0.62

0.39

3.05
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ผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9

10

11

12

13

14

15

16

17

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน (TRIR)3

- ผู้รับเหมา

ครั้งต่อ 200,000

ชั่วโมงการทำางาน

ครั้งต่อ 200,000

ชั่วโมงการทำางาน

ชั่วโมงการทำางาน

ชั่วโมงการทำางาน

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

จำานวน

จำานวน

ชั่วโมงการทำางาน

- ผู้รับเหมา

จำานวน High-Consequence Work-Related 
Injuries case4

- ผู้รับเหมา

อัตรา High-Consequence Work-Related 
Injuries Rate4

- พนักงาน

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

- พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้เยี่ยมชม

กรณีเสียชีวิต

- พนักงาน

กรณีเสียชีวิต 

- ผู้รับเหมา

ชั่วโมงการทำางาน

- พนักงาน

จำานวน High-Consequence Work-Related 
Injuries case4

- พนักงาน

N/A

N/A

119,279,654.43

3,744,761.34

N/A

N/A

N/A

0

0

N/A

N/A

119,279,654.43

13,274,667.17

N/A

N/A

N/A

0

1

0.24

0.004

110,113,322.00

13,903,515.56

281.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.56

0.002

100,071,200.05

12,245,425.93

220.00

2.00

0.00

0.00

0.00
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ข้อมูลผลการดำาเนินงาน1 หน่วย 2561 2562 2563 2564



การพัฒนาบุคลากร

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง

ความหลากหลายของพนักงาน

หน่วย

หน่วย

หน่วย

หน่วย

2561

2561

2561

2561

2562

2562

2562

2562

2563

2563

2563

2563

2564

2564

2564

2564

จำานวนพนักงานทั้งหมด คน

คน

คน

ชั่วโมง/พนักงาน

บาท

-

ความผูกพันของพนักงาน
ร้อยละ 

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ร้อยละ

คน

คน

ร้อยละ

คน

คน

ร้อยละ

คน

คน

47,314 44,551 44,101 44,705

33,422 30,212 31,134 31,134

3,505 3,120 1,692 1,394.4

13,582 14,319 12,967 13,571

5.6 4.7 5.9 6.7

1.26

82

13.23

1,140

14.98

43.33

26

646

26.00

646

143

10.27

494

480

1.32

83.5

16.10

1,129

17.74

46.06

24

609

26.78

609

144

11.31

520

441

1.57

81

17.49

1,235

20.35

47.21

22

652

20.72

652

215

12.97

583

415

1.63

82

13.23

1,069

14.12

45.84

22

579

17.72

579

218

11.18

490

339

พนักงานประจำา

พนักงานรายวัน

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อปี

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน
ทรัพยากรบุคคล1

การสำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด 
(พนักงานประจำา)

จำานวนผู้บริหารทั้งหมด

การแบ่งตามเพศและระดับ

ภูมิภาคเอเชีย

สัดส่วนของผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด

ผู้บริหารระดับสูง

จำานวนผู้บริหารชาย

ภูมิภาคอเมริกา

จำานวนผู้บริหารชายทั้งหมด

ผู้บริหารระดับกลาง

ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา

จำานวนผู้บริหารหญิงทั้งหมด

ผู้บริหารระดับล่าง

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อ
พนักงานประจำา
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หมายเหตุ
1 เราใช้วิธีคำานวณใหม่สำาหรับการคำานวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีได้รับการยอมรับระดับสากลเช่น 
S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA)  วิธีการคำานวณ
อตัราผลตอบแทนน้ีคือ ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานท้ังหมด ลบดว้ยค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วข้อง
กับพนักงานท้ังหมดออกจากรายได้รวม จากน้ันนำาตัวเลขท่ีได้ไปหารด้วยค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งหมด อัตราผลตอบแทนที่ได้จะวัดระดับความสามารถในการ
ทำากำาไรของไทยยูเนี่ยนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด 

