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รายงานเพื่อความยังยืน
ฉบับนี้เผยแพร่รายงาน
การด�าเนินงานประจ�าปี
ของบริษัทตังแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม 
2560 เทียบกับตัวชี้วัด
หลักและเป้าหมายที่ตังไว้
ใน SeaChange® 
กลยุทธ์เพื่อความยังยืน
ของบริษัท 
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับรายงาน 
เพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ 
รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานเพื่อความยังยืนฉบับที่ 5 ที่ไทยยูเนี่ยน 
จัดท�าข้ึนเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในรายงานมีรายละเอียด 
การด�าเนินงานทังปีของบริษัทตังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 
2560 เทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมายที่ตังไว้ในกลยุทธ์เพื่อความ 
ยังยืนของบริษัทที่เรียกว่า SeaChange® ส�าหรับรายงานเพื่อความ
ยังยืนปี 2559 ของบริษัท ได้มีการเผยแพร่ไปเมื่อเดือนมิถุนายน 
2560 

เพื่อให้มีการเข้าถึงรายงานเพื่อความยังยืนประจ�าปีของบริษัทและ
ข้อมูลต่างๆ มากข้ึน ทางบริษัทจะท�าการเผยแพร่รายงานในหลายๆ 
รูปแบบมากข้ึน นอกจากการพิมพ์ในแบบรูปเล่มและรูปแบบออนไลน์
แล้ว เรายังจัดท�ารายงานในรูปแบบของ eBook และ Kindle อีกด้วย

รายงานฉบับนี้จัดเตรียมข้ึนตามมาตรฐานการรายงานความยังยืน
ของ Global Reporting Initiatives (GRI) G4 และแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลเพิมเติมส�าหรับกลุ่มธุรกิจอาหาร (Food Process-
ing Sector Supplement) โดยการเปิดเผยเป็นไปตามแนวทาง 
GRI G4 แบบทางเลือกหลัก (Core option)

การคัดเลือกประเด็นความยังยืนเพื่อน�าเสนอข้อมูลตามแนวทาง 
GRI บริษัทมุ่งเน้นหลักส�าคัญสี่ประการดังต่อไปนี้  

 
หลักการการก�าหนดเน้ือหารายงาน
 
การก�าหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เริมต้นจากความเข้าใจผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึนของห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งรวม
ทังคู่ค้า ลูกค้า ภาครัฐ ชุมชนท้องถิน และสังคมโดยรวม จากนัน
บริษัทจะขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และคณะผู้บริหาร
กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน โดยรายงานได้กล่าวถึงประเด็นที่ผู้มีส่วน 
ได้เสียให้ความสนใจอย่างมีนัยส�าคัญ และมีความส�าคัญต่อกลยุทธ์
ทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยน 

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทังในและนอกองค์กร บริษัทได้ด�าเนิน
การตามหลักส�าคัญทัง 4 ประการ ตามแนวทางของ GRI G4 นันคือ 
บริบทความยังยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัย- 
ส�าคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Inclusive-
ness) โดยมีการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญอย่างเป็นทางการและ
สม�่าเสมอ เพื่อระบุประเด็นและจัดอันดับความส�าคัญประเด็นด้าน
ความยังยืน ประเด็นเหล่านี้ส่งผลสะท้อนที่ส�าคัญต่อธุรกิจของ 
ไทยยูเนี่ยนในแง่เศรษฐกิจ สิงแวดล้อม และสังคม อีกทังยังเป็น
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ ทังนี้ รายละเอียดกระบวนการ
ประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญอยู่ในรายงานฉบับนี้ บทที่ว่าด้วย
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
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หลักการการก�าหนดคุณภาพการรายงาน  

แนวทาง G4 มีการก�าหนดคุณภาพการรายงานโดยค�านึงถึง  
ความสมดุล (Balance) การเปรียบเทียบ (Comparability) 
ความถูกต้อง (Accuracy) ความทันเวลา (Timeliness) 
ความชัดเจน (Clarity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability)  
ของรายงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราได้มีการด�าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

•  การพัฒนาคุณภาพของข้อมูลในรายงานเพื่อความยังยืนอย่าง 
   ต่อเนื่องและเผยแพร่ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อผู้มีส่วนได้เสียของ
   บริษัทสามารถน�าข้อมูลเหล่านันไปใช้ประกอบการตัดสินใจ  

•  การให้ความส�าคัญกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึง
   พนักงาน ชุมชนและกลุ่มผู้สนใจ องค์การนอกภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า 
   และผู้รับเหมา โดยการรับฟังผู้มีส่วนได้เสียและตอบสนองต่อ
   ความคิดเห็นดังกล่าวที่กลับมาหาบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
   ในรายงานมีความสมดุลและน่าเชื่อถือ  

•  การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�าเนินงานอย่าง
   ต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อมในห่วงโซ่ 
   คุณค่า

ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนเป็นภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ รายงาน
ฉบับนี้เป็นการสื่อสารความคืบหน้าประจ�าปีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้
เสีย ในรายงานความคืบหน้าจะแสดงถึงความก้าวหน้าของบริษัทใน
การปฏิบัติตามหลัก 10 ประการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ 
ภายใต้ขอบเขตอ�านาจที่บริษัทท�าได้ และความก้าวหน้าในการ    
สนับสนุนเป้าหมายอื่นด้านความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมและ
สังคมภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ โดยเนื้อหาของรายงานฉบับนี้มีการตรวจทาน 
และได้รับการรับรองโดยผู้บริหารของหน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องของ 
ไทยยูเนี่ยน และคณะกรรมการความยังยืนของบริษัท  
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

กระบวนการผลิต
ปลอดการใช้คลอรีน

หรือโลหะหนัก

บรรจุุภัณฑ์
และการขนส่ง

มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

การสนับสนุนความย่ังยืน
กระดาษรีไซเคิล

ช่วยรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ

100%
กระดาษรีไซเคิล

ได้รับการรับรองจาก SC® 100

การจัดหาวัตถุดิบ
กระดาษท่ีผ่าน
การใช้งานแล้ว

เส้นทางก่อนจะเป็นรายงานฉบับนี้
การตรวจสอบย้อนกลับเป็นหัวใจของความยังยืน การใช้ระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบจะท�าให้ไทยยูเนี่ยนสามารถ
ระบุ ตรวจสอบ และปรับปรุงประเด็นที่เป็นเรื่องส�าคัญในห่วงโซ่
อุปทานตังแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค

เนื่องจากการตรวจสอบย้อนกลับมีความส�าคัญมาก ไทยยูเนี่ยนจึง
ได้จัดท�า “Trace My Report” หรือ เส้นทางก่อนจะเป็นรายงาน
ฉบับนี้ไว้ในรายงานความยังยืนปี 2560 ของบริษัท ซึ่งท่านสามารถ
ศึกษาข้อมูลเพิมเติมเก่ียวกับขันตอนการพิมพ์รายงานฉบับนี้ได้ที่  
www.seachangesustainability.org/trace-my-report.
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กระดาษรีไซเคิล 
ทังหมดเป็นกระดาษรีไซเคิลที่ได้รับการรับรองจาก FSC® 100% 
และท�าจากเยื่อกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้ว 
 
 
การจัดหาวัตถุดิบ 
 
กระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วส่วนใหญ่มาจากถังขยะรีไซเคิลของ
ส�านักงานทังในและรอบเมืองปารีส เพื่อน�ามาผลิตเยื่อกระดาษรีไซเคิล
ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรด้านงานรีไซเคิล 
จะเก็บขยะที่มี โดยจ�าแนกประเภทของกระดาษตามความขาวและ 
องค์ประกอบของกระดาษ จากนันจะบรรจุขยะตามประเภทและส่งไป 
ที่โรงงานกรีนฟีลด์ ซึ่งเป็นโรงงานรีไซเคิลกระดาษใช้แล้วของส�านักงาน
ที่มีการจ�าแนกประเภท โดยโรงงานตังอยู่ในเมือง Chateau-Thierry  
ทังนี้เพื่อท�าการผลิตเยื่อกระดาษรีไซเคิลก่อนจะน�าไปผลิตที่โรงงานใน
เมือง Besse’-sur-Braye ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองปารีส 
 
