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ขอต้อนรับสู่
รายงานเพือ่ ความยัง่ ยืน
ของไทยยูเนี่ยน
ฉบับปี 2561
รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานเพื่อความยั่งยืนประจำาปีที่ 6 ซึ่งจัดทำา
ขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชน โดยในรายงานจะมีรายละเอียด
การดำาเนินงานทั้งปีของบริษัทตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2561 เทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน
กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของบริษัทที่เรียกว่า SeaChange®
เพื่อทำาให้รายงานฉบับนี้มีความยั่งยืนมากขึ้นและผู้อ่านสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ทางบริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบดิจิทัล
โดยรายงานจะถูกออกแบบและจัดทำาในรูปแบบไฟล์ PDF สำาหรับ
ผูอ้ า่ นทางออนไลน์โดยเฉพาะ นอกจากนีใ้ นเว็บไซต์ SeaChange®

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

(seachagesustainability.org) ของเรา ได้มีการนำาเสนอ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับโครงการความยั่งยืนต่างๆ
ของไทยยูเนี่ยน
รายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน
ของ Global Reporting Initiatives (GRI) แบบทางเลือก
หลัก (Core option) และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
สำาหรับกลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Processing Sector
Supplement) โดยการคัดเลือกประเด็นความยั่งยืนเพื่อนำา
เสนอข้อมูลตามมาตรฐานของ GRI ดังรายละเอียดในหัวข้อด้าน
ล่าง นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ได้รับการรับรองแบบจำากัดขอบเขต
(limited level) โดย Lloyd’s Register ขอบเขตของรายงาน
ฉบับนี้ครอบคลุมบริษัทภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปและบริษัท
ในเครือที่ไทยยูเนี่ยนถือครองหุ้นเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ และบริษัท
ภายใต้การควบคุมการดำาเนินงานของไทยยูเนี่ยน
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หลักการการกำาหนดเนื้อหา
รายงาน
การกำาหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เริ่มต้นจากความเข้าใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยคู่ค้า ลูกค้า ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคม จากนั้นบริษัทจะขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน โดยรายงาน
ได้กล่าวถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจอย่างมีนัย
สำาคัญที่มีความสำาคัญต่อกลยุทธ์ทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและนอกองค์กร บริษัท
ได้ดำาเนินการตามหลักสำาคัญ 4 ประการ ตามแนวทางของ GRI
นั่นคือ บริบทความยั่งยืน (Sustainability Context)
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์
(Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Inclusiveness) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญ สามารถเข้าไปอ่านในหัวข้อ
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญของเรา หน้า 15

หลักการการกำาหนด
คุณภาพการรายงาน
มาตรฐาน GRI มีการกำาหนดคุณภาพการรายงานโดยคำานึงถึง
ความสมดุล (Balance) การเปรียบเทียบ (Comparability)
ความถูกต้อง (Accuracy) ทันเวลา (Timeliness)
ความชัดเจน (Clarity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ของรายงาน
บริษัทมีการดำาเนินงานดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุข้อกำาหนดดังกล่าว
• การพัฒนาคุณภาพของข้อมูลในรายงานเพื่อความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทสามารถนำาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในประกอบการ
ตัดสินใจ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

• การให้ความสำาคัญกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ชุมชนและกลุ่มผู้สนใจ องค์การ
นอกภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า และผู้รับเหมาโดยการรับฟังผู้มีส่วน
ได้เสียและตอบสนองต่อความเห็นคิดดังกล่าวที่กลับมาหา
บริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในรายงานมีความสมดุลและ
น่าเชื่อถือ
• การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ห่วงโซ่คุณค่า
• การเผยแพร่รายงานเรื่องที่สำาคัญอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ซึ่งประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้าเรื่องพันธกิจด้าน
ปลาทูน่า รายงานข้อมูลล่าสุดเรื่องแรงงานปลอดภัยและ
แรงงานที่ถูกกฎหมายฉบับแรก รายงานความก้าวหน้า
ประจำาปีของการทำางานร่วมกับ WWF ในสหภาพยุโรป และ
รายงานความก้าวหน้าล่าสุดของข้อตกลงที่ทำาร่วมกับกรีนพีซ

การรายงานความก้าวหน้า
ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนร่วมเป็นภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
รายงานฉบับนี้เป็นการสื่อสารความคืบหน้าประจำาปีของบริษัท
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในรายงานความคืบหน้าจะแสดงถึงความ
ก้าวหน้าของบริษัทในการปฏิบัติตามหลัก 10 ประการของ
ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติภายใต้ขอบเขตอำานาจที่บริษัททำาได้ และ
ความก้าวหน้าในการสนับสนุนเป้าหมายอื่นด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้มีการตรวจทานและได้รับการรับรอง
โดยผู้บริหารของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องของไทยยูเนี่ยนและ
คณะกรรมการความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำาคัญในการรายงานประเด็นที่มีนัยสำาคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน
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ความยั่งยืนเป็นความท้าทายที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความท้าทาย
เหล่านั้นมีมากมายในขอบเขตของอุตสาหกรรมอาหารทะเล ตั้งแต่
ความสมบูรณ์ของท้องทะเลซึ่งธุรกิจของเราพึ่งพาอยู่ จนถึง
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของแรงงาน และการสร้าง
ชุมชนที่น่าอยู่ขึ้น แต่ทุกความท้าทายมาพร้อมกับโอกาส และ
ไทยยูเนี่ยนทำ�งานอย่างไม่ลดละในการเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง
เชิงบวก
ในฐานะที่เป็นผู้นำ�ด้านอาหารทะเลระดับโลก เรายอมรับความ
ท้าทายเหล่านั้น โดยมีความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักในกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของเรา และเรากำ�ลังผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างมี
นัยสำ�คัญในอุตสาหกรรมทั้งหมด
จากการที่ผู้บริโภคมีความตระหนักมากขึ้น ในเรื่องของอาหาร
ที่รับประทานว่ามีแหล่งที่มาจากไหนและมีวิธีการจัดหาอย่างไร
ซึ่งนั่นคือความรับผิดชอบของเราที่จะทำ�ให้ปริมาณปลาใน
ท้องทะเลคงอยู่อย่างยั่งยืน และท้องทะเลมีความอุดมสมบูรณ์
รวมถึงแรงงานตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรามีความปลอดภัย
และมีการจ้างงานที่ถูกกฎหมาย
ด้วยการดำ�เนินการของเรา ไทยยูเนี่ยนกำ�ลังตั้งบรรทัดฐานใหม่
สำ�หรับบริษัทอื่นๆ ที่จะปฏิบัติตาม การที่เราได้ค้นหาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาจากความท้าทายต่างๆ ของอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เราจะยังมุ่งเน้นไปยังโครงการหลักทั้ง 4 โครงการภายใต้
กลยุทธ์ SeaChange® ซึง่ เป็นกลยุทธ์ความยัง่ ยืนของเรา นัน่ คือ
• แรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย
• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
• การดำ�เนินงานด้วยความรับผิดชอบ
• ผู้คนและชุมชน
ผมมีความภูมิใจในความเป็นผู้นำ�ของไทยยูเนี่ยนด้านความยั่งยืน
ในรายงานความยั่งยืนของเรา ฉบับปี 2561 เราแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นและวิธีการจัดการที่เรามีความมั่นใจว่า จะสามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำ�ด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุด
ของโลก

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผมภูมิใจเป็นอย่างมากในความก้าวหน้าของเราอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทอันดับหนึ่ง
ของโลกในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
(DJSI) โดยเราติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในดัชนีความยั่งยืนที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดเป็น
ปีที่ 5 ติดต่อกัน และผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เรามีความ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา SeaChange®
ได้ช่วยผลักดันคะแนนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 สำ�หรับคะแนนด้าน
ความยั่งยืนทั้งหมด นอกจากนี้เรายังประสบความสำ�เร็จโดย
ได้คะแนนสูงสุดอยู่ในลำ�ดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 ในหัวข้อ
จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฎิบัติด้านแรงงาน ประเด็นที่มี
นัยสำ�คัญ สุขภาพและโภชนาการ สิทธิมนุษยชน การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
บรรจุภัณฑ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับน้ำ� การใช้เทคโนโลยีด้านชีวภาพ
และการสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงของ
องค์กรอีกด้วย
การริเริ่มที่สำ�คัญเมื่อปีที่แล้ว คือ การที่ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมเป็น
พันธมิตรกับ Global Ghost Gear Initiatives (GGGI)
เพื่อทำ�งานร่วมกันในการลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของซากอุปกรณ์
ประมง การสูญเสีย และการทิ้งอุปกรณ์ประมงลงทะเลทั่วโลก
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเราในการจัดการมลพิษพลาสติก
ในทะเล ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของน้ำ�หนักขยะ
พลาสติกขนาดใหญ่ในทะเลมาจากอุปกรณ์ประมงดังกล่าว
โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจการดำ�เนินงานในประเด็นที่
มีความสำ�คัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมของเรา และยังเป็นปัญหา
สำ�คัญระดับโลกอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
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ในส่วนของข้อตกลงของเรากับกรีนพีซเมื่อปี 2560 ไทยยูเนี่ยน
มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการดำ�เนินงานเมื่อปีที่แล้ว
ตามข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันในมาตรการแก้ไขการทำ�ประมงที่
ผิดกฎหมายและการทำ�ประมงที่มากเกินไป รวมถึงการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของแรงงานหลายแสนคนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
โดยในปี 2561 เรามีการรายงานความก้าวหน้าต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ เรายังมีการเปิดเผยรายงานความก้าวหน้าประจำ�ปี
เรื่องพันธกิจการจัดการปลาทูน่าแบบยั่งยืนครั้งแรกต่อสาธารณะ
เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าทั้งหมดที่ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ของบริษัทจะต้องมาจากการทำ�ประมงอย่าง
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายดำ�เนินการให้ได้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์
ในปี 2563 รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลล่าสุดเรื่องแรงงาน
ปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายฉบับแรก

เป้าหมายที่เราสามารถมีผลกระทบได้มากที่สุดนั่นก็คือ การขจัด
ความหิวโหย การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
เป้าหมายประการอื่นๆ ในวงกว้าง
ในฐานะที่เป็นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC)
รายงานฉบับนี้มีการรายงานความก้าวหน้าประจำ�ปีของ
ไทยยูเนี่ยนต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีการรายงานความก้าวหน้า
ของเราในการปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการของข้อตกลงแห่ง
สหประชาชาติในขอบเขตที่ไทยยูเนี่ยนดำ�เนินการได้
ผมอยากเชิญชวนให้ท่านได้อ่านรายงานฉบับนี้และทราบถึง
วิธีการทำ�งานที่ทีมงานของไทยยูเนี่ยนทำ�งานกันอย่างหนัก
เพื่อนำ�การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาสู่อุตสาหกรรมอาหารทะเล

ความพยายามด้านความความยั่งยืนของเราในปีที่แล้วได้รับการ
ยอมรับอย่างโดดเด่น
ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กร
และความยั่งยืนของเราได้รับการยกย่องเป็นผู้นำ�ด้านความยั่งยืน
ประจำ�ปี ในการประกาศรางวัลผูน้ �ำ ด้านความยัง่ ยืน ประจำ�ปี 2561
จาก edie และยังได้รับรางวัลผู้นำ�ด้านธุรกิจแห่งปี ในการประกาศ
รางวัล Responsible Business Awards ครั้งที่ 8 ของ
Ethical Corporation นอกจากนี้ผมมีความภูมิใจที่เราได้รับ
การยกย่องอย่างสูงในรางวัล Stop Slavery Awards ของ
มูลนิธิธอมป์สัน รอยเตอร์ส อีกด้วย
นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างของความสำ�เร็จที่ไทยยูเนี่ยน
ประสบผลสำ�เร็จในเรื่องความยั่งยืนเมื่อปีที่แล้ว และแน่นอนว่า
เราจะไม่หยุดการทำ�งานของเรา ทีมงานของเราจะทำ�งานต่อเนื่อง
เพื่อมุ่งเน้นให้มั่นใจว่าไทยยูเนี่ยนจะยังคงเป็นผู้นำ�ในการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
การดำ�เนินงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เพียงก่อให้เกิด
ผลเชิงบวกต่อทั้งอุตสาหกรรม แต่ทำ�ให้ไทยยูเนี่ยนสามารถ
ดำ�เนินตามเป้าหมาย 3 ประการของเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งเราเน้นไปยัง

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คานิยม 6 ประการของไทยยูเนี่ยน
ความมุงมั�น

ความรับผิดชอบ

ความออนนอม

การใหความรวมมือ

การใหเกียรติผูอื่น

การสรางสรรคสิ�งใหม

พันธกิจของเรา
ไทยยูเนี่ยน เป็นผู้นำ�ธุรกิจอาหารทะเลของโลก ซึ่งส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคทั่วโลกมาเป็นเวลา
มากกว่า 40 ปี เราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุภาชนะ
ชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียอดขายต่อปีมากกว่า 4.1
พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีพนักงานทั่วโลกรวมกันมากกว่า
47,000 คน ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มี
นวัตกรรมและมีความยั่งยืน
ไทยยูเนี่ยน มีความภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัท
อันดับ 1 ของโลก ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร จากดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ ปี 2561 SeaChange® หรือกลยุทธ์
ความยั่งยืนของบริษัท เป็นตัวขับเคลื่อนความสำ�เร็จในการทำ�
คะแนนโดยได้ลำ�ดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 สำ�หรับคะแนน
ความยั่งยืนทั้งหมด

การเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
และสร้างความแตกต่างเชิงบวกให้เกิดขึ้นจริงต่อผู้บริโภค
ลูกค้า และแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ

ภาพรวมแบรนด์ของบริษัท
ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่
เป็นผู้นำ�ตลาดโลกอย่าง Chicken of the Sea®, John West,
Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar และ
RÜgen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำ�ในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค
ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่ สามารถหาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ของบริษัทได้ในหนังสือรายงานประจำ�ปี
2561 ซึ่งจะประกอบไปด้วย งบการเงินรวม นอกจากนี้สามารถ
ดูแผนที่แสดงรายละเอียดฐานการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ได้ที่
เว็บไซต์ SeaChange®

วิสัยทัศน์ของเรา
การเป็นผู้นำ�ทางด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก
ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาและคงไว้แก่
คนรุ่นหลัง

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน

แหล่งวัตถุดิบอาหารทะเล
ของไทยยูเนี่ยน

9

67

61

TUNA
31

34
71

77

41

87

47

51

57
81

81
*FAO AREA

18
27

SARDINE AND
MACKEREL
SALMON

61

67

61

21
FISHERY

34

AQUACULTURE

71

57
87

*FAO AREA
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แหล่งวัตถุดิบอาหารทะเล
ของไทยยูเนี่ยน

10

27

SHRIMP
AMERICAN
LOBSTER
21

JUMBO FLYING
SQUID
QUEEN
SCALLOPS

• Gulf of Maine, U.S.
• Gulf of St. Lawrence,
Canada
• Prince Edward
Island, Canada

87
*FAO AREA

SNOW CRAB
WARTY/RED
SWIMMING CRAB
NAUTILUS CRAB
SHETLAND/
BROWN CRAB

71

BLUE SWIMMING
CRAB
• Nova Scotia, Canada
• Newfoundland, Canada
• Gulf of St. Lawrence, Canada

*FAO AREA

เพื่อพัฒนาด้านความโปร่งใส ไทยยูเนี่ยนได้จัดทำารายงานความโปร่งใสสำาหรับการดำาเนินงานที่ยุโรปของบริษัท
ซึ่งรวมถึงแหล่งจัดหาวัตถุดิบทุกสายพันธุ์ การดำาเนินการนี้ สอดล้องกับโครงการการเปิดเผยข้อมูลทางทะเล
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำาคัญต่ออนาคตของธุรกิจของ
ไทยยูเนี่ยนและการเติบโตของบริษัท เพราะความยั่งยืนนับเป็น
รากฐานของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เป็นแนวทางที่จะทำาให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำาด้าน
อาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำาด้านอาหารทะเลระดับโลก บริษัทมีความ
รับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการดำาเนินงานด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในทุกการดำาเนินงานทั้งหมดและใน
ห่วงโซ่อุปทานของเรา ด้วยตระหนักดีว่าความรับผิดชอบนี้เป็น
การแสดงออกถึงความเป็นผู้นำา เราตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียของเราด้วย SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความ
ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน โดยมีพันธกิจที่วัดผลได้ในการผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ยั่งยืนในแนวทางการดำาเนินงานของเรา โดย SeaChange® มี
เป้าหมายในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับ
ทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
อาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
บริษัทมอง SeaChange® เป็นการแนวทางการดำาเนินงานที่
ครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเล โดยครอบคลุมตั้งแต่
วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย รวมถึงความ
รับผิดชอบที่เรามีต่อพนักงานของเราไปจนถึงการสร้างอนาคตที่ดี
ขึ้นให้กับชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงงานของบริษัท
หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืนคือ ความสามารถในการตรวจ
สอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษัท
ได้อย่างเต็มรูปแบบ นั่นหมายถึง ตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์
พร้อมบริโภค เมื่อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของ
อาหารอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จะทำาให้บริษัทสามารถระบุ ตรวจ
สอบ และปรับปรุงการดำาเนินงานในเรื่องสำาคัญ เช่น เรื่องแรงงาน
และการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

©ISSF (2014)

©ISSF (2014)

ภาพโดย David Itano
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วัตถุประสงคหลัก
ความยั�งยืนของทองทะเล
ในปจจ�บันและ สำหรับคนรุนใหม
ในอนาคต

แรงงานมีความปลอดภัย
ไดรับการจางงานอยางถูกกฎหมาย
และไดรับการสงเสร�มความเขาใจ
ในสิทธ�ดานแรงงาน

เร�อประมงดำเนินธุรกิจโดย
ถูกกฎหมาย และดำเนินงาน
ดวยความรับผิดชอบ

โครงการหลัก
แรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย

การจัดหาวัตถุดิบดวยความรับผิดชอบ

การจางงานที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย และมีเสร�ภาพในการ
เลือกงานทั�งในสถานประกอบการของบร�ษัท และในหวงโซอ�ปทาน
ซ�่งมีความสำคัญอยางยิ�งตอไทยยูเนี่ยน

การตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบเปนเร�่องสำคัญ
อยางยิ�งในการปรับปรุงแนวทางเพื่อความโปรงใส
และแนวทางการดำเนินงานของหวงโซอ�ปทานอาหารทะเลทั�งหมด

แผนงานและเปาหมาย การจางแรงงานที่เปนธรรม

แผนงานและเปาหมาย การจัดหาวัตถุดิบดวยความรับผิดชอบ

การดำเนินงานดวยความรับผิดชอบ

ผูคนและชุมชน

ว�ธ�การดำเนินงานของบร�ษัทตองคำนึงถึง
ความรับผิดชอบตอสิ�งแวดลอม และแสดงถึงหนาที่ในการดูแล
และปฏิบัติตอแรงงานของบร�ษัท

ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนาช�ว�ต
ความเปนอยูของผูที่อาศัยและทำงานในภูมิภาค
ที่บร�ษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู

แผนงานและเปาหมาย การดำเนินงานดวยความรับผิดชอบ

แผนงานและเปาหมาย ผูคนและชุมชน

SeaChange® เปนแผนบูรณาการ ซ�่งมีการดำเนินการ 4 ดาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
อยางเปนรูปธรรมทั�งอ�ตสาหกรรมอาหารทะเลทั�วโลก

หลักการดําเนินงาน
การกำกับดูแลที่ดี

ความโปรงใส

พันธมิตรและความรวมมือ

ความเปนผูนำที่แข�งแกรง มีนโยบายและ
กระบวนการดำเนินงานยอมรับรองวา
การดำเนินธุรกิจของเราจะเนนการขับเคลื่อน
เปาหมายความยั�งยืนของเราและการดำเนิน
ธุรกิจอยางมีจร�ยธรรมในทุกสถาน
ประกอบการทั�วโลกของเรา

บร�ษัทมุงมั�นที่จะสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
ลูกคา และทุกภาคสวนในอ�ตสาหกรรม
อยางโปรงใสที่สุด มีการแบงปนองคความรู
และรายงานความกาวหนาของการดำเนินงาน
อยางสม่ำเสมอ

บร�ษัทจะยังคงแสวงหาความรวมมือ
อยางตอเนื่องกับองคการนอกภาครัฐ ภาครัฐ
และพันธมิตรในอ�ตสาหกรรม เพื่อทำงาน
รวมกันในโครงการร�เร��มตางๆ ที่ออกแบบ
มาเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของเรา
โดยบร�ษัทจะนำองคความรูที่ไดมาแบงปน
เพื่อใหทั�งอ�ตสาหกรรมไดรับประโยชนจาก
ประสบการณและสิ�งที่เราคนพบ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
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ความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังร่วมมือกับพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการ
ริเริ่มต่างๆ สำาหรับแบ่งปันข้อมูลและให้แน่ใจว่ามีการรายงานที่
ถูกต้อง เทคโนโลยีนี้จะช่วยในเรื่องข้อมูลของราคาตลาด และสร้าง
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับทั้งห่วงโซ่สำาหรับการใช้จ่ายที่
ถูกต้อง การรายงานอย่างโปร่งใส การให้การสนับสนุนโดยตรง
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความยั่งยืน
ด้วยความประสงค์ที่จะจัดการเรื่องความหิวโหยและผลิตอาหาร
ทะเลที่ตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหมายถึง เรามีเครื่องมือมากขึ้นที่จะจัดการ
เพื่อให้แน่ใจอาหารของเรามีการผลิตอย่างยั่งยืนและเรากำาลัง
มุ่งมั่นทำางานเพื่อเก็บรักษาปริมาณปลาในท้องทะเลให้คงไว้
สำาหรับคนรุ่นต่อไป

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการประชุมปีละ 2 ครั้ง
โดยมีผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืน
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกจาก
หลากหลายสายงานจากทั่วโลก นอกจากนี้ ผู้อำานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมกิจการองค์กรและความยั่งยืนยังอยู่ในคณะผู้บริหารกลุ่ม
บริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่ามี
การเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
กลุ่มคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสำาหรับนวัตกรรม
ทางสังคม

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ
และข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ
การดำาเนินงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล ความสำาเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากโครงการต่างๆ ของไทยยูเนี่ยนยังตอบโจทย์เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องกับ
พันธสัญญาของบริษัทในฐานะเป็นภาคีข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ
การดำาเนินงานทั้งหมดนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ SeaChange®
โดยไทยยูเนี่ยนจะเน้นไปที่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติทุกเป้าหมาย แต่จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย
3 ประการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง

เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสำาคัญในการผลิตอาหารทะเลอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งในหลายภูมิภาคอาหารทะเลเป็นแหล่งโปรตีนที่หาได้
ง่ายที่สุด ในหลายกรณีเทคโนโลยีที่นำามาใช้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เช่น
การจัดหาอุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอสำาหรับแรงงานที่อยู่บนเรือ
ประมงสามารถติดต่อสื่อสารมายังภาคพื้นดินได้อย่างสม่ำาเสมอ
อย่างไรก็ดี การวิวัฒน์ของนวัตกรรมบล็อกเชนและสกุลเงิน
อิเล็กทรอนิกส์คือสองเทคโนโลยีความก้าวหน้าล่าสุดในปัจจุบัน
ที่จะเป็นเครื่องมือในการจัดการเรื่องความหิวโหยและเพื่อให้แน่ใจ
ว่าอาหารทะเลตั้งอยู่บนหลักจริยธรรม
ไทยยูเนี่ยนกำาลังทดลองใช้บล็อกเชนเพื่อใส่ข้อมูลพื้นฐานหลัก
ที่เกี่ยวกับการจับและการผลิตตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงกระบวนการ
ผลิต ข้อมูลมีความปลอดภัย ทุกคนสามารถเห็นได้ ช่วยให้มี
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ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ
และได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาทั้ง 10 ประการ มาตั้งแต่ปี 2556

สิHuman
�งแวดลอมRights

สิทธ�มนุษยชน
ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนและเคารพการคุมครอง
สิทธ�มนุษยชนที่เปนที่ยอมรับของนานาชาติ

1

ไมของแวะกับการกระทําอันเปน
การละเมิดสิทธ�มนุษยชน

2

Environ

Thai Union will support and respect the
ไทยยู
เนี่ยนจะสนับสนุนการดําเนินการปองกัน
protection of internationally proclaimed
ปhuman
ญหาสิ�งแวดล
อมand
rights;

71

Make sure ด
that
notบผิดชอบ
แสดงความคิ
ร�เร��มthey
ใหเกิดare
ความรั
human rights abuses.
ตcomplicit
อสิ�งแวดลอinมในวงกว
าง

2
8

Standards
สLabor
งเสร�มการพั
ฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตร
ตอสิ�งแวดลอม

มาตรฐานแรงงาน

Thai Union will uphold the freedom
recognition of the right
to collective bargaining;

Undertak
greater e

Encourag

9

ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั�นตอเสร�ภาพของพนักงาน
ในการสมาคม และรวมกลุมในการเจรจาตอรอง

3

ตอตานการคอรรัปชัน

ขจัดการบังคับใชแรงงานทุกรูปแบบ

4

The เelimination
forms รof
ไทยยู
นี่ยนจะรวมตอofตาall
นการคอร
ัปชัforced
นทุกรูปand
แบบ
compulsory
รวมไปถึ
งการบังlabor;
คับข�ดร�ด และการรับสินบน

104

ขจัดการใชแรงงานเด็ก

5

labor; and

5

ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาช�พ

6

The elimination of discrimination in
respect of employment and occupation.