2 ข้อมูลนี้ไม่ครอบคลุมพนักงานของเราในประเทศกานา และโปรตุเกส ในบางประเทศ
จะมีข้อจำากัดด้านกฎระเบียบในการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน
3 ข้อมูลค่าตอบแทน Gender pay นี้คิดเป็น 95% ของพนักงานประจำาทั้งหมด (ไม่
รวมบริษัท Rügen Fisch เนื่องจากเหตุผลทางด้านกฎหมาย)

หน่วย 2561 2562 2563 2564

คน

คน

คน

คน

ร้อยละ

คน

คน

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

ครั้ง

3

12,442

494

49

61.20

442

4,827

7,615

50.00

586

81.24

10

2

12,009

520

51

60.44

467

4,751

7,258

33.33

564

82.88

10

3

0.77

11,732

583

84

0.68

58.61

496

1.00

4,856

6,876

71.43

513

82.88

7

3

0.83

12,502

490

118

0.75

58.44

369

0.99

5,196

7,306

100.00

476

76.90

12

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง

จำานวนพนักงานทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

จำานวนผู้บริหารหญิง

อัตราค่าตอบแทนที่เป็นเงินสดรวมเฉลี่ยของผู้
หญิงต่อผู้ชาย ตามกลุ่มพนักงาน3

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหาร

สัดส่วนพนักงานหญิงทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับล่าง

พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

จำานวนพนักงานชายทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

จำานวนพนักงานหญิงทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

สัดส่วนการจ้างงานผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ 
(สำานักงานใหญ่เท่านั้น)

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม - จำานวนพนักงานที่เข้า
ร่วมสหภาพแรงงาน2

จำานวนของการปรึกษาหารือ/การต่อรองเจรจา
กับสหภาพแรงงาน2
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บริษัทและบริษัทย่อย
% 

การถือหุ้นโดย 
TU

ประเทศ
ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงาน ปี 2564

รวมภูมิภาคเอเชีย 

ภูม
ิภา

คเ
อเ

ชีย

ยอดขาย
หน่วย: พันล้านบาท

ตัวชี้วัด
ด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ด้านสังคม*

บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป TU

APC

PPC

TUI

TFM

TUM

YCC

EHS

TUKL

ITC

TUS

AMG-TFM

TUG

SIC1

TUO

TUL

TMAC

TUC

JPN

TSR

ไทย 99.66 21.1

ไทย

ไทย

99.74

100.00

5.8

0.3

ปากีสถาน 26.01 0.2

ไทย - 12.8

ไทย 51.00 1.3

อินโดนีเซีย 33.15 -

ไทย 99.54 1.8

ไทย

60.00 -

ไทย

ไทย

จีน

95.20

100.00

100.00

-

0.1

0.8

ไทย 99.55 3.6

ไทย 100.00 - N/A

กำาลังดำาเนินการ กำาลังดำาเนินการ

กำาลังดำาเนินการ

กำาลังดำาเนินการ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

98.00 0.1

เวียดนาม 99.55 0.5

ไทย 51.00 4.5

ไทย 100.00 0.1

ญี่ปุ่น

ไทย

90.00

65.00

53.6 100.00% 98.1%

-

0.6

บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม 

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

บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน 

บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด

บจ. ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด

บจ. ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์

บมจ. แพ็คฟู้ด 

PT Thaiunion Kharisma Lestari 

AMG – Thai Union Feedmill (Private) Ltd.

บจ. ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์

Seafood International One FZCO 

บจ. ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช็อป

Thai Union China Co.,Ltd.

บจ. ทีเอ็มเอซี 

บจ. ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล

บจ. ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์

Japan Pet Nutrition Co., Ltd.