 
กระบวนการผลิต
รายงานฉบับนี้ไม่มีการใช้สารคลอรีนหรือโลหะหนัก กระดาษใช้แล้ว
ซึ่งได้รับการรีไซเคิลได้ผ่านขันตอนการท�าให้สะอาด ที่ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อลบคราบหมึกจากกระดาษโดยไม่ต้องใช้สารคลอรีน 
ขันตอนดังกล่าวเป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ที่เรียกว่า REACH  
(การจดทะเบียน การประเมินความเสี่ยง การขออนุญาต และการ
จ�ากัดการใช้สารเคมี) ของหน่วยก�ากับดูแลงานชุมชนของยุโรป  
ซึ่งก�าหนดข้ึนเพื่อส่งเสริมการป้องกันสุขภาพของมนุษย์และ
สิงแวดล้อมจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดจากสารเคมี วัตถุดิบ 
ที่ใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีสารใดถูกจัดอยู่ในประเภทมีฤทธิ์ 
ก่อมะเร็ง มีฤทธิ์ทางพันธุกรรม และก่อให้เกิดพิษ กระดาษที่ผ่านการ
ใช้งานแล้วจ�านวนหนึ่งตันสามารถน�ามาผลิตเป็นเยื่อกระดาษรีไซเคิล
ประมาณ 650 กิโลกรัม 
 
 
บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง
มีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ อาทิเช่น กระดาษห่อ แผ่นฟิล์มหรือ
พลาสติกเคลือบ เป็นวัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่ การขนส่ง
กระดาษเป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมของ
บริษัทกระดาษรีไซเคิล (Arjowiggins Graphic) เป็นการใช้วิธีการ
ขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพโดยค�านึงถึงประเด็นด้านสิงแวดล้อม
ยกตัวอย่างเช่น การลดระยะทางระหว่างวัตถุดิบ โรงงาน และลูกค้า 
การส่งเสริมการใช้พาหนะที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อลดการใช้
เชื้อเพลิง ใช้การขนส่งทางรถไฟและการขนส่งทางทะเลในส่วนที่
สามารถท�าได้ 
 

การสนับสนุนความยั่งยืน 
วงจรชีวิตของกระดาษที่ได้รับการรีไซเคิลสามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก 
4 - 5 ครัง ก่อนที่เส้นใยเซลลูโลสซึ่งเป็นโครงสร้างของกระดาษจะ
สันเกินไปส�าหรับการใช้ผลิตกระดาษ กระดาษรีไซเคิลจะช่วยยัง
ประโยชน์ด้านความยังยืนได้หลายทางเช่น

•  ลดการใช้ไม้: การใช้กระดาษรีไซเคิล 1 ตัน เทียบเท่ากับการลด 
   การใช้ไม้จ�านวน 1.5 ตัน

•  ใช้พลังงานน้อยลง: การใช้กระดาษรีไซเคิล 1 ตัน เทียบเท่ากับ
   การลดการใช้ไฟฟ้าจ�านวน 2,115 กิโลวัตต์

•  ปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยลง: การใช้กระดาษรีไซเคิล 1 ตัน เทียบ
   เท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จ�านวน 124 
   กิโลกรัม 

•  ใช้น�้าน้อยลง: การใช้กระดาษรีไซเคิล 1 ตัน เทียบเท่ากับการ  
   ประหยัดน�้าจ�านวน 36,000 ลิตร 

•  ลดปริมาณขยะฝังกลบ: การใช้กระดาษรีไซเคิล 1 ตัน เทียบ
   เท่ากับการลดขยะฝังกลบจ�านวน 923 กิโลกรัม 

•  การรีไซเคิลช่วยสร้างงานมากข้ึนถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับการ
   ก�าจัดขยะด้วยการน�าไปฝังกลบ  

การใช้กระดาษรีไซเคิลทงัหมดเป็นการตอกย�้าพันธกิจด้านบรรจุ- 
ภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยน เพื่อยืนยันว่า ภายในปี 2568 บรรจุภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ทังหมดของบริษัทจะสามารถน�ากลับมา
ใช้ได้ใหม่ สามารถน�ามารีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้ โดยส่งเสริม
การพัฒนาของตลาดส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรีไซเคิลเพื่อน�า
กลับไปท�าเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อีกครังหนึ่ง



สารจากประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร
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วันนี้ ไทยยูเนี่ยน
รับบทบาทในการเป็นผู้น�า
ส�าหรับการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกมากกว่าที่ผ่านมา



รายงานเพื่อความยังยืน 2560
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

"เราขอยืนยันว่าความยั่งยืน
จะเป็นหัวใจของกลยุทธ์
การด�าเนินธุรกิจของเรา 
ภายใต้ SeaChange® 
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบ
มาเพื่อปฏิรูปวิธีการด�าเนิน
งานของอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลทั่วโลก"

ปีนี้นับเป็นปีที่ส�าคัญส�าหรับไทยยูเนี่ยน เนื่องจากเป็นปีที่เราฉลอง
ครบรอบ 40 ปี จากจุดเริมต้นเล็กๆ ไทยยูเนี่ยนค่อนข้างโชคดีที่มี
การเติบโตและประสบความส�าเร็จอย่างมากมาย จนปัจจุบันเราเป็น
ผู้น�าด้านอาหารทะเลระดับโลก และจัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์
กลุ่มสินค้าครัวเรือนทัวโลก

อย่างไรก็ดี การด�าเนินธุรกิจระดับโลก ย่อมหมายถึง การมีความ
รับผิดชอบในระดับโลกที่มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิงเรื่องที่เก่ียวกับ
การพัฒนาอย่างยังยืน ซึ่งนันหมายถึง อุตสาหกรรมอาหารทะเลและ
อุตสาหกรรมประมงก�าลังเผชิญกับประเด็นด้านความยังยืนที่มีการ
เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญตังแต่มีการก่อตังบริษัทมาเมื่อ 40 ปี
ที่แล้ว

การบริโภคปลาทัวโลกมีปริมาณเพิมข้ึนอย่างมาก เพราะปลาเป็นแหล่ง
โปรตีนคุณภาพสูงและสามารถย่อยได้ง่าย อีกทังยังมีสารอาหารที่มี
ประโยชน์และวิตามินมากมาย หลายครอบครัวทัวโลกมีวิถีชีวิตทาง
เศรษฐกิจข้ึนอยู่กับท้องทะเล นอกจากนี้ ผู้บริโภคสมัยใหม่มีความ
ต้องการทราบว่า อาหารที่อยู่บนจานของพวกเขามาจากที่ไหน และ
ต้องการความมันใจว่าอาหารนันมีคุณภาพและมีมาตรฐานด้าน
ความยังยืนระดับสูงสุด

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ องค์การนอกภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ต้องมาร่วมมือกันเพื่อท�าให้แหล่งโปรตีนของประชากรทัวโลก
อยู่ในวถิีแห่งความยังยืน และร่วมกันปกป้องท้องทะเลของเราในวันนี้
เพื่อคนรุ่นใหม่ในอนาคต รวมถึงแรงงานที่ท�างานต้องมีความปลอดภัย 
มีการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย และต้องมันใจว่าเรือประมงต่างๆ 
ด�าเนินงานอย่างถูกกฎหมายและมีความรับผิดชอบ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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วันนี้ ไทยยูเนี่ยนรับบทบาทในการเป็นผู้น�าส�าหรับการเปล่ียนเชิง
บวกมากกว่าที่ผ่านมา ความยังยืนจะเป็นหัวใจของกลยุทธ์การ
ด�าเนินธุรกิจของเราภายใต้กลยุทธ์ SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่
ออกแบบมาเพื่อปฏิรูปวิธีการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลทัวโลก 