Thai Unio
approach

3

Anti-Co

Thai Unio
its forms,

6

การเปิดตัวสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม 2561
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ที่มีต่อเรื่องความเสี่ยงภายในของเรา ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ
เหล่านี้ได้ถูกนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัททุกไตรมาสรวมถึงมาตรการดูแลที่ได้รับการนำาไปปฏิบัติ

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญเร่งด่วน
ความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องขยะพลาสติกในทะเลที่
เพิ่มขึ้น และกลายเป็นประเด็นที่มีนัยสำาคัญ ในฐานะที่เป็นผู้ใช้
บรรจุภัณฑ์หลักแบบสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งในรูปแบบ
ของกระป๋องเหล็กและอลูมิเนียม และกล่องกระดาษ ไทยยูเนี่ยน
ประเมินว่า สิ่งที่ส่งผลต่อเรามากที่สุดได้แก่ การสนับสนุนการ
ทำางานที่ลดการทิ้งขยะทางทะเล ลดซากอุปกรณ์ประมง การ
ในปี 2561 เรายังคงดำาเนินการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ สูญหาย และการทิ้งอุปกรณ์ประมงลงทะเล (Abandoned,
มีนัยสำาคัญที่สุดผ่านกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา SeaChange® Lost and Discarded Fishing Gear: ALDFG)
เรามีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญ
หลายฝ่าย เช่น จากภาครัฐ คู่ค้า ลูกค้า องค์การนอกภาครัฐ
(NGOs) และภาคประชาสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่และสถาบันวิจัย
ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันประเมินและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ และประเด็นซึ่งเป็นที่
น่ากังวลต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา

การประเมินความเสี่ยงประเด็น
ที่มีนัยสำาคัญ
วิธีหนึ่งที่เราใช้ในการประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญ คือ การ
ประเมินผ่านกระบวนการจัดการความเสี่ยงของเรา โดยการ
ทบทวนกิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ การประเมินกฎระเบียบ
ที่กำาลังจะเกิดขึ้นและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ความพึง
พอใจและความคิดเห็นจากคู่ค้า รวมถึงประวัติและความเสี่ยงของ
สื่อ ไทยยูเนี่ยนยังคงติดตามประเด็นที่มีนัยสำาคัญและผลกระทบ
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ทุกปี มีการทิ้งขยะพลาสติกราว 8 ล้านตันลงสู่ทะเล ส่วนใหญ่
เป็นของเสียจากในเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติก และเศษ
พลาสติก โดยขยะประเภทอุปกรณ์ประมงมีถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ำาหนักขยะพลาสติกขนาดใหญ่ในทะเล โดยขยะเหล่านี้ถูกพัดพา
ขึ้นชายหาด เกาะเกี่ยวทำาลายปะการัง ส่งผลกระทบต่อการ
เดินเรือ และเป็นกับดักที่อันตรายต่อสัตว์ทะเล นอกจากนี้ยัง
ส่งผลความมั่นคงด้านอาหารของโลกและระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของอาหารทะเล รวมถึงผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
แนวชายฝั่ง ด้วยเหตุนี้ ประเด็นเรื่องพลาสติกในทะเลและขยะ
ในทะเลจึงมีผลต่อเป้าหมาย SDGs ทั้งสามประการที่เราเลือก
ให้ความสำาคัญ อีกทั้งยังเป็นประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อทั้ง
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา และไทยยูเนี่ยนอีกด้วย ดังนั้นในปี 2561
ไทยยูเนี่ยนมีการทำางานร่วมกับโครงการ Global Ghost Gear
Initiative (GGGI) เพื่อส่งเสริมแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
ลดขยะเหล่านี้อย่างจริงจัง

สามารถศึกษาการประเมินผลความก้าวหน้าของเราในปี 2561
ได้ที่นี่

การแสดงประเด็นที่มีนัยสำาคัญ
สำาหรับปี 2561 ประเด็นที่มีนัยสำาคัญหลักของไทยยูเนี่ยนทุก
ประเด็นยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ประเด็นย่อยกลายเป็น
ประเด็นที่มีความสำาคัญมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ภายใต้เรื่องสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม ประเด็นของ
การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมกลายมาเป็นประเด็นที่มีความ
สำาคัญมาก ไทยยูเนี่ยนมีการดำาเนินงานมาหลายปีในเรื่องของ
การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม และในปี 2561 เราเพิ่มความ
พยายามของเราทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ สำาหรับ
นโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมของเรา

แผนภาพแสดงประเด็นที่มีนัยสําคัญ

ความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย

สิทธ�มนุษชนและการปฏิบตั ิ
ตอแรงงานอยางมีจร�ยธรรม
การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ และ
การรักษาสิง� แวดลอม
ชุมชน

พลาสติก
ในทะเล

การจัดหาวัตถุดบิ
ดวยความรับผิดชอบ

ความโปรงใสและ
การกำกับดูแล
พันธกิจระยะยาว
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

นวัตกรรมและความรับผิดชอบ
ตอผลิตภัณฑ (คุณภาพและ
ความปลอดภัยดานอาหาร)

ความสําคัญตอธุรกิจ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
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เราเลือกให้มีการตรวจสอบอิสระซึ่งได้ทุนจาก Humanity
United และ Freedom Fund เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และ
การเรียนรู้ของเรา เพื่อช่วยสร้างกรณีศึกษาของภาคธุรกิจ
สำาหรับการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยัง
คงสนับสนุน Bali Process Business and Government
Forum และสนับสนุนแนวทาง Acknowledge Act and

Advance (AAA) Recommendations ซึ่งเป็นแนวทาง
สำาหรับการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 8.7 ของเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ รวมถึง
การขจัดอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งปัจจุบันกำาลังเป็นเรื่องน่าวิตก
กับประชาชนในภูมิภาคอินโด-เอเชียแปซิฟิค

ถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียกร้องอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความปลอดภัยสำาหรับ
ทุกคน เพื่อที่จะไม่มีผู้ใดที่จะอยู่ภายใต้การกดขี่ การเป็นทาส หรือการแสวงหาประโยชน์
อื่นๆ คนยากไร้ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในหมู่พวกเรา ไม่สามารถถูกใช้เพื่อการดำารง
ชีวิตของคนที่รา่ำ รวยโดยแลกกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพวกเขา เป็นหน้าที่ของ
พวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐและภาคธุรกิจที่เข้าร่วมในกระบวนการบาหลี
เพื่อนำาการต่อสู้นี้ เราทำาในส่วนนี้ผ่านเจตจำานงทางการเมืองที่แท้จริง ความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน และความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว
ถ้าเราทำางานร่วมกัน เราสามารถสร้างอนาคตที่เราทุกคนวาดภาพได้ สำาหรับผู้ชาย ผู้หญิง
และเด็กทุกคน อนาคตที่ไม่มีผู้ใดได้ผลกำาไรจากความทุกข์ยากของผู้อื่น และอนาคตที่ไม่มี
ผู้ใดถูกทรมานจากการเป็นทาส
—

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมกิจก�รองค์กรและคว�มยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน

ผู้เข้าร่วมประชุม ในงาน Bali Process Business and Government Forum ครั้งที่ 7
ภาพโดย Caitlin Di Stefano, Minderoo Foundation
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน

18

การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ไทยยูเนี่ยนทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักอย่างสม่ำาเสมอ
เพื่อให้เข้าใจและจัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยงด้านความ
ยั่งยืน และสามารถกำาหนดแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสม
กับความท้าทายที่เกิดกับองค์กรได้ เนื่องจากบริษัทมีการดำาเนิน
งานอยู่ทั่วโลก ดังนั้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำาคัญ
และกระทบกับบริษัท จึงมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายทวีป
ไทยยูเนี่ยนได้ทำาการประเมินเกี่ยวกับประเด็นที่มีนัยสำาคัญโดย
วิเคราะห์การดำาเนินงานทั่วโลก เพื่อระบุและจัดลำาดับประเด็นที่
สำาคัญที่สุดต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราและธุรกิจโดยรวม ซึ่งได้แก่
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการกำากับดูแลกิจการ โดยเริ่มจากฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประเมินประเด็นที่มีนัยสำาคัญ เมื่อเดือน
ธันวาคม 2558 บริษัทจึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
SeaChange® ซึ่งเปิดตัวในปี 2559 และในปี 2562 บริษัทจะ
จัดทำาขั้นตอนโครงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อ
ทบทวนและใส่ข้อมูลเป้าหมายของกลยุทธ์ SeaChange®
ในปี 2568

นายปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้จัดการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยยูเนี่ยน
(นั่งคนแรกจากขวา) เข้าร่วมในงานเสวนา “Humans of Seafood”
เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ประเทศไทย

การฝึก การ
การจัด
อบรม เยี่ยมชม กิจกรรม
โรงงาน (ภายในและภายนอก)

(1)

(3)
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน

19

ความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียของไทยยูเนีย่ น
ผู้มีส่วนได้เสีย

นักลงทุน

คู่ค้า

ประเด็น

การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

• การปรับปรุงผลการดำาเนิน
งานทางธุรกิจ
• การกำากับดูแลที่ดี
• ความโปร่งใสของข้อมูล

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)
• ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมรายไตรมาส
เพื่อแจ้งผลการดำาเนินงานพร้อมบรรยายสรุป
ด้านความยั่งยืน

• ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา
สิ่งแวดล้อม

• การค้าขายที่เป็นธรรม
• ความคาดหวังต่อความสม่ำาเสมอ
ของบริษัท
• ปริมาณการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น

• การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
(การตรวจสอบย้อนกลับ ความหลากหลาย)
• จรรยาบรรณธุรกิจ
• การตรวจประเมินคู่ค้าและการสร้างศักยภาพ

• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและ
โภชนาการ)
• ความปลอดภัยของอาหาร
• คุณภาพการบริการ
• ราคาที่แข่งขันได้ในตลาด

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
(คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)
• การเพิ่มการสื่อสารและการประชุมด้านความ
ยั่งยืนกับลูกค้าทั่วโลก
• การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความ
ยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
• ฉลากสิ่งแวดล้อม (เช่น MSC,
dolphin safe, ASC, BAP และ
ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

• การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
• การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การรักษาสิ่งแวดล้อม
• การรายงานข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแรงงาน
ปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย พันธกิจ
ด้านปลาทูน่า ข้อตกลงกับกรีนพีซ และการ
ทำางานในยุโรปร่วมกับ WWF

ลูกค้า
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็น
•
•
•
•

ผู้บริโภค

การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

ฉลากสิ่งแวดล้อม
การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาด
ความปลอดภัยของอาหาร
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและ
โภชนาการ)

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
(คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม • การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
• ข้อมูลการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์
• ฉลากสิง่ แวดล้อม (เช่น MSC,
กระป๋องและการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึง
dolphin safe, ASC, BAP และฉลาก
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์)

พนักงาน

แรงงานรายวัน /
แรงงานข้ามชาติ

• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่
เป็นธรรม
• แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
• โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพการงาน
• ความมั่นคงในอาชีพการงาน
• ความสมดุลระหว่างชีวติ และการทำางาน

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างมีจริยธรรม
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• โปรแกรมการจัดการ
• โปรแกรมการปรับมาตรการการทำางานให้
สอดคล้องกันทั่วโลก
• โครงการ Brand Ambassador และ
Thai Union Global Rollout

• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่
เป็นธรรม
• แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมี
จริยธรรม
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

• การปฏิบัติตามกฎหมาย

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
• การเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน
• การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

• ข้อมูลด้านโภชนาการ
• ชุมชน

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)

ชุมชน

ภาครัฐ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
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ผู้มีส่วนได้เสีย

องค์การนอก
ภาครัฐ

องค์กร
ระหว่างประเทศ

สถาบันการศึกษา

สื่อ

ประเด็น
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
• ชุมชน
• รายงานความร่วมมือกับ WWF ข้อมูล
ล่าสุดข้อตกลงร่วมกับกรีนพีซ

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)
• รายงานความโปร่งใส ของบริษทั ไทยยูเนีย่ นยุโรป

• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เช่น การร่วม
ประชุมกับ ILO
• ชุมชน

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การรักษาสิ่งแวดล้อม
• ชุมชน
• การร่วมมือกับ Stockholm Resilience
Center ผ่านโครงการ Seabos

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างทันต่อ
เหตุการณ์

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)
• การมีส่วนร่วมในประเด็นที่สำาคัญ
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เรายอมรับบทบาทของเราในการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง
เช�งบวกในฐานะที่เปนหนึ่งในบร�ษัทอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในโลก
ซ�่งหมายถึงการนำเร�่องความยั�งยืนมาเปนหัวใจในการดำเนิน
ธุรกิจของเรา ภายใตกลยุทธ SeaChange® หร�อกลยุทธ
ความยั�งยืนของเรา ปที่ผานมา เราทำงานทุกวันเพื่อใหมั�นใจ
คานิยมของบร�ษัทที่เรายึดมั�นมีการปฏิบัติอยางแทจร�งและ
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดี และถือเปนเกียรติที่ไดรับ
การยอมรับในฐานะผูนำดานการพัฒนาอยางยั�งยืน ผลงาน
บางสวนที่โดดเดนในปนี้ไดแก

รางวั ล ผู น ำด า นความยั ง่ ยื น แห ง ป
จาก Edie และผู  น ำธุ ร กิ จ แห ง ป
จาก Ethical Corporation

1

จากดัชนีความยั�งยืนดาวโจนส (DJSI) โดยมี SeaChange®
เปนตัวขับเคลื่อนโดยไดคะแนนเต็ม 100 เปอรเซ�นไทล
ดานความยั�งยืนรวม

การได ร ั บ
การยกย อ งอย า งสู ง
จากมู ล นิ ธ ิ ธ อมป ส ั น
รอยเตอร ส

การประกาศเปดตัวพันธกิจ

SeaChange® IGNITE

ของแบรนด Chicken of the Sea®
และพิพิธภัณฑสัตวน้ำ
มอนเทอเรยเบย เพื่อสงเสร�มการ
ร�เร��มใหมๆ ดานความยั�งยืน และ
การปรับปรุงตลอดทั�งหวงโซอ�ปทาน

การชี้ แ จง
ต อ ผู น ำโลก
เร�่องการตอสูกับแรงงานทาสยุคใหม
ในที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
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บริ ษ ั ท อั น ดั บ หนึง่ ของโลก
ในกลุ ม อุ ต สาหกรรม
ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร

การเขารวมกับ

Global Ghost
Gear
Initiative
เพื่อชวยจัดการกับปญหาพลาสติกในทะเล
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การจ้างงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย และมีเสรีภาพในการ
าพ
เลือกงานทั้งในสถานประกอบการของบริษัทและในห่วงโซ่อุปทาน
มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อไทยยูเนี่ยน เรามีโครงการสำาคัญหลาย
โครงการสำาหรับพนักงานของเราเอง และเรายังร่วมมือกับองค์กร
ที่เชี่ยวชาญ และองค์การนอกภาครัฐต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนที่
ทำางานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลในวงกว้าง จะได้รับการปกป้อง
เช่นกัน
ไทยยูเนี่ยนไม่ได้เป็นเจ้าของเรือ แต่เรากำาลังใช้ตาำ แหน่งทางการ
ตลาดของเรา เพื่อปรับปรุงสภาพการทำางานของแรงงานตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อุปทานของอาหารทะเล เรารู้ว่าการตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างครบวงจรของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ของเรา เริ่มตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภคจะช่วย
ระบุปัญหาด้านแรงงานปลอดภัย แรงงานที่ถูกกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง และการรับฟังเสียงจากแรงงาน
เรามีความมุ่งมั่นในการทำางานนี้ และช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ให้เป็นไปตามเป้าหมายประการที่ 8 ของเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งส่งเสริมเรื่องการจ้าง
งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สำาหรับชุมชนและผู้คน
ทั่วโลก