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

บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์
(เดิมชื่อ บจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์)
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หมายเหตุ
ข้อมูลด้านบนอ้างอิงจากโครงสร้างรายได้
จากการขายหลังจากหักรายการระหว่างกัน
ออกแล้ว 

สำ าหรับการเป ล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงสร้างการถือหุ้นและข้อมูลทางการเงิน 
อ้างอิงจากรายงานรายงานประจำาปี 2564  
แบบ One Report หน้า 35 (ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF) และ หน้า 67 (ในรปูแบบหนังสือ) 

*ตัวช้ีวัดด้านสังคมของอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

    หมายถึง โรงงานท่ีมีการรายงานใน
ขอบเขตการรายงานด้านส่ิงแวดล้อมและ
สังคมของไทยยูเนี่ยน
 
N/A สำาหรับการรายงานด้านส่ิงแวดล้อม 
หมายถงึ โรงงานท่ีอยูน่อกขอบเขตของไทยยู
เน่ียนในการรายงานดา้นส่ิงแวดล้อม ซ่ึงไม่ได้
ถูกระบุว่าเป็นโรงงานผลิต หรือได้ซื้อกิจการ
มาน้อยกว่า 2 ปี

N/A สำาหรับการรายงานด้านสังคม หมาย
ถึง โรงงานท่ีได้ซ้ือกิจการมาน้อยกว่า 2 ปี 
จะไม่ถูกรวมอยู่ในขอบเขตการรายงานด้าน
สังคมของไทยยูเนี่ยน

กำาลังดำาเนินการ หมายถึง การรายงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสังคมของโรงงานน้ีกำาลัง
ดำาเนินการอยู่

ภูม
ิภา

คย
ุโร

ป 
แล

ะแ
อฟ

ริก
า

ภูม
ิภา

คอ
เม

ริก
า

TUCa

TUE1

TUTE

MA

TLS

USPN

TUGe

KO

TUMD

TUFP

TRI-U

แคนาดา

สหรัฐอเมริกา

100.00

100.00

-

12.7

เนเธอร์แลนด์ 100.00 1.6 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

กำาลังดำาเนินการ กำาลังดำาเนินการ

กำาลังดำาเนินการ กำาลังดำาเนินการ

เซเชลส์

สหรัฐอเมริกา

เยอรมนี

นอร์เวย์

100.00

100.00

100.00

100.00

-

3.2

4.5

1.6

ฝรั่งเศส 100.00 22.3

ฝรั่งเศส 100.00 5.4

35.7

51.7

รัสเซีย

แคนาดา

99.1%

100%

90.00

100.00

99.2%

100%

0.3

35.8

Thai Union Canada Inc.

Tri-Union Seafoods, LLC

Thai Union Europe One Group

Thai Union Trading Europe B.V.

MerAlliance Group

King Oscar Group

Thai Union Germany GmbH

TUMD Group

Tri-Union Frozen Products Inc.

Tuna Logistics Services Ltd.

U.S. Pet Nutrition, LLC

Total Europe & Africa

รวมภูมิภาคอเมริกา

GRAND TOTAL 141.0 99.7% 99.1%
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บริษัทและบริษัทย่อย
% 

การถือหุ้นโดย 
TU

ประเทศ ยอดขาย
หน่วย: พันล้านบาท

ตัวชี้วัด
ด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ด้านสังคม*

ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงาน

ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงานปี 2564

https://investor.thaiunion.com/misc/ar/20220325-tu-or2022-en.pdf
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GRI
CONTENT
INDEX & 
UNGC COP
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GRI
CONTENT
INDEX & 
UNGC COP

GENERAL
STANDARD

DISCLOSURES 
DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL

ASSURANCE 

ORGANIZATION PROFILE

GRI 102-1

GRI 102-2

GRI 102-3

GRI 102-4

GRI 102-5

GRI 102-6

GRI 102-7

GRI 102-8

GRI 102-9

GRI 102-10

GRI 102-11

GRI 102-12

GRI 102-13

GRI 102-14

GRI 102-16

Name of the organization Back cover

Business Overview, pp.16-17

CEO Message, pp.8-11

Activities, brand, products
and services

Business Overview, pp.16-17
Seafood Sourcing Locations, pp.18-19

Back cover and Annual Report p.3

Annual Report pp.10

Annual Report p.3

Annual Report pp.10, 20-29

Business Overview, pp.16-17

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

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

Annual Report p.18-19, 52

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

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

Sustainability at Thai Union – The Importance of Industry Collaboration, p.26 
Our collaboration with SeaBOS pp.26, 33, 52; Sustainable Fisheries Partner-
ship, 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/