เราพิจารณาให้ความส�าคัญกับ SeaChange® ซึ่งเป็นแนวทางการ
ด�าเนินงานที่จะครอบคลุมทุกแง่มุมของธุรกิจ นับตังแต่วิธีการดูแล
ท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย รวมถึงความรับผิดชอบที่
บริษัทมีต่อพนักงานไปจนถึงการสร้างอนาคตที่ดีข้ึนให้กับชุมชนที่
อยู่รอบบริเวณโรงงานของบริษัท

รายงานเพื่อความยังยืนของไทยยูเนี่ยน ปี 2560 จะแสดงให้เห็นถึง
วิธีการด�าเนินงานของเราเพื่อให้บรรลุพันธกิจในการเป็นผู้น�าด้าน
อาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดของโลก ภายใต้โครงการหลักทัง 
4 โครงการของ SeaChange®  

•  แรงงานมีความปลอดภัยและถูกกฎหมาย
•  การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
•  การด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
•  ผู้คนและชุมชน

ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิงส�าหรับความพยายามด้านความยังยืน
ของเราในปี 2560 และยังเป็นที่รับรู้ทัวโลกอีกด้วย

ไทยยูเนี่ยนได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีเพื่อความยังยืนดาวโจนส์ 
ส�าหรับตลาดเกิดใหม่ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีคะแนนอยู่ใน
ล�าดับเปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 ส�าหรับหัวข้อเรื่องการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประเด็นด้านความยังยืนที่มีนัยส�าคัญ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สุขภาพและโภชนาการ ความเสี่ยงทางด้านน�้า 
และการก�าหนดนโยบาย

ความก้าวหน้าของ SeaChange® ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมข้อตกลง
กับกรีนพีซ โดยมีพันธสัญญาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ความยังยืนของอาหารทะเลที่มากข้ึนกว่าเดิม และรับทราบวิสัยทัศน์
ร่วมกันเพื่อท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์วันนี้และส�าหรับคนรุ่น
ใหม่ในอนาคต

ไทยยูเนี่ยนมีความก้าวหน้าเรื่องพันธกิจในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้
ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลาทูน่าทังหมดของบริษัท มาจากการประมง
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานส�านักงานคณะกรรมการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมง (MSC) หรือมาจากโครงการพัฒนาการ
ประมง (FIPs) โดยทังหมดนี้ น�ามาซึ่งพันธกิจในการลงทุนโครงการ
รเิริมต่างๆ เพื่อเพิมการจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าอย่างยังยืนจ�านวน 
90 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงโครงการพัฒนาการประมงใหม่ 

"ผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งส�าหรับ
ความพยายามด้านความยั่งยืนของเรา
ในปี 2560 และยังเป็นที่รับรู้ทั่วโลก

อีกด้วย"

ธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ไทยยูเนี่ยน

จ�านวน 11 โครงการ เราให้พันธสัญญาต่อแถลงการณ์การตรวจ
สอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของปลาทูน่า ปี 2563 (Tuna 2020 
Traceability Declaration) ในการประชุมระดับโลก World 
Economic Forum ซึ่งพันธสัญญาดังกล่าวยังสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยังยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) นอกจากนี้
เราได้ลงนามเป็นสมาชิกในโครงการ Seafood Business for 
Ocean Stewardship เพื่อพัฒนาการด�าเนินงาน และผลักดันให้
ทังอุตสาหกรรมอาหารทะเลร่วมด�าเนินตาม โดยมีเป้าหมายในการ
ช่วยให้ทังโลกสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยังยืน
ขององค์การสหประชาชาติ

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวนวัตกรรมโครงการน�าร่องการตรวจ
สอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วยระบบดิจิทัล เราประสบ
ความส�าเร็จในการติดตังสถานีบนเรือประมงในประเทศไทย ซึ่งลูกเรือ 
กัปตัน และเจ้าของเรือจะได้รับการอบรมการใช้แอปพลิเคชันสนทนา
ทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะท�าให้พวกเขาสามารถติดต่อกับครอบครัว
และเพื่อนทัวโลกขณะอยู่ในท้องทะเลได้ ซึ่งนับเป็นครังแรกของ
อุตสาหกรรมประมงของไทย

สิงที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความส�าเร็จด้านความยังยืนบางส่วน
ที่ผ่านมา ซึ่งทังหมดนี้ จะไม่สามารถส�าเร็จได้หากปราศจากความ
ทุ่มเทและการท�างานอย่างหนักของพนักงานไทยยูเนี่ยนทัวโลก 
บริษัทของเราจะก้าวไปสู่อีก 40 ปีข้างหน้าและผมคาดหวังคนของเรา
จะอยู่ระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมในฐานะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานของไทยยูเนี่ยน ผมขอเชิญ 
ทุกท่านให้อ่านรายงานฉบับนี้ และเรียนรู้วิธีการท�างานของเราในการ
เปล่ียนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเลเพื่อความยงัยืน



ภาพรวมธรุกจิ
ของไทยยเูน่ียน
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ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้น�า
ด้านอาหารทะเลระดับโลก
ที่มีเป้าหมายการเติบโต 
ที่ท้าทายและมีความมุ่งมัน 
เรื่องความยังยืน
และนวัตกรรม
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

แหล่งวัตถุดิบอาหารทะเล
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INDIAN OCEAN

PACIFIC OCEAN

ATLANTIC OCEAN

PACIFIC OCEAN

8

1110

7

41

3

2

9 10567 8

9

1413125

6

LEGEND

Brands Corporate Office/Sales

Chicken of the Sea, USA

John West, UK

Parmentier, France

Petit Navire, France

MerAlliance, France

King Oscar, Norway

Rügen Fisch, Germany

Mareblu, Italy

SEALECT, Thailand

FISHO, Thailand

Qfresh, Thailand

Monori, Thailand

Bellotta, Thailand

Marvo, Thailand

US Pet, USA

EI Segundo, CA, USA

Lake Success, NY, USA

Portsmouth, NH, USA

Shediac, Canada 

Milan, Italy

Paris, France

Liverpool, UK

Svolvear, Norway

Bangkok, Thailand

Shanghai, China

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Brands Corporate Office/Sales Joint Venture

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Key Joint Venture/ 
Associated Companies

Dubai, UAE

Hyderabad, India

Orlando, FL, USA

Andhra Pradesh, India

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ภาพรวมธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ / ส�ำนักงำน / ส�ำนักงำนขำย / บริษัทร่วม
และบริษัทร่วมคำ้



INDIAN OCEAN

PACIFIC OCEAN

ATLANTIC OCEAN

PACIFIC OCEAN

1

13

LEGEND

Production Location Innovation Center/R&D Center

Production Location Innovation Center/R&D Center

1525

14

8

7

4

3 12

9

1011

1

6 16 17 Lyons, Georgia

Quimper, France

Peniche, Portugal

Tema, Ghana

Dingwall, UK

Svolvear, Norway

Gniewino, Poland

Bydgoszcz, Poland

Mahé, Seychelles

Long An, Vietnam

Samut Sakhon, Thailand

Songkhla, Thailand

New Brunswick, Canada

Lübeck-Schlutup, Germany

Sassnitz, Germany

Rostock, Germany

Kretinga, Lithuania

Douarnenez, France

Bangkok, Thailand
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ภาพรวมธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
โรงงำนผลิต / ศูนย์นวัตกรรม / ศูนย์พัฒนำและวิจัยผลิตภัณฑ์
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Large Scale 
Buyers

Retailers/Restaurants

Wild Capture

Distribution

Mini Marts Consumers

Sales

Production

41%13%

46%

กลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแปรรูป

กลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารทะเลแช่เยือกแขง 
แช่เยน และธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง

กลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์เล้ียง 
ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่าและธุรกิจอ่ืน