ในปี 2561 เราจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานจำาเพาะสำาหรับคู่ค้า เพื่อเน้นรายละเอียดที่มากขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม
ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ เพื่อส่งเสริมชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คน ซึ่งบ่อยครั้งเป็นโอกาสที่ดีสาำ หรับแรงงานและ
ครอบครัวของพวกเขาที่สามารถเข้าถึงรายได้ที่ดีกว่าในประเทศ
ของตน ในปี 2561 บริษัทได้ทาำ งานร่วมกับพันธมิตรในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายการสรรหา
แรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม และกระบวนการประเมินนี้ได้
ดำาเนินการในปี 2561 และผลการประเมินสำาคัญจะมีการเผยแพร่
ในปี 2562 รายงานการประเมินนโยบายการสรรหาแรงงานข้าม
ชาติอย่างมีจริยธรรมจะนำาไปเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อให้ชุมชน
ในวงกว้างที่ทาำ งานทางด้านการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของเรา ตั้งแต่มีการนำาไปปฏิบัติ
ในปี 2559 มีแรงงานข้ามชาติจาำ นวน 9,407 คนที่เข้ามายัง
ประเทศไทย เพื่อมาทำางานที่ไทยยูเนี่ยนโดยใช้นโยบายดังกล่าว
ในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้ออกนโยบายเรื่องความหลากหลาย
เพื่อส่งเสริมโครงการที่เกี่ยวกับเพศ และความหลากหลายที่มี
อยู่ และเรายังคงสนับสนุนเรื่องเสรีภาพในการสมาคม

ไทยยูเนี่ยน ยังยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้เผยแพร่ในปี 2558 เพื่อส่งเสริม
การยกระดับความรับผิดชอบและความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัท ไทยยูเนี่ยนได้มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านแรงงาน
บนเรือประมง เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งนำามาใช้กับเรือประมง
ซึ่งจัดหาวัตถุดิบให้กับไทยยูเนี่ยนทั่วโลก เรายังพัฒนาแนว
ปฏิบัติจาำ เพาะสำาหรับเรือกลุ่มต่างๆ ในปี 2561 โครงการพัฒนา
เรือประมงเริ่มนำามาปฏิบัติจริงในปี 2561 เพื่อให้เป็นไปตาม
พันธสัญญาระหว่างไทยยูเนี่ยนและกรีนพีซ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยนได้ที่นี่ และศึกษา
ข้อมูลการมีส่วนร่วมของคู่ค้าในแนวปฏิบัติด้านแรงงานของ
ไทยยูเนี่ยนได
นได้ที่นี่

ไทยยูเนี่ยน นำาเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการด้านแรงงานในงานประชุม Seafood
Taskforce ที่จัดขึ้นในประเทศไทย โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการด้านแรงงานทั้งจาก
ไทยและเมียนมาเข้าร่วมด้วย

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
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ตามพันธสัญญาข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ ตัวอย่างเช่น เราทำ�
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคณะกรรมการสวัสดิการด้านแรงงานที่
โรงงานของเรา และสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงาน
ประมงในประเทศไทย
นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่รายงานฉบับล่าสุดเรื่อง
แรงงานปลอดภัย และแรงงานที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นการสรุป
ความก้าวหน้าที่สำ�คัญของเสาหลักนี้ในกลยุทธ์ SeaChange®
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาทุนมนุษย์ของเรา
ได้ที่นี่

ไทยยูเนี่ยน เผยความคืบหน้าโครงการตามข้อตกลงร่วมกับ
กรีนพีซ เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจอาหารทะเลที่ยั่งยืนและมีความรับผิด
ชอบต่อสังคม
ไทยยูเนี่ยนประกาศเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ถึงความ
ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการดำ�เนินงานร่วมกับกรีนพีซ
ตามข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันในมาตรการแก้ไขการทำ�ประมงที่
ผิดกฎหมายและการทำ�ประมงที่มากเกินไป รวมถึงการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของแรงงานหลายแสนคนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ข้อตกลงระหว่างไทยยูเนี่ยนและกรีนพีซมีการประกาศอย่างเป็น
ทางการในเดือนกรกฎาคม 2560 โดยไทยยูเนี่ยนให้คำ�มั่นใน
การดำ�เนินการตาม SeaChange® กลยุทธ์ความยั่งยืนของ
บริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความพยายามในการสนับสนุนแนว
ปฏิบัติการทำ�ประมงที่ดี การปรับปรุงการประมงในด้านอื่นๆ
การลดการกระทำ�ที่ผิดกฎหมายและขาดจริยธรรมในห่วงโซ่
อุปทานทั่วโลก และใช้วัตถุดิบปลาทูน่าที่มาจากการทำ�ประมงที่
มีความรับผิดชอบในตลาดหลักมากขึ้น

ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม
แนวปฏิบัติด้านแรงงานปลอดภัย และแรงงานที่
ถูกกฎหมายในอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก
เรามีความเข้มแข็งในการบังคับใช้จรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานกับทั้งโรงงาน
ของเราเองและคู่ค้าโดยตรง ผ่านการตรวจสอบ
อย่างสม่ำ�เสมอ การอบรมให้กับคู่ค้า รวมถึง
การออกแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง
และเรายังนำ�นโยบายการสรรหาแรงงานข้าม
ชาติอย่างมีจริยธรรมมาปฏิบัติใช้อย่างต่อเนื่อง
—

นางวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของไทยยูเนี่ยน

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนและกรีนพีซจะยังคงทำ�งานร่วมกันในการ
สร้างความยั่งยืนให้กับท้องทะเลและชีวิตสัตว์ในทะเล รวมถึง
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในปี 2562 หน่วยงานอิสระจาก
ภายนอกจะเข้ามาตรวจสอบและรายงานต่อสาธารณะถึงความ
คืบหน้าของโครงการต่างๆ ตามที่ได้ให้พันธสัญญาไว้

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน
ไม่ว่าจะเป็นการประมงแบบจับหรือการประมงแบบเพาะเลี้ยง
ด้วยความซับซ้อนของอุตสาหกรรม เราจึงตระหนักถึงความ
สำาคัญของการดำาเนินการเชิงรุกเพื่อรับมือต่อประเด็นที่เกิดขึ้น
ใหม่และประเด็นที่ยังคงอยู่ต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานด้านจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับ
ผิดชอบภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ซึ่งมีความ
สำาคัญต่อการจัดการธุรกิจของเราให้ประสบความสำาเร็จและมี
ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นเรื่องสำาคัญ
ในการปรับปรุงแนวทางด้านความโปร่งใส และการดำาเนินงาน
ของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทั้งหมด เมื่อมีการตรวจสอบ
ย้อนกลับ เราสามารถสอบกลับทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การจับไป
จนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค และเราสามารถมั่นใจได้ว่าคู่ค้าของ
เราปฏิบัติตามพันธกิจด้านความยั่งยืนเหมือนกับไทยยูเนี่ยน
หากปราศจากระบบการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบใน
ห่วงโซ่อุปทานของเรา เราจะไม่สามารถเริ่มต้นทำาความเข้าใจเรื่อง
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงถือว่า การตรวจ
สอบย้อนกลับเป็นหัวใจสำาคัญของ SeaChange®
โครงการการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบของเรา
มิได้มุ่งเน้นเพียงการตรวจสอบย้อนกลับเท่านั้น แต่เน้นเรื่อง
ของการมีส่วนร่วมอีกด้วย เรามองคู่ค้าของเราเป็นหุ้นส่วนโดย
สนับสนุนและส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูง
ของเรา ของลูกค้าของเรา และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ทั้งนี้รวมถึงการจัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจและ
แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 204 คน
ซึ่งมาจากคู่ค้าทางด้านส่วนประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์
และการขนส่งจำานวน 125 ราย รวมไปถึงการจัดอบรมเรื่อง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับกัปตัน เจ้าเรือ
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ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้รับชุดความ
ปลอดภัยและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่จัดโดยไทยยูเนี่ยน และสมาพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

และชาวประมง จำานวน 300 คน ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม
อาหารทะเล เป็นความเสี่ยงสืบเนื่องที่มีอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เฉกเช่นเดียวกับภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งไทยยูเนี่ยนมุ่งทำางานอย่างแข็ง
ขันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น ความเสี่ยงดังกล่าวประกอบไป
ด้วยเรื่อง
•

การทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU) ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้านการดำาเนินงานตามที่
กฎหมายกำาหนด

•

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เป็นความเสี่ยงทางสังคม

•

การลดลงของปริมาณปลา เป็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทมุ่งเน้นไปที่
การจัดหาวัตถุดิบประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา เนื่องจาก
กระบวนการเหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะนำามาซึ่งความเสี่ยง นอกจากนี้
เรายังตระหนักถึงความจำาเป็นในการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทาน
ในส่วนของวัตถุดิบประเภทอื่น ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ไปจนถึง
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ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อาหารทะเล และการขนส่ง ศึกษาข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบให้ไทยยูเนี่ยน
ไทยยูเนี่ยนยังทำางานต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตรของเราในเชิงลึก
เพื่อเข้าถึงและเข้าใจในการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
ของเรา โดยในปี 2561 เรามีการดำาเนินการดังนี้
•

การเสร็จสิ้นการทำางานร่วมกับ WWF 4 ปีที่ผ่านมา

•

การประกาศเป็นพันธมิตร กับ Global Ghost Gear
Initiative (GGGI) เพื่อพัฒนาวิธีการลดซากอุปกรณ์ประมง
การสูญเสีย และการทิ้งอุปกรณ์ประมงลงทะเล

•

การประกาศเป็นพันธมิตรกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำา
มอนเทอเรย์เบย์ และมูลนิธิคาร์เนกีเพื่อสันติภาพระหว่าง
ประเทศในการดำาเนินพันธกิจ SeaChange® IGNITE ที่งาน
ประชุม Our Oceans Conference

ปลาทูนาที่มาจากเร�อประมงที่ข�นทะเบียนบนฐานขอมูล PVR ของ ISSF

100%

79%

92%

95%

2561

2561

2560

2559

เปอรเซ�นตการซ�้อปลาทูนา
จากเร�อประมงประเภทอวนลอม
ขนาดใหญที่ข�นทะเบียน PVR

เปอรเซ�นตการซ�้อปลาทูนา
เปอรเซ�นตการซ�้อปลาทูนา
เปอรเซ�นตการซ�้อปลาทูนา
จากเร�อประมงสำหรับอ�ปกรณจบั ปลา จากเร�อประมงสำหรับอ�ปกรณจบั ปลา จากเร�อประมงสำหรับอ�ปกรณจบั ปลา
ทุกประเภทที่ข�นทะเบียน PVR
ทุกประเภทที่ข�นทะเบียน PVR
ทุกประเภทที่ข�นทะเบียน PVR

*สัดสวนการซ�้อของป 2561 ลดลงจากป 2560 เนื่องจากปร�มาณการซ�้อจำนวนมากในป 2561 มาจากเร
มาจากเร�อที่ไมข�นทะเบียน PVR
ซ�่งสวนใหญเปนเร�อที่ทำการประมงแบบเบ็ดตวัด

ผลการดําเนินงานการจัดหาแหลงวัตถุดิบจากการประมงทั�วโลกดวยความผิดชอบ ในป 2561

90%

สัดสวนของปลาทูนาที่มา
จากการประมงที่ไดรับรอง
มาตรฐาน MSC หร�อโครงการ
พัฒนาการประมงสำหรับตลาด
ของไทยยูเนี่ยนในยุโรป

62%

สัดสวนของปลาประเภทอื่น
ที่ไมใชปลาทูนาที่มาจาก
การประมงที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานจาก MSC หร�อ
โครงการพัฒนาการประมง

19%

สัดสวนของปลาทูนาที่มาจาก
การประมงที่ไดรับรองมาตรฐาน
MSC หร�อโครงการพัฒนา
การประมงทั�วโลก

9.5%

สัดสวนของปลาทูนา
ที่มาจากการประมงดวย
ว�ธ�เบ็ดตวัด

หมายเหตุ: ทั�งหมดนี้คือไทยยูเนี่ยนมีการซ�้อในป 2561 ปลาประเภทอื่นที่ไมใชปลาทูนาไดแก ปู ปลาแซลมอนจับแบบธรรมชาติ ปลาซารดีน ปลาแมคเคอเรล
กุงล็อบสเตอร ปลาพอลล็อค ปลาลิ�นหมา ปลาเฮอรร�ง และปลาค็อด
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สัดสวนของวัตถุดิบกุงที่มาจากฟารมเลี้ยงที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล
การรับรองมาตรฐานสากล
อื่นๆ

โรงงานของไทยยูเนี่ยน

บร�ษัท ไทยยูเนี่ยนซ�ฟ�ด

บร�ษัท โอคินอสฟ�ด

79%

82%

69%

21%

18%

ของปร�มาณ
การจัดซ�้อกุง
ทั�งหมด

ของปร�มาณ
การจัดซ�้อกุง
ทั�งหมด

สัดสวนมูลคารายไดของปลาแซลมอนที่มาจาก
ฟารมเลี้ยงที่ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล
บร�ษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป ช�ลล