Location of headquarters

Location of operations

Ownership and legal form

Markets served

Scale of the organization

Information on employees and other workers 

Supply chain

Significant changes to the organization and
its supply chain

Precautionary Principle or approach 

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

Membership of Associations

Statement from senior decision-makers 

Values, principles, standards, and norm of
behavior 
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GENERAL
STANDARD

DISCLOSURES 
DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL

ASSURANCE 

GOVERNANCE

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

REPORT PRACTICE

GRI 102-18

GRI 102-40

GRI 102-41

GRI 102-42

GRI 102-43

GRI 102-44

GRI 102-45

GRI 102-46

GRI 102-47

GRI 102-48

GRI 102-49

GRI 102-50

GRI 102-51

GRI 102-52

GRI 102-53

GRI 102-55

GRI 102-54

GRI 102-56

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

List of stakeholder groups 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

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

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

Annual Report pp.80-93, 254-258

About This Report, pp.4-5

Our Material Issues & Stakeholder Engagement, pp.33

No change

No change

About This Report, p.4

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

About This Report, p.5

Back cover

About This Report, p.4

LR Independent Assurance Statement, pp.119-120

GRI Content Index, pp.102-115

Collective bargaining agreement

Identifying and selecting stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Key topics and concern raised

Entities included in the consolidated financial
statements

Defining report content and topic boundaries

List of material topics

Restatements of information

Changes in reporting

Reporting period

Date of most recent report

Reporting cycle

Contact point of questions regarding the report

GRI content index

Claim of reporting in accordance with the GRI
Standards behavior 

External assurance
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MATERIAL
ASPECT 

DMA AND 
INDICATORS

OMISSION /
NOTES

DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL
ASSURANCE 

Economic
performance 

Transparency 

Community

ECONOMIC (GOVERNANCE, TRANSPARENCY AND COMMUNITY)

Management Approach Annual Report pp.110-115

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

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

Annual Report pp.345

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

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

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

Management Approach 

Management Approach 

Direct Economic value
generated and distributed

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

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

Public communications
and information disclosure 

GRI 103

GRI 103

GRI 103

GRI 201-1

GRI 419-1

GRI 413-1

Thai Union 
own indicator

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
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MATERIAL
ASPECT 

DMA AND 
INDICATORS

OMISSION /
NOTES

DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL
ASSURANCE 

Energy

Water and
effluents  

ENVIRONMENTAL (ENVIRONMENTAL PROTECTION, CLIMATE CHANGE AND OCEAN PLASTIC)

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

Performance Summary – Energy Management, p.87

Performance Summary – Energy Management, p.87

Performance Summary – Energy Management, p.87

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

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

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

Performance Summary – Water, p.86, 88 *

*

*

Performance Summary – Water, p.86, 88

Performance Summary – Water, p.86, 88

Energy intensity

Management Approach 

Water withdrawal

Water discharge

Water consumption

Energy consumption
within organization

Reduction of
energy consumption 

Interactions with water as 
a shared resource

Management of water 
discharge-related impacts

GRI 103

GRI 302-3

GRI 103

GRI 303-3

GRI 303-4

GRI 303-5

GRI 302-1

GRI 302-4

GRI 303-1

GRI 303-2
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MATERIAL
ASPECT 

DMA AND 
INDICATORS

OMISSION /
NOTES

DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL
ASSURANCE 

Emissions

Effluents and
waste

Ocean plastics

ENVIRONMENTAL (ENVIRONMENTAL PROTECTION, CLIMATE CHANGE AND OCEAN PLASTIC)