สหรัฐอเมริกา

ยุโรป

ไทย

ญ่ีปุน

อ่ืน

38%

10%
14%

32%

6%

ห่วงโซ่อุปทานการประมง

รายได้จากการขาย 2560

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ สัดส่วนรายได้จากการจัดจ�าหน่ายแบ่งตามตลาด
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ห่วงโซ่อปุทานการเพาะเล้ียงสัตว์น�า้
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แบรนด์ของเรา
บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ วางจ�าหน่ายในอเมริกาเหนือ 
ยุโรป เอเชียและแถบแปซิฟิก ซึ่งมีทังประเภทบรรจุกระป๋อง แช่เย็นและ
แช่เยือกแข็ง รวมทังผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถน�าไป
สร้างสรรค์เมนูอาหารที่อร่อย และพร้อมปรุงอย่างง่ายดาย อีกทัง
มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคหลายล้านครัวเรือนทัวโลก 
แบรนด์ที่เป็นที่นิยมของไทยยูเนี่ยนได้มีการวางจ�าหน่ายทัวโลก
โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้รับพัฒนามาจากความเข้าใจในความต้องการ
ของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิน และด้วยกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจ 
เช่น การเข้าซื้อกิจการและการควบรวมกิจการ ท�าให้แบรนด์
ผลิตภัณฑ์ของเรามีส่วนแบ่งตลาดเพิมข้ึนทัวโลก อีกทังด้วยความ
มุ่งมันที่ใส่ใจต่องานด้านนวัตกรรม การเติบโตอย่างยังยืน และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นผลให้แบรนด์ของเราอยู่ในต�าแหน่ง
ที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน

รายงานเพื่อความยังยืน 2560
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CHICKEN OF THE SEA และ 
CHICKEN OF THE SEA 
FROZEN FOODS 

GENOVA

อเมริกาเหนือ

Chicken of the Sea เริมก่อตังบริษัท
ผลิตอาหารทะเลกระป๋องในแคลิฟอร์เนีย
ในปี 2457 ก่อนที่สัญลักษณ์นางเงือกและ
แบรนด์จะมีชื่อเสียงในหมู่ผู้บริโภคเช่นทุกวัน
นี้ และในหนึ่งศตวรรษต่อมา Chicken of 
the Sea ได้พัฒนาจนเป็นแบรนด์ที่สะท้อน
ถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และสะดวกสบายในการบริโภค 
โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น 
กุ้ง กุ้งล็อบสเตอร์ ปลาแซลมอน ปู และปลา
ทูน่า ในปี 2558 Chicken of the Sea ได้
ก้าวเป็นบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่สุดใน
สหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาจากรายได้ อีก
ทังยังเป็นผู้น�าเข้ากุ้งแช่เยือกแข็ง  
และเนื้อปูพาสเจอไรซ์ อันดับหนึ่งใน
สหรัฐอเมริกา 

การผลิตอาหารทะเลที่ดีต่อสุขภาพส�าหรับ
ผู้บริโภครุ่นต่อๆ ไป เป็นหัวใจส�าคัญของ 
Chicken of the Sea และกว่าศตวรรษ 
ที่ผ่านมา Chicken of the Sea เป็น 
ผู้บุกเบิกโครงการการจัดหาวัตถุดิบด้วย
ความรับผิดชอบ เช่น โครงการนโยบาย 
การไม่ซื้อปลาทูน่าจากการจับแบบล้อมโลมา 
(Dolphin-Safe Policy) และโครงการต่อ
ต้านการล่าหูฉลาม (Shark Finning Ban) 
รวมถึงความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อความ
ยังยืนของอาหารทะเลสากล (International 
Seafood Sustainability Foundation)

ด้วยรสชาติที่ละมุนชุ่มฉ�่าของ Genova 
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าพรีเมี่ยม เป็นหัวใจของ
อาหารจานเด็ดหลายเมนู ทังนี้เป็นเพราะ
ความเลิศรส และเนื้อสัมผัสที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ Genova เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวกใน
การบริโภคแต่มีความพิเศษเป็นของตัวเอง 
เพียงแรกลิมรสก็จุดประกายความหลงใหล
ให้ค�าต่อๆ ไป ผลิตภัณฑ์ทูน่าพรีเมี่ยมที่มา
พร้อมรสชาติสุดพิเศษท�าให้ Genova 
ช่วยเติมเต็มมื้ออาหารได้อย่างลงตัว
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ยุโรป

JOHN WEST PETIT NAVIRE PARMENTIER

John West เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ปลา
ส�าหรับการบริโภคในชีวิตประจ�าวันอันดับ
หนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศ
ไอร์แลนด์ โดยเริมวางจ�าหน่ายตังแต่ปี 
2400 นับเป็นความมุ่งมันของเราในการ
พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
นี้ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ทังในเรื่องรสชาติ คุณภาพ และความ
สะดวกสบายในการรับประทาน

นับตังแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในตลาดเมื่อ
ปี 2475 Petit Navire ได้กลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของผู้บริโภคใน
ฝรังเศส โดยมีสัดส่วนของการจดจ�า
แบรนด์นี้ในประเทศฝรังเศสมากกว่า
ร้อยละ 90

Petit Navire เป็นแบรนด์ปลาทูน่าชันน�า 
และเป็นที่รู้จักในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ
ระดบัสงูและความทุม่เทในเรื่องการสร้างสรรค์
นวัตกรรม Petit Navire มีผลิตภัณฑ์
ภายใต้แบรนด์หลายประเภท ซึ่งเปี่ยมไป
ด้วยส่วนประกอบทางธรรมชาติและรสชาติ
ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ตารางชีวิตรีบเร่งใน
ปัจจุบัน

แบรนด์ปลาซาร์ดีนกระป๋องเกรดพรีเมี่ยม
อันดับหนึ่งในประเทศฝรังเศส โดยตังแต่ปี 
2426 Parmentier และรูปทรงกระป๋องสี
เหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ ได้สร้างแบรนด์ให้
เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นราชาแห่งปลาซาร์ดีน 
ในขณะที่คงไว้ซึ่งต�านานแห่งความน่าเชื่อถือ 
Parmentier ไม่หยุดนิงที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ทันสมัยและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มี
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนัน Parmentier 
จึงยังคงครองใจผู้บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์
ประจ�าครัวเรือนชาวฝรังเศส โดยเป็นที่
เล่ืองลือในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านปลาซาร์ดีน
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KING OSCAR MAREBLU RÜGEN FISCH

ยุโรป (ต่อ)

King Oscar เป็นแบรนด์ปลาซาร์ดีน
อับดับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
นอร์เวย์ และออสเตรเลีย ในขณะที่
ผลิตภันฑ์ปลาแมคเคอเรลภายใต้แบรนด์
เดียวกันก็เป็นอับดับหนึ่งในประเทศ
โปแลนด์เช่นกัน ในปี 2445 กษัตริย์
ออสการ์ที่สองแห่งประเทศนอร์เวย์และ
สวีเดน ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต
พิเศษในการใช้พระนามและพระบรมสาทิส-
ลักษณ์ของพระองค์บนผลิตภัณฑ์ 
King Oscar และกว่า 110 ปีที่ผ่านมา 
King Oscar ได้ส่งมอบปลาซาร์ดีนและ
อาหารทะเลคุณภาพระดับพรีเมี่ยมจาก
ทะเลนอร์เวย์ และจากที่อื่นๆ ในโลกมาสู่
ผู้บริโภค

Mareblu ได้ก่อตังข้ึนในช่วงต้นทศวรรษ 
1970 และถือเป็นแบรนด์เก่าแก่ในตลาด
ปลาทูน่าของประเทศอิตาลี  
 
จากความใส่ใจในคุณภาพและนวัตกรรม 
Mareblu เป็นที่รู้จักในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์
ปลาทูน่าเพียงแบรนด์เดียวในประเทศอิตาลี
ที่ท�าการผลิตโดยตรงจากแหล่งจับปลาทูน่า 
ดังสโลแกนในภาษาอิตาเลียนที่ว่า Il 
tonno lavorato sul luogo di pesca 
ซึ่งกระบวนการผลิตแบบบูรณาการเต็มรูป
แบบได้ถูกสะท้อนให้เห็นในตัวผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาตรฐานระดับสูงสุด ทังในด้านรสชาติ 
คุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ 
 