อื่นๆ

72.5%

3.4%

5.8%
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18.3%

Chicken of the Sea Frozen Foods

31%

ของปร�มาณ
การจัดซ�้อกุง
ทั�งหมด

การตรวจสอบย้อนกลับ
ด้วยระบบดิจิทัล

การตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบดิจิทัล ยังคงเป็นส่วนสำาคัญ
ของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Trax คือ ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะของเรา ช่วยให้เรามี
เครื่องมือจัดการข้อมูลดิจิทัลเพื่อใช้ในการดำาเนินงานทั่วโลกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยอำานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบติดตามข้อมูลของผลิตภัณฑ์กระป๋อง (can trackers)
ซึ่งปรากฏอยู่บนแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเราทั่วโลก ในปีที่ผ่านมาได้มี
การขยายการทำางานของ Trax ให้ครอบคลุมโรงงานและระบบห่วง
โซ่อุปทานของเราเพิ่มขึ้น
ระบบการเก็บข้อมูลเส้นทางลำาเลียงแบบดิจิทัลของ Trax ช่วยให้
เห็นภาพการทำางานที่ชัดเจนขึ้นในระบบห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่ง
ช่วยให้เราวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำาหรับการ
ทำาประมงแบบจับจากธรรมชาติ เราได้เริ่มทำาการวิเคราะห์ปริมาณ
ปลาและวิเคราะห์ตลาดอย่างเจาะลึกเป็นประจำาทุกเดือน ซึ่งทำาให้
เราสามารถประมาณการปริมาณปลาที่มีอยู่ได้อย่างแม่นยำามากขึ้น
โดยการวิเคราะห์ประกอบไปด้วยการพิจารณาปัจจัยหลายประการ
เช่น สถานะปริมาณปลา กฎระเบียบการทำาประมง รวมถึงช่วงปิด
ฤดูกาล สภาพอากาศ กระแสน้ำาในทะเล และอื่นๆ ในปี 2561
เรายังคงสนับสนุน Global Dialogue on Seafood Traceability
(GDST) เพื่อพัฒนาข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญและการทำางานร่วมกัน
สำาหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล
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ความก้าวหน้าของพันธกิจ
การจัดการปลาทูน่า
ที่ไทยยูเนี่ยน เรามุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลาทูน่าทั้งหมด
ของเรามีการจัดหามาจากแหล่งที่มีการทำาประมงที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก Marine Stewardship Council (MSC)
หรือเข้าร่วมในโครงการพัฒนาการประมงเพื่อไปสู่การได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก MSC ไทยยูเนี่ยนยอมรับในมาตรฐาน
MSC ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกว่าเป็นมาตรฐานความ
ยั่งยืนที่ดีที่สุดเพื่อความยั่งยืนด้านการประมง เราใช้หลักการ
ของ MSC เป็นเครื่องมือมาตรฐานเพื่อวัดผลการดำาเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของแหล่งที่มาของการทำาประมงต่างๆ ที่เรามีการ
จัดหาวัตถุดิบ

ในส่วนของการทำางานร่วมกับผู้ที่มีบทบาทหลักต่างๆ ในภูมิภาค
เช่น กองเรือ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และองค์การนอกภาครัฐ
เราประสบความสำาเร็จในการเปิดตัวโครงการพัฒนาการประมง
ขนาดใหญ่ด้านปลาทูน่าทั่วโลก จำานวน 5 โครงการ
นอกจากโครงการพัฒนาการประมงด้านปลาทูน่าของไทยยูเนี่ยน
แล้ว เรายังร่วมในโครงการพัฒนาการประมงที่มีเป้าหมายในปลา
หลากหลายสายพันธุ์เช่น ปลาแมคเคอเรล และปลาซาร์ดีน
โดยปัจจุบัน ไทยยูเนี่ยนเป็นพันธมิตรในโครงการพัฒนาการ
ประมงด้านปลาซาร์ดีนในประเทศโมรอคโคมีการดำาเนินงาน
มามากกว่า 3 ปี ซึ่งหมายถึงการประมงมีโอกาสที่จะได้รับการ
ประเมินการรับรองมาตรฐาน MSC ในปี 2562
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธกิจการจัดการปลาทูน่า

การริเริ่มทำาโครงการพัฒนาการประมงด้านปลาทูน่า 11 โครงการ
ในภูมิภาคต่างๆ ที่หลากหลาย จะทำาให้เราบรรลุความสำาเร็จใน
พันธกิจการจัดการปลาทูน่าของเรา และเมื่อมีการเปิดตัว แต่ละ
โครงการพัฒนาการประมงของเราจะมีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์
fisheryprogress.org ซึ่งจะทำาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความคืบ
หน้าอิสระและจะทำาให้ผู้มีส่วนได้เสียของเราได้มีข้อมูล

วันนี้ ไทยยูเนี่ยนยอมรับบทบาทของเราในการ
เป็นผู้นำาการขับเคลื่อนเชิงบวกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
เราลงทุนอย่างจริงจัง เพื่อเป้าหมายในการปฏิรูป
การจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าของทั้งอุตสาหกรรม
และแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเรา
เพื่อความยั่งยืนของท้องทะเล เราภูมิใจในความ
ก้าวหน้าที่เราทำาตามพันธกิจการจัดหาวัตถุดิบ
ปลาทูน่าอย่างยั่งยืนทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ และยัง
คงมีการทำางานอย่างต่อเนื่องกับภาคประชาสังคม
ภาคธุรกิจ และภาครัฐ เพื่อสนับสนุนแนวปฏิบัติ
การทำาประมงอย่างยั่งยืน

ภาพโดย Fabien Forget

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

– เควิน บิกซ์เลอร์
ผู้อำานวยการการจัดหา
วัตถุดิบปลาของกลุ่มไทยยูเนี่ยน
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โครงการพัฒนาเรือประมง
และแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
บนเรือประมง

คู่ค้าที่ดำาเนินธุรกิจกับไทยยูเนี่ยนและคู่ค้าใหม่ต้องลงนาม
รับทราบแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงเพื่อดำาเนินธุรกิจกับ
บริษัท ซึ่งทำาให้มั่นใจได้ว่าเรือประมงทุกลำาที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษัทมีการดำาเนินการตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานบน
เรือประมงอย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ แนวปฏิบัติด้าน
แรงงานบนเรือประมงยังรวมถึงพันธสัญญาของคู่ค้าในการ
จัดทำาโครงการพัฒนาเรือประมง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนด
ต่างๆ รวมถึงแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกระบุเป็นข้อกังวลหลัก
หรือข้อกังวลสำาคัญ ซึ่งการดำาเนินงานนี้จะช่วยเพิ่มความโปร่งใส
แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ รวมถึงการแก้ไขประเด็นต่างๆ

ไทยยูเนี่ยนเริ่มนำาโครงการพัฒนาเรือประมงและแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานบนเรือประมง (VCoC) มาใช้ เพื่อให้แนวทางที่ชัดเจน
กับเรือประมงที่จัดหาวัตถุดิบให้เรา และยังเป็นการปรับปรุงการ
ดำาเนินงานด้านจริยธรรมแรงงานในอุตสาหกรรมประมง
แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงนี้เป็นการดำาเนินการที่
ต่อยอดมาจากจรรรยาบรรณธุรกิจในการดำาเนินธุรกิจและหลัก
ปฏิบัติด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยน โดยนำาหลักการพื้นฐาน 12
ประการมาออกแบบเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของการมีคุณธรรม
และยังสอดคล้องกับหลักการตามแนวทางของข้อตกลงแห่ง
สหประชาชาติบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้คนและ
ส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา
โครงการพัฒนาเรือประมงและแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือ
ประมงช่วยให้ความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับแรงงานและเงื่อนไข
ด้านจริยธรรมบนเรือประมงในห่วงโซ่อุปทานของเราเป็นรูปร่าง
ขึ้นมา และมีเป้าหมายที่จะให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในเส้นทางสู่การ
พัฒนาในภาคอาหารทะเล

ในปี 2561 เราได้ทำาการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินจาก
หน่วยงานภายนอกที่จัดทำาขึ้นเป็นครั้งแรกจากความร่วมมือใน
อุตสาหกรรมโดยการสนับสนุนของกลุ่มลูกค้าของเรา ซึ่งดำาเนิน
การโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและการรับรอง
มาตรฐานสากล UL ในส่วนของเรือประมงพาณิชย์ไทยบางลำา
ที่จัดหาวัตถุดิบให้กับธุรกิจของบริษัท การตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอกนี้ได้ถูกจัดทำาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ความยั่งยืน SeaChange® ของเรา

ภาพโดย Fabien Forget

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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ไทยยูเนี่ยนมีการริเริ่มโครงการมากมายที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทมีการดำาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและได้มีการจัดการ
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่สุดของเราไปแล้วในบางส่วนซึ่งสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ นอกจากนี้
เรายังมุ่งเน้นการผลิตและการบริโภคด้วยความรับผิดชอบอีกด้วย
ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลกซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของ
เสีย มีผลกระทบเชิงลบต่อท้องทะเลของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำาให้
เกิดการคุกคามสัตว์ทะเลสายพันธุ์ต่างๆ ที่เรามีการพึ่งพาอยู่
ดังนั้นวิธีที่เราดำาเนินการจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ในการดูแลพนักงานให้ทราบถึง
วิธีการในการดำาเนินงานของเรา

เรามีความคิดริเริ่มโครงการในสถานที่ทาำ งานของเราเพื่อนำาไปสู่
การลดการใช้นา้ำ การใช้พลังงาน ลดขยะที่นาำ ไปฝังกลบ ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการเกิดอุบัติเหตุ เราต้องการให้
ทุกคนที่ทาำ งานกับไทยยูเนี่ยนมีบทบาทสำาคัญในการขับเคลื่อน
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เรามองความ
ปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อมคือภารกิจของทุกคน เรามุ่ง
มั่นที่ยกระดับนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวม
ถึงเสริมสร้างการดำาเนินงานและขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัย
ของเราอย่างต่อเนื่อง สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยูเนี่ยนได้ที่นี่

โครงสรางคณะกรรมการ
ที่มีสวนรวมจากประธาน
เจาหนาที่บร�หาร
คณะกรรมการบร�ษทั สนับสนุน
มีการสรางแรงจ�งใจเพือ่ ให
บรรลุผลสําเร�จ

การเปดเผยใน
DJSI และ CDP
การมีสวนรวมกับ
ภาคอ�ตสาหกรรม
การมีสวนรวมกับ
ผูกําหนดนโยบาย
การมีสวนรวมกับ
หนวยงานดาน
ว�ชาการ

การมีความ
รับผิดชอบ

การมี
สวนรวมและ
เปดเผยขอมูล

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การจัดทําบัญช�
กาซเร�อนกระจก

ว�สัยทัศน
และพันธกิจ

การประเมิน
โอกาสในการ
ปรับปรุง

มุงเนนผลิตภัณฑที่มีคารบอนตํ่า
และนวัตกรรมดานบรรจ�ภัณฑ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561

การประเมินกาซ
เร�อนกระจกสําหรับ
ขอบเขต 1 ขอบเขต 2
และขอบเขต 3

การลด
การปลอย
กาซเร�อนกระจก

การลด
ความเสี่ยง

การตั�งเปาหมาย
องคกรสําหรับการ
ลดการปลอย
กาซเร�อนกระจก
การตั�งเปาหมายการ
ลดการปลอย
กาซเร�อนกระจก
ของหนวยธุรกิจและ
ผลิตภัณฑให
สอดคลองกับ
เปาหมายขององคกร

การระบุความเสี่ยงดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในการดําเนินงานของบร�ษัท
และการจัดทําแผนลดความเสี่ยง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย
ไทยยูเนี่ยนได้ดำาเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
หลายประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำาคัญต่อผลกระทบของ
ก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลก
ร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อท้องทะเลและสิ่งมีชีวิตต่างๆ
ตามแนวชายฝั่ง โดยไทยยูเนี่ยนสนับสนุนเป้าหมายในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกตามข้อตกลงปารีส ซึ่งทำาข้อตกลง
ในการประชุมร่วมกับคณะที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติว่า
ด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 21
เรายังได้ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างน้อยร้อยละ 30 จากฐานปี 2559 ให้ได้ภายในปี 2563
ด้วยความมุ่งมั่นนี้ ไทยยูเนี่ยนจึงเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่มี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต่ำา และลดผลกระทบ
ของก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราให้ความสำาคัญกับการพัฒนาวางรากฐานการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EHS)
ผ่านการกำาหนดมาตรฐานการดำาเนินการขั้นต่ำาสำาหรับทุก
สถานประกอบการของไทยยูเนี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วย
ปฏิบัติการของเราจะดำาเนินการภายใต้ข้อกำาหนดขั้นต่ำาด้าน EHS
ในแนวทางเดียวกัน โดยเราได้ผสานปัจจัยด้าน EHS และการ
พิจารณาด้านการอนุรักษ์พลังงานเข้ามาในกระบวนการทางธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสถานที่ทำางานที่ปลอดภัยและลดความ
เสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต สามารถศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรื่องน้ำา พลังงาน และเป้าหมาย
การกำาจัดของเสียของเราได้ที่นี่

ไทยยูเนี่ยนมีการริเริ่มโครงการมากมายที่ช่วยให้มั่นใจว่า เรามี
การดำาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่น
ที่จะสร้างความก้าวหน้าในนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย รวมถึงเสริมสร้างการดำาเนินงานและขั้นตอนมาตรฐาน
ความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่อง เรามองความปลอดภัยและ
การปกป้องสิ่งแวดล้อมคือภารกิจของทุกคน
— นายคมกฤช

ซอโฉม
ผู้อำานวยการกลุ่มความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
บรรจุภณ
ั ฑ์เป็นส่วนประกอบสำ�คัญทีส่ ดุ ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี
ส่วนสำ�คัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ไทยยูเนี่ยนจึงได้มีการพัฒนาให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อ
ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท จากการสำ�รวจ
บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนในงานวิจัยด้านนวัตกรรมของเรา เรามั่นใจว่า

งานวิจัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ไทยยูเนี่ยนบรรลุ
เป้าหมายสำ�หรับการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 เราได้มีการ
ประกาศเป้าหมายในเรื่องของบรรจุภัณฑ์

สัดสวนการจัดซ�้อบรรจ�ภัณฑหลัก
แบงตามประเภทของบรรจ�ภัณฑ
94%

ของการจัดซ�้อ
บรรจ�ภัณฑหลักสูงสุด
1%

1%

1%

0%

0%

ถาดและ
ฝาปด

ถุงพลาสติก
และถุงโพลี

บรรจ�ภัณฑ
ประเภทอื่น
และฝาปด

โหลแกว

กลองและ
ฝาปด

3%
6%

88%

กระปองและฝา

ถุงเพาซ

ถวย

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ทั�งหมด
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บรรจุภัณฑ์พลาสติกหลัก

บรรจุภัณฑ์พลาสติกรอง

สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกหลักทั้งหมด

สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรองทั้งหมด

3%
11% 2%

พลาสติก
ประเภท PP
พลาสติก
แบบผสม

7%

พลาสติก
ประเภท PS
พลาสติก
ประเภท PVC

43%

13%

6%

28%

3%
3%

พลาสติก
ประเภท PE
พลาสติก
ประเภท LDPE
พลาสติก
แบบผสม
พลาสติก
ประเภท PVC

50%
31%

พลาสติก
ประเภท LDPE

พลาสติก
ประเภท PP

พลาสติก
ประเภทอื่นๆ

พลาสติก
ประเภทอื่นๆ

ปริมาณการใช้พลาสติกจำาแนกตามชนิด
ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจ�ภัณฑพลาสติกหลัก
บรรจ�ภัณฑพลาสติกรอง

70% ของการใชบรรจ�ภัณฑ

พลาสติกทั�งหมด

13%
14%

17%

6%

4%

3%

4%

100%

ฝาปดและ
ฝาครอบ

แผน
พลาสติก

สกินแพ็ค

อื่นๆ

รวมทั�งหมด

18%
21%

ฟลมหด

ถาด

ถวย

ถุงเพาซ/
ซอง

ถุง

หมายเหตุ: บรรจุภณ
ั ฑ์หลักส่วนใหญ่จะเป็นถาด ถ้วย และถุงเพาซ์ ในขณะทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์รองทีน่ าำ มาใช้สว่ นมากคือ ฟิลม์ หด ชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์อน่ื ๆ เช่น พาเลท
แผ่นรองแผ่นกัน้ เทปและเชือก ช้อนและส้อม ถัง กระสอบ ฉลาก พลาสติกกันกระแทก แผ่นกันชืน้ กล่องและฐานรอง การประเมินชนิดของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ในปี 2561 อ้างอิงมาจากข้อมูลปี 2560

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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แผนงาน 5 ปการนวัตกรรมบรรจ�ภัณฑ
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาการใช
ฝาปดกระดาษทดแทนฝาปด
พลาสติกที่ใชในบรรจ�ภัณฑของ
ผลิตภัณฑปจจ�บัน โดยเราตั�งใจจะ
มีทางเลือกสําหรับฝาปดกระดาษ
ในเช�งพาณิชยในป 2562

การศึกษาว�ธ�ลดความหนา
และนํ้าหนักของกระปอง เพื่อลด
ปร�มาณวัสดุที่ใชในการผลิต

การศึกษาคนควาเทคโนโลยีเพื่อ
ลดความหนาของถุงเพาซ
ซ�่งปจจ�บันเราใชสําหรับผลิตภัณฑ
อาหารทะเล ขณะที่ลูกคาจะไดรับ
รูปลักษณและคุณภาพคงเดิม

การศึกษาว�ธ�การใชเปลือกกุงในบรรจ�ภัณฑ
พลาสติกของเรา ซ�่งแนวทางนี้กอใหเกิด
ผลประโยชนมากมาย เชน การนําของเสีย
ในโรงงานกลับมาใชใหม การพัฒนาบรรจ�ภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาติ และการพัฒนาอายุการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การทําว�จัยอยางตอเนื่องเพื่อระบุ
พลาสติกที่เปนมิตรตอสิ�งแวดลอม
ผานการใชวัสดุจากธรรมชาติ
(bio-based) หร�อการนําองคประกอบ
กลับมาใชใหมในโพลิเมอร ทั�งนี้เรามี
เปาหมายการลดมลภาวะทางพลาสติก
ของโลก และปรับปรุงปร�มาณ
กาซเร�อนกระจกของบรรจ�ภัณฑ
ผลิตภัณฑของเรา

ประสิทธ�ภาพดานการขนสงดวยการ
ใชพื้นที่อยางมีประสิทธ�ภาพ เชน
ในรูปแบบของบรรจ�ภัณฑชนิดสี่เหลี่ยม
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การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในปี 2561 ไทยยูเนี่ยน และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(ITF) ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยให้กับเจ้าของเรือ กัปตัน และลูกเรือจำานวนหลายร้อย
คนในประเทศไทย
ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการอบรมเทคนิคทางการแพทย์เบื้องต้น เช่น
การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วิธีการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ที่มีอันตรายต่อชีวิตขณะอยู่ในทะเล นอกจากนี้ยัง
มีการแจกชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นจำานวน 1 ชุดต่อเรือประมง
หนึ่งลำา
“ผมพบว่าการอบรมนี้มีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการอบรมทางการแพทย์” นาย Kyaw Kyaw Myint
ชาวประมงข้ามชาติจากเมียนมา กล่าวหลังจากการอบรม
เชิงปฎิบัติการในจังหวัดชุมพร “เราเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยมีใคร
บอกเรามาก่อน ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันสำาคัญอย่างมาก”
นอกจากนี้ การอบรมยังครอบคลุมเรื่องการฝึกซ้อมดับเพลิง
เบื้องต้น แนวปฏิบัติด้านสุขภาพที่ดี และวิธีการใช้บัญชีธนาคาร
ในประเทศไทย

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

นอกจากการทำางานร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยแล้ว ไทยยูเนี่ยนได้ทำางานร่วมกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวกับคัดเลือกข้อมูลเพื่อให้เกิดการ
รับรู้ในหมู่ชุมชนชาวประมง รวมถึงพันธมิตรต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมง

โปรแกรมนี้ เป็นการจัดการเรื่องทั้งหมดที่เราพบใน
การตรวจสอบเรือประมงในห่วงโซ่อุปทานของเราและ
นำาไปสู่การปฏิบัติ และให้คาำ แนะนำาที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชาวประมง กัปตัน และเจ้าของเรือ เรารู้ว่าการตรวจ
สอบเพียงอย่างเดียวไม่ได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรม
และเราต้องการช่วยชาวประมงให้มีความเข้าใจ
เบื้องต้นในเรื่องแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ เราพบว่าเรือประมงส่วนใหญ่ไม่มี
ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการแจกชุด
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลในงานอบรมนี้มีความเป็นไปได้
สำาหรับการช่วยชีวิตแรงงานในอนาคต เมื่อได้มีการ
สอนทักษะที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริงให้กับคนอื่น
และพวกเขาสามารถนำามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวัน
เมื่อนั้นพวกเขาก็จะเห็นถึงคุณค่าของสิ่งนั้น
—

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน
ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมกิจก�รองค์กร
และคว�มยั่งยืน
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ไทยยูเนี่ยนมีความรับผิดชอบสำาหรับการพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยและทำางานอยู่ในพื้นที่ที่เรามีการดำาเนิน
ธุรกิจอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับเสาหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืน
บริษัท หรือ SeaChange® ด้านผู้คนและชุมชน โดยรวมถึง
การทำาความสะอาดสภาพแวดล้อมทางทะเล และการทำางานเพื่อ
ยุติความหิวโหยผ่านการบริจาคอาหารไปจนถึงการให้ความรู้แก่
เด็กๆ และให้ข้อมูลทางด้านโภชนาการแก่ชุมชนท้องถิ่น
ไทยยูเนี่ยนได้ริเริ่มดำาเนินโครงการต่างๆ ในพื้นที่ที่เรามีการ
ดำาเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และ
การต่อต้านคอร์รัปชัน โครงการเหล่านี้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ของโครงการ
สามารถวัดได้ ตัวอย่างเช่น จำานวนคนที่ได้รับประโยชน์ จำานวน
รายได้ที่ได้รับ หรือปริมาณขยะที่ลดลง นอกจากนี้ สามารถ
ประเมินผลกระทบของโครงการได้เช่น ผลกระทบและผลประโยชน์
ต่อชุมชนท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสีย หรือสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน
การหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงประชากรทั่วโลกจำานวน 9 พันล้านคน
ภายในปี 2573 เป็นความท้าทายระดับโลก หากไม่มีการผลิต
อาหารทะเลอย่างยั่งยืนทั้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาและการจับ
แบบธรรมชาติ โลกก็จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสหประชาชาติ ประการที่ 2 เรื่องของการขจัดความ
หิวโหยได้

การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
เราเชื่อว่าการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นกลไกสำาคัญและการเริ่ม
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของพนักงาน ที่ไทยยูเนี่ยน เรามุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรอย่างเนื่อง
โดยพิจารณาถึงความต้องการ ความพร้อม และทักษะของ

การอธิบายถึงรูปร่างที่อ้วนแก่เด็กๆ ในกิจกรรมเวิร์กช็อปโภชนาการ

แต่ละคน เรามีโครงการสร้างเสริมศักยภาพที่สนันสนุนความ
ก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมและมีความเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำาของไทยยูเนี่ยนดำาเนินตามกรอบ
การทำางานด้านศักยภาพและความคาดหวังด้านการเป็นผู้นำา
ซึ่งเป็นแนวทางที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ภายในองค์กร และเน้นให้ความ
สำาคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมหลักขององค์กร
เป้าหมาย และบริบททางธุรกิจ กรอบการทำางานและต้นแบบ
ความเป็นผู้นำาดังกล่าวช่วยให้เราเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง และ
ตอกย้ำาการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง สะท้อนให้เห็นจาก
ผลการดำาเนินงานทางธุรกิจ การมีส่วนร่วมและรักษาพนักงานไว้
กับองค์กร รวมถึงการเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การลงทุนด้านชุมชน
ไทยยูเนี่ยนได้ทำางานร่วมกับภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาคประชา
สังคม ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การ
ทำาความสะอาดชายหาดและการปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
ไปจนถึงการให้ความรู้แก่ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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และการฝึกอบรมด้านโภชนาการสำาหรับชุมชนท้องถิ่น ไทยยูเนี่ยน
มีความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองที่ดี ติดตามความก้าวหน้าล่าสุด
สำาหรับข้อมูลด้านผู้คนและชุมชนได้ที่นี่
บางส่วนของงานจะมีการดำาเนินการในระดับกลุ่ม โดยไทยยูเนี่ยน
เป็นผู้บริจาคหลักให้กับโครงการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยพิบัติ
และความอดอยากในทุกๆ ปี อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานส่วน
มากดำาเนินการในระดับภายในประเทศผ่านทางแบรนด์ต่างๆ ของ
เรา โครงการริเริ่มบางโครงการมีความสำาคัญ และยังมีโครงการ
อื่นๆ ที่มีความทันสมัยอย่างมากไม่ว่าเป็นโครงการขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อมองในองค์รวม เรื่องราวเหล่านี้สามารถ
บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของบริษัทและประเด็นต่างๆ ที่บริษัท
ให้ความสำาคัญ

การสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลยังคงเผชิญกับความท้าทายในความ
สำาเร็จของการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม แรงงานนอกระบบที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างผิดกฎหมาย
เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานที่ถูกบังคับ แรงงานเด็ก และแรงงาน
ขัดหนี้ ไทยยูเนี่ยนดำาเนินโครงการหลายโครงการเพื่อช่วยปกป้อง
สิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและนอกประเทศไทย รวมถึง
ความร่วมมือกับพันธมิตรจากองค์การนอกภาครัฐ (NGO)
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการพัฒนาศักยภาพผ่าน
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เริ่มตั้งแต่การทำาความสะอาดชายหาดและการ
ปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ไปจนถึงการให้ความรู้
แก่บุตรของแรงงานข้ามชาติ และการให้ข้อมูลด้าน
โภชนาการแก่ชุมชนท้องถิ่น เพราะไทยยูเนี่ยนมี
ความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
—