*

*

*

*

*

Management Approach 

GHG emissions intensity

Other indirect (Scope 3)
GHG emissions

Reduction of
GHG emissions

Management Approach 

Direct (scope 1)
GHG emissions

Energy indirect (scope 2) 
GHG emissions

Waste generated

Waste diverted from 
disposal
Waste directed to disposal

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-and-
marine-debris/

GRI 103

GRI 305-2

GRI 103

GRI 306-3

GRI 306-4

GRI 306-5

GRI 305-1

GRI 305-4

GRI 305-3

GRI 305-5

GRI 103

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

Performance Summary – GHG Emissions, pp.87

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

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

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

Performance Summary, pp.86, 88-89

Performance Summary, pp.86, 88-89

Performance Summary, pp.86, 88-89
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MATERIAL
ASPECT 

DMA AND 
INDICATORS

OMISSION /
NOTES

DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL
ASSURANCE 

Supply chain
resilience

Management Approach 

Sustainable Packaging, pp.72-73

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-Union-
Report_FINAL.pdf

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

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

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

Reducing plastic waste 
through our Sustainable 
Packaging Commitment

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

GRI 103

GGGI Best 
Practice 

Framework

Sustainable 
Packaging 

Commitment

Thai Union’s
own indicator
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Human rights
and ethical

labor practices

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

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

Performance Summary – Freedom of association – number of 
employees represented by trade union, p.99

Management Approach GRI 103

MATERIAL
ASPECT 

DMA AND 
INDICATORS

OMISSION /
NOTES

DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL
ASSURANCE 

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

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

Percentage of total
employees covered
by collective bargaining
agreements. 

GRI 412-3

GRI 102-41 
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MATERIAL
ASPECT 

DMA AND 
INDICATORS

OMISSION /
NOTES

DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL
ASSURANCE 

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

Responsible
sourcing and
traceability

Management Approach 

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

FP 1

GRI 103

Forced or
compulsory

labor

Management Approach 

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

Safe and Legal Labor 
pp.45-48

Responsible Sourcing, pp.50-61
https://seachangesustainability.org/about-seachange/respon-
sible-sourcing/

Thai Union’s partnership with Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP):
https://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-re-
lease/1521/thai-union-announces-partnership-with-sustain-
able-fisheries-partnership

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

Safe and Legal Labor 
pp.45-48 
UK Modern Slavery Act Transparency Statement 2020-2021: 
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainabili-
ty/20220408-tu-uk-modern-slavery-act-statement-2020-2021.
pdf 

Vessel Code of Conduct (updated): 
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainabili-
ty/20220311-tu-code-of-conduct-2.0-en.pdf

GRI 103

GRI 409-1

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 2564                               CHANGING SEAFOOD FOR GOOD 110

https://seachangesustainability.org/about-seachange/responsible-sourcing/
https://seachangesustainability.org/about-seachange/responsible-sourcing/
https://seachangesustainability.org/about-seachange/responsible-sourcing/
https://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/1521/thai-union-announces-partnership-with-sustainable-fisheries-partnership
https://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/1521/thai-union-announces-partnership-with-sustainable-fisheries-partnership
https://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/1521/thai-union-announces-partnership-with-sustainable-fisheries-partnership
https://oceandisclosureproject.org/companies/thai-union
https://oceandisclosureproject.org/companies/thai-union
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20220408-tu-uk-modern-slavery-act-statement-2020-2021.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20220408-tu-uk-modern-slavery-act-statement-2020-2021.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20220408-tu-uk-modern-slavery-act-statement-2020-2021.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20220311-tu-code-of-conduct-2.0-en.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20220311-tu-code-of-conduct-2.0-en.pdf