Mareblu ถือเป็นแบรนด์ชันน�าอันดับสอง
ในตลาดอาหารทะเลบรรจุกระป๋องทังใน
แง่ของปริมาณและมูลค่า มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลาย เช่น ปลาทูน่า (ในน�้ามัน 
ในน�้าเกลือ เนื้อล้วน “ไขมันต�่า” และ
เวนเตรสก้า) ปลาแมคเคอเรล (ในน�้ามัน 
ในน�้าเกลือ และปรุงรส) สลัดปลาทูน่า 
และสลัดปลาแซลมอน รวมถึงปลาทูน่า 
ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอนแล่บางใน
เครื่องปรุง และปลาซาร์ดีน

Rügen Fisch ได้เริมเติบโตทางธุรกิจมา
ตังแต่ปี 2492 จนก้าวเป็นผู้ผลิตอาหาร
ทะเลชันน�าในประเทศเยอรมนี โดยมีแบรนด์
อาหารทะเลแปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็ง
ยอดนิยมหลายแบรนด์ เช่น Rügen 
Fisch และ Hawesta ซึ่งเป็นแบรนด์
ดังเดิมที่ได้ก่อตังเมื่อปี 2452 พร้อมกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทแช่แข็ง เช่น Ostsee 
Fishch (ปลาแซลมอนรมควัน) และ 
Lysell (อาหารทะเลพรีเมี่ยมบรรจุ
กระป๋อง)
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เอเชีย แปซิฟิก

KING OSCARSEALECT FISHO

แบรนด์ซีเล็คในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์
ภายใต้แบรนด์คือผลิตภัณฑ์ประเภทปลา
ทูน่า ปลาซาร์ดีน และปลาแมคคอเรล  

ผลิตภัณฑ์ซีเล็คทูน่าได้เติบโตมาตังแต่ปี 
2535 จนกลายเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งใน
ประเทศไทยตามสัดส่วนการครองตลาด 
โดยซีเล็คได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
กระป๋องเกรดพรีเมี่ยม ทังคุณภาพ รสชาติ 
เปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อมอบ
ให้แก่ผู้บริโภคจนเป็นที่นิยมในตลาด 
นอกจากนี้แบรนด์ซีเล็ค ยังคงเดินหน้า
คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องไปตามทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของผู้บริโภคและตลาดอยู่
เสมอ 

ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทปลาซาร์ดีนและ
ปลาแมคคอเรล ซีเล็คได้คัดสรรผลิตภัณฑ์
คุณภาพปรุงรสด้วยเครื่องปรุงสูตรดังเดิม 
นับเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลักประจ�าบ้าน
ของหลายครัวเรือนในประเทศไทย

ฟิชโชเป็นแบรนด์อาหารทานเล่นที่ท�าจาก
ปลาในหลายรูปแบบทังแบบเส้น แบบแผ่น 
และแบบแท่ง เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่ม
วัยรุ่นและหนุ่มสาววัยท�างานที่ชอบรับ
ประทานของว่างรสชาติถูกปากแต่ไม่ท�าให้
เสียรูปร่าง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้
มีความคล่องตัวในการปรับเปล่ียน ดังนัน
ทางฟิชโชจึงได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
และรสชาติใหม่อยู่เสมอ เพื่อเอาใจผู้บริโภค
ในตลาด  

King Oscar ผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีน  
ปลาแมคคอเรล และตับปลาค็อด จาก
ประเทศนอร์เวย์ส�าหรับผู้บริโภคตลาด
ระดับบน ได้เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อปี 
2559 และได้รับความนิยมจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ที่น�ามาเป็นวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหารจานโปรด หรือดื่มด�่า
กับรสชาติเนื้อแท้ของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้อง
ปรุงแต่งรสใดๆ   
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เอเชีย แปซิฟิก (ต่อ)

MONORIQFRESH BELLOTTA AND MARVO

คิวเฟรช สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมันของ
เราในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มี “คุณภาพ
สดใหม่” ซึ่งน�าเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ให้ผู้บริโภคได้เลือกตามความต้องการ 
ผลิตภัณฑ์ชันเยี่ยมที่เราได้เลือกสรรมา
มอบให้ มาจากการจัดหาวัตถุดิบด้วยวิธี
การที่ยังยืน ผ่านขันตอนที่พิถีพิถัน เพื่อคง
ความสดใหม่ คุณค่าทางโภชนาการ และ
รสชาติตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ให้
คุณได้สร้างสรรค์เมนูด้วยผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติอย่างแท้จริง  

ผลิตภัณฑ์ของ คิวเฟรช มีทังอาหารสด
พร้อมปรุง (Ready to Cook) อาหาร
สดพร้อมทาน (Ready to Eat) อาทิเช่น 
ติมซ�าสไตล์จีนแท้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
ลิมรสอาหารทะเลอย่างคุ้มค่า คุ้มราคา 
เพราะเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความสด
ใหม่ คุณค่าทางโภชนาการและหาซื้อได้
อย่างสะดวก เราให้ความส�าคัญกับ
นวัตกรรมการผลิตและการเก็บรักษา 
รวมทังวิธีการจัดส่งสมัยใหม่ ทังนี้เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ คงรสชาติดังเดิม 
และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคของเรา 

โมโนริ ผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นท�าจาก
แก้มกุ้ง น�ามาทอดด้วยน�้ามันร�าข้าว
บริสุทธิ์และอบกรอบ ซึ่งเปี่ยมไปด้วย
รสชาติที่ถูกปากและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
โมโนริได้น�าเสนอขนมทานเล่นที่ท�าจาก
ผลิตภัณฑ์ทางทะเลคุณภาพสูงให้กับผู้
บริโภค โดยส่วนประกอบของขนมท�าจาก
อาหารทะเลที่มีความสด รสชาติดี ซึ่งจัด
หามาด้วยวิธีการที่ยังยืน และเมื่อผนวก
ความทุ่มเทในด้านนวัตกรรมของเรา ท�าให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
รสชาติถูกใจผู้บริโภคในตลาด

เบลลอตต้า และมาร์โว่ เป็นแบรนด์ที่มี
ความสมดุลทังในเรื่องรสชาติและคุณค่า
ทางโภชนาการ ช่วยดูแลสุขภาพและความ
สุขให้กับสมาชิกขนปุยอันเป็นที่รักของ
ครอบครัว

ในปี 2560 เบลลอตต้า และมาร์โว่ เดิน
หน้าสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการ
ออกงานกิจกรรมสัตว์เล้ียงต่างๆ ใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นงาน Pet Expo 
หรืองาน Thailand Dog & Cat Show 
เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการเดินสายโรดโชว์ตาม
ร้านสัตว์เล้ียงส�าคัญๆ ทังนี้เพื่อตอกย�้า
การจดจ�าในตัวผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายทัว
ประเทศไทย



รางวัลชนะเลิศ
ผู้น�าด้านการพัฒนา 
อย่างยังยืน จาก edie 

รางวัลชนะเลิศ
SEAL Business
Sustainability Award
for Organizational 
Impact 

รางวัลชนะเลิศ
Top CSR Advocates 
จาก Asia Corporate 
Excellence and
Sustainability Awards
 

รางวัลความยั่งยืนดีเด่น
จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

การได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน
รายช่ือหุ้นยั่งยืน
โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
ดัชนีเพื่อความยังยืนดาวโจนส์

การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
ดัชนี FTSE4Good
Emerging Index

ปีน้ีเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของไทยยูเน่ียน ส�าหรับความส�าเร็จ
อย่างมากมายด้านความยั่งยืน นั่นแสดงถึงการยอมรับบทบาทของ
เราในฐานะการเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงเชิงบวก และเป็นหนึ่งใน
บริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยั่งยืนคือหัวใจในการ
ด�าเนินธุรกิจของเรา ในปี 2560 เราท�างานทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่า  
ค่านิยมของบริษัทที่เรายึดถือมีการน�าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
และแสดงถึงการเปล่ียนแปลงเพื่อความยั่งยืน ความส�าเร็จเหล่านี้
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้น�าด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ขณะเดียวกัน การได้รับการยอมรับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และท�าให้เราเห็น
ว่า เรายังอยู่ระหว่างการเดินทาง และยังต้องมีการพัฒนาต่อไป
ตลอดเส้นทางนี้ 