เทรซี่ เคมบริดจ์
ผู้อำานวยการการจัดหาวัตถุดิบ
ด้วยความรับผิดชอบในภูมิภาคยุโรป

การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ และการสาธิตการปฏิบัติจาก
ประสบการณ์ตรง
เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกรณีของแรงงานเด็กและ
การค้ามนุษย์ โดยทำาให้มั่นใจว่าแรงงานข้ามชาติของเราใน
ประเทศไทยมีความเข้าใจในสิทธิของตนเอง แรงงานข้ามชาติที่
มีบุตรในประเทศไทยมักไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เนื่องจาก
ความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไทย
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การลงทุนเรื่องการศึกษาของเด็ก
ในชุมชนของเรา
เราตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำาคัญสำาหรับการมี
ชีวิตที่ดีขึ้น ในปี 2561 เราได้เริ่มต้นดำาเนินงานก่อสร้างศูนย์
เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่สี่อย่างเป็นทางการ
ในจังหวัดสมุทรสาคร สำาหรับบุตรแรงงานข้ามชาติและแรงงานใน
ชุมชน โรงเรียนเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ เตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาเข้าสู่
ระดับประถมศึกษาได้ นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังมั่นใจได้ว่า เด็กจะ
มีความปลอดภัยในระหว่างวัน และผู้ปกครองสามารถทำางานได้
โดยปราศจากความกังวล
นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนได้มีการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ด้าน
การศึกษาที่สำาคัญต่างๆ สำาหรับเด็กในศูนย์เตรียมความพร้อมฯ
ทั้งสามแห่งที่ได้ก่อตั้งไปแล้วในจังหวัดสมุทรสาครตลอดทั้งปี
ประกอบด้วย กิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายภาพ กิจกรรม
เวิร์กช็อปโภชนาการ และกิจกรรมฟุตบอลคลินิกเพื่อสนับสนุน
ด้านพลศึกษา
อีกตัวอย่างหนึ่งของบริษัทในการมีส่วนร่วมในชุมชน คือ
โครงการประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับรัฐบาลไทย สำาหรับปี
ที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน 2 โครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรียนจาก 30
โรงเรียน ครอบคลุมจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ซึ่งบริษัทมีการดำาเนินงานใน
ประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง
ไทยยูเนี่ยนได้มีการลงทุนจำานวน 6 ล้านบาทในโครงการ
CONNEXT ED ซึ่ง มีเป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม
พัฒนาศักยภาพของคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของนักเรียนในโรงเรียนภายใต้การกำากับของสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการนี้ได้พัฒนา
เครือข่ายผู้นำารุ่นใหม่จากบริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่
เติบโตและเรียนรู้การเป็นผู้นำาผ่าน Action Learning Project
ด้วยการร่วมคิดร่วมวางแผนกลยุทธ์กับผู้บริหารโรงเรียน
ครู ผู้นำาชุมชน และนักเรียน ในการพัฒนานักเรียนให้เป็น
“เด็กเก่ง เด็กดี” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยยูเนี่ยน พูดคุยกับ
ผู้อำานวยการโรงเรียนและคุณครูในระหว่างการเยี่ยมชมโรงเรียน
ในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ไทยยูเนี่ยน คือ 1 ใน 12 บริษัทภาคเอกชน ที่ร่วมมือในการ
ทำางานโครงการดังกล่าว โดยให้คำาปรึกษา และสนับสนุนด้าน
การเงินสำาหรับโครงการนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้นำารุ่นใหม่
ที่มีศักยภาพของบริษัทให้เป็น School Partners ซึ่งเป็น
อาสาสมัครจากในไทยยูเนี่ยน จำานวน 10 คน โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบและดูแลโรงเรียนจำานวน 30 โรงเรียน โดยมีแนวทาง
ดังนี้
• การดำาเนินการจัดอบรมสำาหรับการพัฒนาคุณภาพครูใน
หลากหลายหัวข้อ เช่น การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา
ที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการได้แก่ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ให้แก่ครู (STEM
for teachers) หรือการสร้างเสริมความสามารถภาษา
อังกฤษสำาหรับครูสอนภาษาอังกฤษ และการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานและการออกแบบหลักสูตร
(Project Based Learning)
• กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนเพื่อให้เกิด
ความสนใจในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
• เพิ่มพูนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
ด้วยกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์
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• การมอบชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียน
การสอน เช่น ชุดอุปกรณ์คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์การสอนแบบมอนเตสซอรี่ การมอบเครื่องดนตรี
และอุปกรณ์ประกอบการสอนวิชาชีพต่างๆ ให้กับโรงเรียน
• ในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนและอาสาสมัครของบริษัทจะยังคง
สนับสนุน 30 โรงเรียนเดิม และสนับสนุนเพิ่มอีก
10 โรงเรียน
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของไทยยูเนีย่ น ได้เข้ามา
มีบทบาทโดยตรงในโครงการนี้ ซึง่ รวมถึงการเยีย่ มชมโรงเรียนหลาย
แห่งเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการอีกด้วย

ความมุ่งมั่นการศึกษาเรื่อง
โภชนาการและการสื่อสาร
ที่ไทยยูเนี่ยน เราเข้าใจถึงความสำาคัญของการรับประทานอาหาร
ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ

“คนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไทยยูเนี่ยนได้เข้าไป
ดำาเนินกิจการคือ ส่วนสำาคัญของความสำาเร็จขององค์กร”
นายธีรพงศ์ กล่าว “อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มากกว่านั้นคือ การทำา
หน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี และทำาในสิ่งที่เราสามารถทำาได้เพื่อ
ยกระดับวิถีชีวิตของคนรอบตัวเรา”
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ในขณะเดียวกัน ไทยยูเนี่ยนยังมีส่วนร่วมริเริ่มในโครงการ
ประชารัฐอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ประชารัฐ
รักสามัคคีสมุทรสาคร โดยการสนับสนุนธุรกิจชุมชน และช่วยให้
ธุรกิจเหล่านั้นสามารถดำาเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้มากขึ้น

การเกษตรของเคนยา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับชาติของ
โครงการอาหารที่ให้อาหารกลางวันแก่เด็กชั้นประถมศึกษากว่า
1.5 ล้านคนในโรงเรียนของรัฐจากประเทศในเขตแห้งแล้งและ
กึ่งแห้งแล้งของเคนยา ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากการศึกษาจะมี
การเผยแพร่ในปี 2562

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราคือการให้ความรู้ผู้คนและชุมชน
ที่ซึ่งเรามีการดำาเนินธุรกิจอยู่ โดยในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้จัด
กิจกรรมเวิร์กช็อปโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนหลายร้อยคนใน
ประเทศไทย นอกจากนี้นักเรียนเหล่านั้นยังเรียนรู้ถึงอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็ง
แรงของกระดูกได้อย่างไร
กิจกรรมเวิร์กช็อปโภชนาการยังให้ความรู้แก่เด็กเรื่องวิธีการอ่าน
ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหารเพื่อให้เข้าใจปริมาณพลังงาน
แคลอรี่ โซเดียม ไขมัน คาร์โบไฮเดรต น้ำาตาล และโปรตีนที่มี
อยู่ในอาหารนั้นตามปริมาณหน่วยบริโภค ไทยยูเนี่ยนมีการติด
ฉลากโภชนาการบนผลิตภัณฑ์เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก
ในส่วนของความพยายามที่จะจัดหาอาหารที่มีโภชนาการกับเด็ก
ไทยยูเนี่ยนได้ให้การสนับสนุนทางการเงินกับโครงการอาหารโลก
ขององค์การสหประชาชาติ (UN World Food Programme:
WFP) เพื่อศึกษารูปแบบผลกระทบของโครงการอาหารโรงเรียน
แห่งชาติที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศเคนยา การศึกษานี้จัดทำา
โดยมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส ร่วมกับกระทรวงศึกษาและ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
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ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูลผลการดำาเนินงาน

หน่วย
ภาพรวมธุรกิจ

รายได้ทั้งหมด (รายได้จากการขายสุทธิต่อการตรวจสอบงบรายได้)

2559

2560

2561

ล้านบาท

134,375.11

*134,973.27

133,284.64

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ล้านบาท

127,569.85

131,823.68

130,041.82

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

ล้านบาท

10,795.08

12,540.22

12,492.17

จ่ายดอกเบี้ย

ล้านบาท

1,009.31

2,182.09

1,925.34

จ่ายเงินปันผล

ล้านบาท

2,982.06

3,006.20

2,819.53

จ่ายภาษีเงินได้

ล้านบาท

1,706.59

877.29

433.25

เอเชีย

ล้านบาท

117.47

205.31

237.38

ยุโรปและแอฟริกา

ล้านบาท

1,103.80

433.91

172.23

อเมริกาเหนือ

ล้านบาท

485.32

238.07

23.63

ล้านบาท

117.72

135.16

108.76

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายด้านสังคม

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีฉลากด้านโภชนาการ

ร้อยละ

100

97

94

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย

ร้อยละ

0.22

0.22

0.27

*GRI 102-48 มีการจัดประเภทใหม่ของธุรกิจที่หยุดการดำาเนินกิจการและมีการเปลี่ยนแปลงในการนำาเสนอค่าใช้จ่ายระหว่างต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายการบริหาร

ผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกลุ่มบริษัทฯ ทั่วโลก
ข้อมูลผลการดำาเนินงาน

หน่วย

2559

2560

2561

1. อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
- พนักงาน

ครั้งต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำางาน

0.89

0.74

0.59

2. อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTISR)
- พนักงาน

ครั้งต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำางาน

7.48

5.82

8.91

3. อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
- ผู้รับเหมา

ครั้งต่อ 200,000
ชั่วโมงการทำางาน

0.37

0.14

0

4. ชั่วโมงการทำางาน
- พนักงาน

ชั่วโมงการทำางาน

138,562,813

139,855,687

119,279,654

5. ชั่วโมงการทำางาน
- ผู้รับเหมา

ชั่วโมงการทำางาน

2,430,099

2,814,596

3,744,761

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
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ผลการดำาเนินงานด้านบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร

หน่วย

2559

2560

2561

จำานวนพนักงานทั้งหมด

คน

49,177

51,143

47,314

พนักงานประจำา

คน

13,381

12,803

13,582

พนักงานรายวัน

คน

35,796

38,340

33,422

18

15

16

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ยต่อปี

ชั่วโมง/พนักงาน

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ยต่อปีของ
พนักงานประจำา

บาท

4,279

7,544

3,505

*ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล

บาท

1.63

1.38

1.26

ร้อยละความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อ
องค์กร

66.04

82.92

82

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
การสำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด (พนักงานประจำา)

ร้อยละ

14.43

14.98

17.10

ภูมิภาคเอเชีย

ร้อยละ

14.33

13.50

14.98

ภูมิภาคอเมริกา

ร้อยละ

10.50

30.74

26.00

ภูมิภาคยุโรป

ร้อยละ

6.93

16.16

10.27

คน

1,148

967

1,140

ร้อยละ

37.80

43.12

43.33

ความหลากหลายของพนักงาน
การแบ่งตามเพศและระดับ
จำานวนผู้บริหารทั้งหมด
สัดส่วนของผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด
จำานวนผู้บริหารชายทั้งหมด

คน

714

550

646

จำานวนผู้บริหารหญิงทั้งหมด

คน

434

417

494

จำานวนผู้บริหารชายทั้งหมด

จำานวนคนทั้งหมด

714

550

646

ผู้บริหารระดับสูง

คน

17

19

23

ผู้บริหารระดับกลาง

คน

161

119

143

ผู้บริหารระดับล่าง

คน

536

412

480

*GRI 102-48 เป็นปีแรกที่ไทยยูเนี่ยนมีการใช้หน่วยงานจากภายนอกมารับรองข้อมูล โดยไทยยูเนี่ยนได้ตรวจสอบขอบเขตของวิธีการรวบรวมข้อมูลให้มีความถูกต้อง เพื่อเตรียมไว้สำาหรับการรับรองข้อมูลในอนาคต

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
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จำานวนผู้บริหารหญิงทั้งหมด

จำานวนคนทั้งหมด

434

417

494

ผู้บริหารระดับสูง

คน

3

3

3

ผู้บริหารระดับกลาง

คน

47

43

49

ผู้บริหารระดับล่าง

คน

384

371

442

จำานวนพนักงานทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

คน

11,892

10,516

12,442

สัดส่วนของพนักงานหญิงที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ร้อยละ

55.61

59.48

61.20

พนักงานชายที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

คน

5,279

4,261

4,827

พนักงานหญิงที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

คน

6,613

6,255

7,615

ร้อยละ

80

59.82

50

คน

626

877

586

ร้อยละ

7.91

10.16

7.08

ครั้ง

26

9

10

สัดส่วนการจ้างงานผู้บริหารระดับสูงจากท้องถิ่น
(สำาหรับสำานักงานใหญ่เท่านั้น)
เสรีภาพในการรวมกลุ่ม - จำานวนพนักงานที่เข้าร่วม
สหภาพแรงงาน

จำานวนการปรึกษาหารือ/
การต่อรองเจรจากับสหภาพแรงงาน

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการดำาเนินงาน
ปริมาณการผลิต

หน่วย
ตัน
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โรงงาน

2559

2561

2560

685,987

700,856

690,219

*0.87

*0.78

0.78

*594,453

*544,639

536,494

*422,695

*366,642

369,540

*171,758

*177,997

166,954

กิกะจูล/ตันการผลิต
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล

*6.92
*4,743,738
*3,465,181
*807,813
*309,133
*579,392
*469,180
*1,100,035
*4,188
*66,966
128,474
*1,264,778

*6.39
*4,477,417
*3,161,286
*887,411
*296,547
*200,414
*396,040
*1,203,587
*2,907
*59,307
115,071
*1,305,374

6.21
4,283,160
3,043,495
731,721
263,269
133,767
427,493
1,341,402
2,048
50,700
1,550
88,317
3,228
1,239,665

ลูกบาศก์เมตร/
ตันการผลิต
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

*15.11

*14.94

13.65

*10,363,474
*7,730,992
*1,553,552
1,011,892
*67,038
*1,035,902
-

*10,471,711
*7,735,211
*1,428,179
*1,242,813
65,508
*813,250
1,105,093

9,421,412
6,435,806
1,537,961
1,405,195
42,451
934,366
-

*59.10
*40,540,146

*38.75
*27,155,495

31.34
21,628,046

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2

เทียบเท่า/ตันการผลิต
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต

การจัดการด้านพลังงาน
ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด
น้าำ มันเตา
ก๊าซธรรมชาติ
น้ำามันดีเซล
ก๊าซหุงต้ม
ถ่านหิน
น้ำามันเบนซิน
ก๊าซชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)

การใช้นา้ำ
ความเข้มข้นในการใช้นา้ำ
การใช้นา้ำ
น้าำ ประปา
น้าำ ผิวดิน
น้าำ บาดาล
น้าำ ฝนที่กักเก็บในอ่างน้าำ ของบริษัท
น้าำ ที่นาำ กลับมาใช้ใหม่/น้าำ ใช้หมุนเวียน
น้าำ ที่นาำ กลับมาใช้ใหม่/น้าำ ใช้หมุนเวียน