MATERIAL
ASPECT 

DMA AND 
INDICATORS

OMISSION /
NOTES

DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL
ASSURANCE 

Supplier assessment
for labor practices

Human capital
development

Safety in the
workplace

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

Management Approach 

Management Approach 

Management Approach 

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

Average hours of
training per year,
per employee 

New suppliers that
were screened using
social criteria 

Negative social impacts in 
the supply chain and action 
taken

GRI 103

GRI 414-1

GRI 414-2

GRI 404-1

GRI 103

GRI 103

FP 2 Responsible Sourcing, pp.53-54, 56-58
https://oceandisclosureproject.org/companies/thai-union

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

Safe and Legal Labor, pp.43-48

Safe and Legal Labor, pp.43-48

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

Performance Summary – People Performance, p.98.

Responsible Operations, pp.62-65
Annual Report, pp.106-107
https://www.thaiunion.com/en/about/safety-health-and-
environment
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MATERIAL
ASPECT 

DMA AND 
INDICATORS

OMISSION /
NOTES

DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL
ASSURANCE 

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

Occupational health services

Promotion of worker health

Hazard identification, risk 
assessment, and incident 
investigation

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

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

Worker training on
occupational health
and safety

GRI 403-3

GRI 403-4

GRI 403-5

GRI 403-7

GRI 403-6

GRI 403-2

Occupational health 
and safety management 
system

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

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

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

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

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

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

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

GRI 403-1
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MATERIAL
ASPECT 

DMA AND 
INDICATORS

OMISSION /
NOTES

DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL
ASSURANCE 

Diversity
and equal

opportunity

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

Work-related ill health

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

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

Anti-Discrimination & Anti-Harassment Policy: 
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/pol-
icy/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

Performance Summary – People Performance, p.99

Management Approach 

Ratio of basic salary and 
renumeration of women 
to men

GRI 403-10

GRI 405-2

GRI 103

GRI 403-9

*

*

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)     รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 2564                               CHANGING SEAFOOD FOR GOOD 113

https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/anti-discrimination-anti-harassment-policy.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/anti-discrimination-anti-harassment-policy.pdf
https://cdn.21impact.com/thaiunion/video/special-episode.mp4
https://cdn.21impact.com/thaiunion/video/special-episode.mp4


MATERIAL
ASPECT 

DMA AND 
INDICATORS

OMISSION /
NOTES

DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL
ASSURANCE 

FOOD SAFETY AND USE OF ANTIBIOTICS 

Policies and practices 
on antibiotics

Responsible Sourcing, p.52

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

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-stan-
dards/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/com-
bating-food-fraud-and-food-defense-strategy

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.

FP 12

Food safety
and use of
antibiotics

Management Approach 

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

FP 5

GRI 103
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Innovation

INNOVATION

Infrastructure investments 
and services support

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

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

Management Approach GRI 103

GRI 203-1
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UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)
HUMAN RIGHTS

LABOR

ENVIRONMENT

ANTI-CORRUPTION

Principle 1 Businesses should support and respect the protection of internationally 
proclaimed human rights.according to internationally
recognized food safety 

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.

Principle 5 The effective abolition of child labor.

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

Principle 7 Businesses should support a precautionary approach to environmental 
challenges.

Principle 8 Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.

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

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

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

Sustainability at Thai Union, pp.20-24 

Responsible Sourcing, pp.50-61 

Responsible Operations, pp.62-75

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

Principle 2 Businesses should make sure that they are not complicit in human 
rights abuses.standard
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thaiunion.com | seachangesustainability.org

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ำป จำากัด (มหาชน)

สำานักงานใหญ่

ติดต่อ
นายอดัม เบรนแนน

สำานักงานกรุงเทพ

72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำาบลท่าทราย
อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
74000 ประเทศไทย
โทร: +66 (0) 3481-6500 
โทรสาร: +66 (0) 3481-6886

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

ผู้อำานวยการกลุ่มด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
Adam.Brennan@thaiunion.com

http://thaiunion.com
http://seachangesustainability.org
mailto:Adam.Brennan%40thaiunion.com?subject=