ไทยยูเนี่ยนยังคงมองไปข้างหน้า โดยจะสร้างความก้าวหน้าอย่าง 
ต่อเนื่องและคงไว้ซึ่งความส�าคัญของความร่วมมือที่ช่วยให้รับมือกับ
ความท้าทายในประเด็นความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลของ
โลกได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ด้วยระบบดิจิทัล การจัดหาช่องทางการสื่อสารให้แรงงานที่ท�างานใน
ทะเล การแก้ปัญหาความหิวโหยด้วยการบริจาคอาหาร การให้ความ
รู้แก่เด็ก และให้ข้อมูลทางด้านการโภชนาการกับชุมชนของเรา 

นอกจากนี้ เรายังท�างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะความ
ท้าทายที่อุตสาหกรรมเผชิญอยู่นั้น ไม่ได้เกิดเฉพาะกับอุตสาหกรรม
อาหารทะเล เช่น สิทธิมนุษยชน และการย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย 
เป็นต้น 

รางวัลแห่งความส�าเร็จ



การได้รับการยกย่อง
ด้านรายงานเพื่อความยั่งยืน
แห่งปี จาก Ethical 
Corporation Responsible 
Business Awards 

การได้รับการยกย่อง
เป็นผู้น�าด้านความยั่งยืน
แห่งปี จาก Ethical 
Corporation Responsible
Business Awards

การเป็นหน่ึงในบริษัทท่ีเข้ารอบ 
สุดท้ายในการประกวดรางวัล
Gold Standard Awards 
Issues Management and
Crisis Communications

(การตรวจสอบและการประเมิน
ด้านความยังยืนของห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเล) ของ
PublicAffairsAsia

การได้รับการยกย่อง
ด้าน Best Online
Sustainability
Reporting จาก 
Asia Sustainability 
Reporting Awards

การได้รับการยกย่อง
ด้าน Best Supply Chain 
Reporting จาก Asia
Sustainability Reporting 
Awards

สามารถอ่านข้อมูลรางวัลแห่งความส�าเร็จที่ผ่านมาได้ที่นี่:
www.seachangesustainability.org/awards

การเป็นหน่ึงในบริษัท
ท่ีเข้ารอบสุดท้าย
ในการประกวดรางวัล
Best Environmental 
Reporting จาก 
Asia Sustainability 
Reporting Awards

 การเป็นหน่ึงในบริษัท
 ท่ีเข้ารอบสุดท้าย
 ในการประกวดรางวัล
 Best Materiality 
 Reporting จาก 
 Asia Sustainability  
 Reporting Awards
 
 การเป็นหน่ึงในบริษัท
 ท่ีเข้ารอบสุดท้าย
 ในการประกวดรางวัล
 Best Stakeholder
 Reporting จาก 
 Asia Sustainability   
 Reporting Awards

2560



ความยั่งยนื
ท่ีไทยยเูน่ียน 
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การพัฒนาที่ยังยืน 
เป็นเรื่องที่จ�าเป็นต่อ 
การด�าเนินธุรกิจของ 
ไทยยูเนี่ยนและการเติบโต
ของเราในอนาคต



หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยังยืน คือ ความสามารถในการตรวจ
สอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของบริษัท 
ได้อย่างเต็มรูปแบบ นันหมายถึง ตังแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์
พร้อมบริโภค เมื่อมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของ
อาหารอย่างเต็มรูปแบบแล้ว จะท�าให้บริษัทสามารถระบุ ตรวจสอบ 
และปรับปรุงการด�าเนินงานในเรื่องส�าคัญ อาทิเช่น เรื่องแรงงาน และ
การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 

การด�าเนินงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงเชิง
บวกต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล รวมทังความส�าเร็จที่เกิดข้ึนจาก
โครงการต่างๆ ของไทยยูเนี่ยน ยังตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนา
เพื่อความยังยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations 
Sustainable Development Goals: SDGs) และสอดคล้องกับ
พันธกิจของบริษัทในฐานะเป็นภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(UN Global Compact) 

การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
เพื่อความยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยังยืนมีความส�าคัญต่ออนาคตของธุรกิจของ 
ไทยยูเนี่ยนและการเติบโตของบริษัท เพราะความยังยืนนับเป็น
รากฐานของการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ 
เป็นแนวทางที่จะท�าให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้น�าด้าน 
อาหารทะเลที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก  

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้น�าด้านอาหารทะเลระดับโลก บริษัทมีความ 
รับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับการด�าเนินงานด้านสังคม 
สิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ ในทุกการด�าเนินงานทังหมดของเรา 
และในห่วงโซ่อุปทานของเรา ด้วยตระหนักดีว่าความรับผิดชอบนี้
เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้น�า เราตอบสนองความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้เสียของเราด้วย SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ ์
ความยังยืนของไทยยูเนี่ยน โดยมีพันธกิจที่วัดผลได้ในการผลักดัน
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริง และเป็นการเปล่ียนแปลงที่ยังยืน
ในแนวทางการด�าเนินงานของเรา โดย SeaChange® มีเป้าหมาย
ในการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเชิงบวกให้เกิดข้ึนกับทัง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก 

บริษัทมอง SeaChange® เป็นแนวทางการด�าเนินงานที่ครอบคลุม
ทุกแง่มุมของธุรกิจอาหารทะเล โดยครอบคลุมตังแต่วิธีการดูแล
ท้องทะเลไปจนถึงวิธีการจัดการของเสีย รวมถึงความรับผิดชอบ 
ที่เรามีต่อพนักงานของเราไปจนถึงการสร้างอนาคตที่ดีข้ึนให้กับชุมชน
ที่อยู่รอบบริเวณโรงงานของบริษัท 

รายงานเพื่อความยังยืน 2560

เครดิตภาพ: Janyawath Sutamma/IUCN
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การตรวจสอบย้อนกลับคือ
หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืน



ความยั่งยืนของท้องทะเล
ในปัจจุบันและส หรับคนรุ่นใหม่

ในอนาคต

แรงงานมีความปลอดภัย
ได้รับการจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย
และได้รับการส่งเสริมความเข้าใจ

ในสิทธิด้านแรงงาน

เรือประมงด เนินธุรกิจ
โดยถูกกฎหมายและด เนินงาน

ด้วยความรับผิดชอบ

การจ้างงานที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย
และมีเสรีภาพในการเลือกทังในสถานประกอบการของบริษัท
และในห่วงโซ่อุปทานมีความส คัญอย่างยิงต่อไทยยูเนี่ยน

วิธีการด เนินงานของบริษัทต้องค นึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิงแวดล้อมและแสดงถึงหน้าที่ในการดูแล

และปฏิบัติต่อแรงงานของบริษัท

การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นเรื่องส คัญ
อย่างยิงในการปรับปรุงแนวทางเพื่อความโปร่งใส และแนวทาง

การด เนินงานของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทังหมด

ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยและท งานในภูมิภาคที่บริษัท

มีการด เนินธุรกิจอยู่

แผนงานและเป้าหมายการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม แผนงานและเป้าหมายการด เนินงานด้วยความรับผิดชอบ

แผนงานและเป้าหมายการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ แผนงานและเป้าหมายของผู้คนและชุมชน

แรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมาย

การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ผู้คนและชุมชน

การด เนินงานด้วยความรับผิดชอบ

SeaChange® เป็นแผนบูรณาการ ซึ่งมีการด เนินการ  ด้าน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก

การก กับดูแลที่ดี ความโปร่งใส พันธมิตรและความร่วมมือ

ความเป็นผู้น ที่แข็งแกร่ง มีนโยบายและกระบวน
การด เนินงานย่อมรับรองว่า การด เนินธุรกิจ
ของเราจะเน้นการขับเคลื่อนเป้าหมายความยังยืน
ของเราและการด เนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ในทุกบริษัททัวโลก

บริษัทมุ่งมันที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรม
อย่างโปร่งใสที่สุด อีกทังแบ่งปันองค์ความรู้
และรายงานความก้าวหน้าของการด เนินงาน
ของบริษัทอย่างสม่ เสมอ

บริษัทจะยังคงแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
กับองค์การนอกภาครัฐ ภาครัฐ และพันธมิตรใน
อุตสาหกรรม เพื่อท งานร่วมกันในโครงการ
ริเริมต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของเรา โดยบริษัทจะแบ่งปันองค์
ความรู้ เพื่อให้ทังอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์
จากประสบการณ์และสิงที่เราค้นพบ
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1

3

4

5

6

สิทธิมนุษยชน

มาตรฐานแรงงาน 

ไทยยูเน่ียนจะสนับสนุน และเคารพ 
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นท่ียอมรับ
ของนานาชาติ

ไทยยูเน่ียนจะยดม่ันต่อเสรีภาพของพนักงาน
ในการสมาคม และรวมกลุ่มในการเจรจา
ต่อรอง

ไม่ข้องแวะกับการกระท อันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

7

8

9

10

ส่ิงแวดล้อม

ต่อต้านการคอร์รัปชัน

ไทยยูเน่ียนจะสนับสนุนการด เนินการ
ป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ไทยยูเน่ียนจะร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ รวมไปถงการบังคับขดรีด
และการรับสินบน 

ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยี
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

แสดงความคิดริเร่ิมให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อมในวงกว้าง 

ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ 

ขจัดการใช้แรงงานเดก 

ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
และอาชีพ

2

ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ  
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ขององค์การสหประชาชาติ 
ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global 
Compact) และได้ปฏิบัติตามพันธสัญญา (หลักการ 10 ประการ) 
มาตังแต่ปี 2556 โดยมีการรวมหลักการทัง 10 ประการ เข้าไว้ใน
จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งครอบคลุม

ไม่เฉพาะการท�างานของพนักงาน แต่รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัท
อีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถขยายขอบเขตการด�าเนินการ และใช้
ธุรกิจเป็นพลังในการกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้
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เครือข่ายภาคีข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ  
นับตังแต่เดือนมกราคม 2560 ไทยยูเนี่ยนเดินหน้าต่อเนื่อง
ในการสนับสนุนการตังสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
ประเทศไทย ไทยยูเนี่ยนแลกเปล่ียนมุมมองและการด�าเนินงาน 
ตามหลักการตามแนวทางของสหประชาชาติ (United Nations 
Guiding Principles: UNGP) ในด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การนอกภาครัฐ 
ทังนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนแผนปฏิบัติการแห่งชาติในด้านธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมาธิการด้าน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    

ในเดือนมิถุนายน ไทยยูเนี่ยนได้แสดงมุมมองของบริษัทในประเด็น
ที่ธุรกิจควรให้ความใส่ใจในด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับชมรม 
ซีเอสอาร์ (CSR Club) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในเดือน
พฤศจิกายน เราได้ให้การสนับสนุนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
อาเซียน ว่าด้วยการอบรมด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยเราได้น�าเสนอกรณีตัวอย่างของไทยยูเนี่ยน และกิจกรรมที่เรา
ท�าภายใต้ภาคีข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ 

กลยุทธ์ SEACHANGE® และเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
ในการด�าเนินตามกลยุทธ์ SeaChange® ไทยยูเนี่ยนเน้นไปที่ 
เป้าหมาย 3 ประการ ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDGs) โดยทุ่มเทเพื่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมในด้านที่เราสามารถผลักดันได้โดยตรง 
อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานของเรามีส่วนตอบโจทย์เป้าหมายทัง 
17 ประการ ใน SDGs ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เราให้น�้าหนักกับ

วิธีการที่จะท�าให้งานของเรามีส่วนช่วยโลก สังคม และเศรษฐกิจ 
รวมถึงการสร้างหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนในระดับโลก 
กิจกรรมต่างๆ ที่เราด�าเนินการภายใต้ 4 โครงการหลักของกลยุทธ์ 
SeaChange® จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเราภายในปี 
2563 และจะมีส่วนในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยังยืนของสหประชาชาติที่ก�าหนดไว้ภายในปี 2573 อีกด้วย

 ¤ G4-23

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ  
ในปี 2560 เราด�าเนินการต่อเนื่องด้วยการน�าจรรยาบรรณธุรกิจ
และแนวปฏิบัติด้านแรงงานมาใช้กับคู่ค้าหลักของเรา ซึ่งประสบผล
ส�าเร็จจากการตอบรับเป็นอย่างดีทัวโลก 

ในปี 2561 เราจะเน้นไปที่การน�าแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือ
ประมงมาใช้กับคู่ค้าของเรา โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมปลาทูน่า
ก่อนเป็นล�าดับแรก
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ความยังยืนจะเกิดข้ึนได้จริง ต้องได้รับความร่วมมือและการมี 
เป้าหมายเดียวกัน รวมถึงการเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการ
ท�างานที่สอดคล้องกับ SDGs ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมหารือกับผู้น�าธุรกิจ 
อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดทัวโลกที่เรียกว่า Keystone Dialogues
อันเป็นเวทีที่ดึงนักวิทยาศาสตร์และผู้น�าภาคอุตสาหกรรมให้ท�างาน
ใกล้ชิดกันมากข้ึนผ่านโครงการ Seafood Business for Ocean 
Stewardship ด้วยการน�าเสนอโครงการริเริมในการประชุม UN 
Oceans Summit ซึ่งจัดข้ึนที่เมืองนิวยอร์ก เมื่อเดือนมิถุนายน 
2560 อันเป็นโครงการที่สนับสนุนเป้าหมาย SDG ประการที่ 14 
และประการที่ 17 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 

โครงการดังกล่าวต่อยอดมาจากงานวิจัยของศูนย์ Stockholm 
Resilience Centre ที่มุ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าในด้านการ
ผลิตอาหารทะเลอย่างยังยืน และส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของ
ท้องทะเล รวมทังตอบโจทย์เป้าหมาย SDG ประการที่ 14 ในด้าน
การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยังยืน 

นอกจากนี้ ค�ามันในการอนุรักษ์ท้องทะเลยังเป็นการผูกพันสมาชิก
ที่ร่วมลงนามในสัญญาให้ปรับปรุงการด�าเนินงาน อีกทังผลักดัน
ให้องค์กรอื่นที่เหลือในอุตสาหกรรมอาหารทะเลปฏิบัติตาม โดยมี
วัตถุประสงค์ของการช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมาย SDGs

ในเดือนมกราคม 2560 ไทยยูเนี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์
ขององค์การนอกภาครัฐ ภาคธุรกิจ และเครือข่ายภาคีข้อตกลง
สหประชาชาติแห่งสหราชอาณาจักร ในการผลักดันให้รัฐบาลแห่ง
ประเทศสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุนเป้าหมาย UN SDGs 
จดหมายฉบับดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังนายกรัฐมนตรีของสหราช- 
อาณาจักรก่อนจะถึงงานประชุม World Economic Forum 
ที่เมืองดาวอส 

การสนับสนุนเป้าหมาย SDGS 
ของไทยยูเนี่ยน  

เหตุการณ์ส�าคัญที่เราบรรลุผลส�าเร็จ
ได้ด้วย SeaChange® จะช่วยให้เรา
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขององค์การสหประชาชาติ
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กรณศีกึษา