การกำาจัดของเสีย
ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ
ของเสียฝังกลบ

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

กิโลกรัม

*GRI 102-48 ค่าตัวคูณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่เรานำาระบบการกรอกข้อมูลออนไลน์ของทาง Enablon มาใช้

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการดำาเนินงาน
ปริมาณการผลิต

หน่วย
ตัน
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ฟาร์มและโรงเพาะฟัก

2559

2560

2561

903

199

235

4,294

2,903

2,504

487

342

307

3,807

2,561

2,197

33,097
6,585

22,468
4,634

19,592
4,388

6,474

4,445

4,231

111

189

157

26,512

17,834

15,204

1,555,953
14,576
1,448,571
92,806

1,492,820
13,791
1,437,854
41,175

1,715,316
11,206
1,687,986
15,380
744
10,192

83,170

99,670

93,637

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต

การจัดการด้านพลังงาน
ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด
น้ำามันเตา
ก๊าซธรรมชาติ
น้ำามันดีเซล
ก๊าซหุงต้ม
ถ่านหิน
น้ำามันเบนซิน
ก๊าซชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)

การใช้น้ำา
ความเข้มข้นในการใช้น้ำา
การใช้น้ำา
น้ำาประปา
น้ำาผิวดิน
น้ำาบาดาล
น้ำาฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำาของบริษัท
น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้หมุนเวียน

กิกะจูล/ตันการผลิต
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
ลูกบาศก์เมตร/
ตันการผลิต
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

การกำาจัดของเสีย
ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ
ของเสียฝังกลบ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

กิโลกรัม

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลการดำาเนินงาน
ปริมาณการผลิต

หน่วย
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สำานักงาน

2559

2561

2560

ตัน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2

เทียบเท่า/ตันการผลิต
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการผลิต

604

559

86

20

518

539

4,883
1,233

3,880
291

16

10

1,217

281

3,650

3,589

15,927
15,927

15,950
15,950

63,000

66,700

-

การจัดการด้านพลังงาน
ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทั้งหมด
การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด
น้ำามันเตา
ก๊าซธรรมชาติ
น้ำามันดีเซล
ก๊าซหุงต้ม
ถ่านหิน
น้ำามันเบนซิน
ก๊าซชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวภาพ
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)

การใช้น้ำา
ความเข้มข้นในการใช้น้ำา
การใช้น้ำา
น้ำาประปา
น้ำาผิวดิน
น้ำาบาดาล
น้ำาฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำาของบริษัท
น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้หมุนเวียน

กิกะจูล/ตันการผลิต
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
กิกะจูล
ลูกบาศก์เมตร/
ตันการผลิต
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

-

1,897

10,586
10,586

การกำาจัดของเสีย
ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ
ของเสียฝังกลบ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

กิโลกรัม/ตันผลิตภัณฑ์

กิโลกรัม

885

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
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GRI CONTENT
INDEX AND
UNGC COP
GENERAL STANDARD
DISCLOSURES

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

46

EXTERNAL
ASSURANCE

ORGANIZATION PROFILE
GRI 102-1

Name of the organization

Back cover

GRI 102-2

Activities, brand, products and
services

P.8 and Operations

GRI 102-3

Location of headquarters

Back cover

GRI 102-4

Location of operations

P.8 and Operations

GRI 102-5

Ownership and legal form

2018 Annual Report P. 64-73

GRI 102-6

Markets served

P.8 and Footprint

GRI 102-7

Scale of the organization

GRI 102-8

Information on employees and
other workers

P.8, 39 and Footprint
P.39-40

GRI 102-9

Supply chain

GRI 102-10

Significant changes to the
No significant change
organization and its supply chain

GRI 102-11

Precautionary Principle or
approach

P.30 and Responsible Operations

GRI 102-12

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

P.13-14

GRI 102-13

Membership of
Associations

P.13-14

Statement from senior
decision-maker

P.6-7

P.9-10 and Suppliers

STRATEGY
GRI 102-14

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
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GENERAL STANDARD
DISCLOSURES

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

EXTERNAL
ASSURANCE

ETHICS AND INTEGRITY
GRI 102-16

Values, principles,
standards, and norm of
behavior

P.8 and P.12

GOVERNANCE
GRI 102-18

Governance structure

Global Leadership Team
and Annual Report, pages 30-42

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
GRI 102-40

List of stakeholder groups

P.18

GRI 102-41

Collective bargaining
agreement

P.42

GRI 102-42

Identifying and selecting
stakeholders

P.15 and P.18

GRI 102-43

Approach to stakeholder
engagement

P.19-21

GRI 102-44

Key topics and concern raised

P.16 and 18

REPORTING PRACTICE
GRI 102-45

Entities included in the
Annual Report, pages 60-63
consolidated financial statements

GRI 102-46

Defining report content and
topic boundaries

P.4-5

GRI 102-47

List of material topics

P.15-16

GRI 102-48

Restatements of
information

P.40-41 and P.43

GRI 102-49

Changes in reporting

P.4

GRI 102-50

Reporting period

P.4

GRI 102-51

Date of most recent report

P.4

GRI 102-52

Reporting cycle

P.4

GRI 102-53

Contact point of questions
regarding the report

Back cover

GRI 102-54

Claim of reporting in accordance P.4
with the GRI Standards

GRI 102-55

GRI content index

P.46-51

GRI 102-56

External assurance

P.52-53

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
MATERIAL ASPECT

DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

OMISSION
/NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

ECONOMIC (COMMUNITIES, TRANSPARENCY AND GOVERNANCE)
Economic
Performance

Anticorruption

GRI 103

Management
Approach

Annual Report, pages 13-15 and
Corporate Governance

GRI 201-1

Direct Economic value
generated and
distributed

P.40

GRI 103

Management
Approach

P.14 and Anti-Corruption Policy

GRI 205-2

Communication and
training about
anti-corruption
policies

Anti-Corruption Policy
and Suppliers

ENVIRONMENTAL (CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION)
Energy

Water

Emissions

GRI 103

Management
Approach

Environment, Health and Safety

GRI 302-1

Energy consumption
within organization

P.43-45

GRI 302-3

Energy intensity

P.43-45

GRI 302-4

Reduction of energy
consumption

P.43-45

GRI 103

Management
Approach

Our Progress

GRI 303-1

Water withdrawal by
source

P.43-45

X

GRI 303-2

Water sources
significantly affected by
withdrawal of water

P.43-45

X

GRI 303-3

Water recycled and
reused

P.43-45

X

GRI 103

Management
Approach

P.30

GRI 305-1

Direct (scope 1) GHG
emissions

P.43-45

X

GRI 305-2

Energy indirect
P.43-45
(scope2) GHG emissions

X

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
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MATERIAL ASPECT

DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

OMISSION
/NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

ECONOMIC (COMMUNITIES, TRANSPARENCY AND GOVERNANCE)
GRI 305-4

GHG emissions intensity

P.43-45

GRI 305-5

Reduction of GHG emissions

P.43-45

Management
Approach

Responsible Operations

Waste by type and disposal
method

P.43-45

Effluents and GRI 103
waste
GRI 306-2

X

X

SOCIAL (HUMAN RIGHTS AND ETHICAL LABOR PRACTICES, RESPONSIBLE SOURCING,
LONG-TERM COMMITMENT, AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT)
LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
Employment

Occupational
health and
safety

GRI 103

Management
Approach

P.23-24 and
Safe and Legal Labor Update

GRI 401-1

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

P.41-42

GRI 103

Management
Approach

P.31 and
Responsible Operations

GRI 403-2

Types of injury and rates of
injury, occupational disease,
lost days, and absenteeism,
and number of workrelated facilities

P.40

GRI 103

Management
Approach

P.36-39

GRI 404-1

Average hours of training per P.41
year, per employee by gender,
and by employee category

X

SOCIAL (CONTINUE)
Training and
education

HUMAN RIGHTS
Freedom of
Association
and
Collective
Bargaining

GRI 103

Management
Approach

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

P.23-24 and
Safe & Legal Labor

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
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MATERIAL ASPECT

Forced or
compulsory
labor

Investment

DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

GRI 407-1

Operations and suppliers
in which the right to
freedom of association
and collective bargaining
may be at risk

P.40 and
Human Rights Risk Assessment

GRI 103

Management
Approach

P.23 and Modern Slavery Act
Statement

GRI 409-1

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

Modern Slavery Act Statement
and Safe and Legal Labor Update

GRI 103

Management
Approach

P.17 and 23

GRI 412-3

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

P.24,
Progress On Greenpeace Agreement and
SeaChange® IGNITE

GRI 103

Management
Approach

P.25 and Suppliers

GRI 414-1

New suppliers that were
screened using social criteria

P.29 and Suppliers

GRI 414-2

Negative social impacts in
the supply chain and action
taken

P.29, Suppliers
and Third-Party Audits

GRI 103

Management
Approach

P.36

GRI 417-1

Requirements for product
and service information and
labeling

P.40

GRI 103

Management
Approach

P.25-26

OMISSION
/NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

SOCIAL (CONTINUE)
SOCIETY
Supplier
assessment
for labor
practices

Product
and service
labelling

Procurement
/Sourcing
Practice

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน
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MATERIAL ASPECT

DMA AND
INDICATORS

DESCRIPTION

PAGE OR LINK

FP 1

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

Suppliers

FP 2

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

P.26-27

OMISSION
/NOTES

EXTERNAL
ASSURANCE

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.

P.7, 14, and 17

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

P.23, 24 and 29

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

P.23-24 and
P.40

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

P.23, 24, 29,
and 37

Principle 5 The effective abolition of child labor.

P.37

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

P.23-24

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

P.30-34

Principle 8 Undertake initiatives to promote greater environmental
responsibility.

P.30-34

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

P.32-34

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

P.14

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2561
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)
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LRQA Assurance Statement
Relating to Thai Union Group Plc.’s Sustainability Report for the
calendar year 2018
This Assurance Statement has been prepared for Thai Union Group Plc.in accordance with our contract but
is intended for the readers of this Report.

Terms of Engagement
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Thai Union Group Plc. (TU) to
provide independent assurance on its Sustainability Report for the calendar year 2018 (“the Report”) against
the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional
judgement of the verifier using LRQA’s verification approach. LRQA’s verification approach is based on
current best practice and uses the principles of AA1000AS (2008) - Inclusivity, Materiality, Responsiveness
and Reliability of performance data and processes defined in ISAE3000.
Our assurance engagement covered TU’s operations and activities in Thailand, including its subsidiary
companies and specifically the following requirements:
• Confirming that the Report is in accordance with GRI standards, Food Processing supplement Sector
and Core option
• Evaluating the reliability of data and information for selected specific standard disclosures: Total water
withdrawal by source (GRI 303-1); Direct GHG emissions (GRI 305-1); Energy indirect greenhouse gas
emission (GRI 305-2), Waste by type and disposal method (GRI 306-2) and Types of injury and rates of
injury, occupational diseases, lost days, absenteeism and number of work-related fatalities (GRI 403-2)
only.
Our assurance engagement excluded the data and information of TU’s operations and activities outside of
Thailand.
LRQA’s responsibility is only to TU. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the
end footnote. TU’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and
information within the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the
Report is derived. Ultimately, the Report has been approved by, and remains the responsibility of TU.

LRQA’s Opinion
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that TU has
not:
• Met the requirements above
• Disclosed reliable performance data and information for the selected specific standard disclosures
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report.
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the
professional judgement of the Verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable
assurance engagement. Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically
checking source data at sites.

LRQA’s Approach
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with LRQA’s Report Verification procedure.
The following tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance
engagement:
• Assessing TU’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were
captured correctly. We did this by reviewing documents and associated records.
• Reviewing TU’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues
were included in their Report and updated overtime. We did this by benchmarking reports written by TU
and its peers to ensure that sector specific issues were included for comparability.
• Auditing TU’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or
mis-statements in the Report. We did this by reviewing the effectiveness of data handling processes and
systems. We also spoke with key people in various facilities responsible for compiling the data and
drafting the Report.
This document is subject to the provision on page 2.
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•

Sampling of evidences presented at TUF and Okeanos Food processing plants at Samutsakorn, TFM
Farm at Satul, SCC processing plant and Feed Mill at Song-kla, to confirm the reliability of the selected
specific standard disclosures.
Note: LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and
completeness of the data reported by individual locations.

Observations
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
• Stakeholder Inclusivity:
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from TU’s stakeholder
engagement process. However, we believe that TU should improve their practices for engaging directly
with the local communities and supply chain.
• Materiality:
We are not aware of any material aspects concerning TU’s sustainability performance that have been
excluded from the Report. TU has processes for identifying and determining their material aspects; the
evaluation process considers factors such as stakeholder concerns, business risks and legal
compliance.
• Responsiveness:
TU and its subsidiaries have processes for responding to the various stakeholder groups. We believe
that future Reports should further explain the actions being taken by TU to address the concerns raised
during its engagement with the supply chain, communities and NGOs. These concerns typically relate to
ocean plastic and product responsibility.
• Reliability:
TU use spreadsheets to collect data from sites; this is then consolidated using a new corporate reporting
tool. TU should consider periodically reviewing data and information from its subsidiary companies. This
would promote awareness of the data systems and check accuracy of data sources and transposed
information.

LRQA’s competence and independence
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and
experience. The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by
senior management to ensure that the approach applied is rigorous and transparent.
This verification is the only work undertaken by LRQA for TU and as such does not compromise our
independence or impartiality.
Signed

Dated: 22 February 2019

Opart Charuratana
LRQA Lead Verifier
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd.
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/76 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
LRQA Reference: BGK00000243
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their
respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information
or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for
the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out
in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for
versions translated into other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2019. A member of the Lloyd’s Register Group.
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