ไทยยูเนี่ยนผนึกก�าลังภาคธุรกิจ ร่วมผลักดันเศรษฐกิจของ
สหราชอาณาจักรให้พร้อมกับอนาคตด้วยการสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อ
เดือนมกราคม 2560 ไทยยูเนี่ยนได้ร่วม
กับบริษัทชันน�าอีกกว่า 80 แห่ง ซึ่งมารวม
ตัวกันในการเรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศ
สหราชอาณาจักรแสดงเจตนารมณ์ในการ
เดินตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืน
ขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN 
Sustainable Development Goals 
(SDGs)

ก่อนจะถึงงานประชุมประจ�าปี World 
Economic Forum (WEF) ซึ่งจัดข้ึน
ในระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม
ที่เมืองดาวอส ภาคธุรกิจต่างกล่าวเป็นเสียง
เดียวกันถึงความพร้อมในการท�างานร่วม
กับรัฐบาลในการผลักดันเป้าหมาย SDGs 
ในสหราชอาณาจักร รวมทังขยายวงไปใน
ระดับสากล แต่รัฐบาลต้องวางกรอบการ
ท�างานเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถด�าเนินการ
ในส่วนของภาคธุรกิจได้ จดหมายฉบับ
ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในวันที่คณะ
กรรมาธิการการพัฒนาเพื่อความยังยืนและ
ธุรกิจ เผยแพร่รายงานส�าคัญของตนเก่ียว
กับกรณีของภาคธุรกิจในการบรรลุเป้าหมาย
การเติบโตไปพร้อมกันอย่างยังยืน และแสดง
ให้เห็นถึงมูลค่าเชิงปริมาณของโอกาสของ
ภาคเอกชนที่สอดคล้องไปกับ 
เป้าหมาย SDGs

จดหมายฉบับดังกล่าวได้รับความร่วมมือ
จากองค์กร UK Stakeholders in 
Sustainable Development (UKSSD) 
เครือข่ายไม่แสวงหาผลก�าไรของภาคธุรกิจ 
องค์การนอกภาครัฐ (NGOs) และ 
นักวิชาการ ในการท�างานร่วมกันเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับการพัฒนาอย่างยังยืน 
และช่วยผลักดันการด�าเนินงานเพื่อบรรลุ 
เป้าหมาย SDGs ในสหราชอาณาจักร 
กลุ่มคณะท�างาน UKSSD ประกอบไป 
ด้วยสมาชิกจาก Bioregional, Good 
Energy, ICAEW, Neighbourly, 
Stakeholder Forum, UN Global 
Compact Network UK และ WWF- 
UK

“ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยังยืนยิง 
ข้ึน ประเทศสหราชอาณาจักรจะสามารถ 

รับบทบาทผู้น�าในระดับสากลที่ส�าคัญได้  
และธุรกิจต่างๆ ของสหราชอาณาจักรก็เป็น
ผู้น�าในตลาดอยู่แล้ว จดหมายถึงนายก 
รัฐมนตรีฉบับนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า 
ภาคธุรกิจเตรียมพร้อมจะท�าหน้าที่ของตนเอง” 
คุณทันย่า สตีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร  
WWF-UK กล่าว “ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะให้
ความสนใจกับการเรียกร้องในครังนี้ และมีแผน
งานที่ชัดเจนเพื่อให้คณะรัฐมนตรีน�าไปลงมือ
ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม หากภาครัฐและ
ภาคเอกชนท�างานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
SDGs พวกเขาจะมีพลังในการเปล่ียนแปลง
โลกและปูทางสู่อนาคตที่ทังผู้คนและธรรมชาติ
เติบโตอย่างงดงาม”

ไทยยูเนี่ยนตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ
ของบริษัทในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทชันน�า
ของโลกในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และเรา
มีความมุ่งมันที่จะท�าทุกอย่างที่เราท�าได้เพื่อ
ผลักดันสู่การบรรลุเป้าหมายสากลนี้ ส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์ความยังยืนของไทยยูเนี่ยน หรือ 
SeaChange® ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
เราที่มีต่อภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(UN Global Compact) ไทยยูเนี่ยนได้ก�าหนด
เป้าหมาย SDGs หลักที่เราจะมุ่งผลักดัน ทังหมด
นี้จะช่วยให้เราเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยังยืน 
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อท้องทะเล 
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างมีจริยธรรม รวมถึงการเป็นองค์กรที่มี
คุณค่าต่อสังคมในระยะยาว

41
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การก�ากับดูแลด้านความยั่งยืน
การก�ากับดูแลด้านความยังยืนของบริษัทมีการก�ากับดูแลตลอดทังโครงสร้างองค์กร โดยเริมตังแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยทีมผู้บริหารที่มากด้วยคุณวุฒิ ซึ่งหลายท่านยังเป็นสมาชิกในคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน 
โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมปีละ 8 ครัง

นายธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไกรสร จันศิริ
ประธานกรรมการ

นายเชง นิรุตตินานนท์ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายชวน ต้ังจันสิริ
กรรมการบริหาร

นายคิโยทากะ คิคูชิ
กรรมการ

นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็ง
และธุรกิจที่เก่ียวข้อง

นายชาน ชู ชง
ผู้อ�านวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล

นายราวินเดอร์ สิงห์ เกรวาล ซาบจิตต์ เอส
กรรมการ

นายศกัดิ ์เกีย่วการค้า
กรรมการอิสระ

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย 
กรรมการอิสระ

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ

นายนาถ ล่ิวเจริญ
กรรมการอิสระ
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นายเชง นิรุตตินานนท์ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท 
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน ประกอบไปด้วยผู้บริหารจากธุรกิจทัวโลกขององค์กร 
โดยมีผู้อ�านวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยังยืน และผู้อ�านวยการกลุ่มด้านนวัตกรรมเป็น
ที่ปรึกษา คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนมีการประชุมปีละ 4 ครัง และผู้อ�านวยการ
กลุ่มการพัฒนาที่ยังยืนจะมีการรายงานประเด็นด้านความยังยืนและความคืบหน้าต่อ
คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนทุกๆ ไตรมาส 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริษัท และ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยังยืนร่วมเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการนี้ โดยมีการรายงาน
ความเสี่ยงถึงประเด็นด้านความยังยืนและความคืบหน้าทุกๆ ไตรมาส

นายกีรติ อัสสกุล
กรรมการอิสระ / ประธานคณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน
ผู้อ�านวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยังยืน / 
ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนมีผู้อ�านวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยังยืนเป็นประธาน 
และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยสมาชิกจากหลากหลายสายงานจากทัวโลก คณะกรรมการ 
เพื่อการพัฒนาที่ยังยืนมีการประชุมปีละ 2 ครัง แต่จะมีคณะอนุกรรมการดูแลการด�าเนินงาน
ด้านความยังยืนตลอดทังปี และมีการรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
การพัฒนาที่ยังยืน 2 ครังต่อปี

ในปี 2560 มีคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน 4 คณะ ต่อไปนี้ 
• การน�าแนวปฏิบัติด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจมาใช้ 
• การเก็บข้อมูลและการรายงาน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม 
• บรรจุภัณฑ์เพื่อความยังยืน
 

นายคมกฤช ซอโฉม
ผู้อ�านวยการกลุ่มด้านสิงแวดล้อม อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย / ประธานคณะกรรมการ
สิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
คณะกรรมการสิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประกอบด้วยตัวแทนจาก
โรงงานในเครือทัวโลกที่มาท�างานร่วมกันในการจัดการประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิงแวดล้อม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  



รายงานเพื่อความยังยืน 2560

44

บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

(2)

ผู่้มีส่วนได้เสียของเรา

ผู้บริหารไทยยูเน่ียน

พนักงานไทยยูเน่ียน

พนักงานฝ่ายกฏหมาย ไทยยูเน่ียน

ผู้บริโภค

ลูกค้า

องค์การนอกภาครัฐ / มูลนิธิ

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

 ¤ G4-20, G4-21, G4-24, G4-25, G4-26

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ไทยยูเนี่ยนท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียหลักอย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อให้เข้าใจและจัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยงด้านความ
ยังยืน และสามารถก�าหนดแนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมกับ
ความท้าทายที่เกิดกับองค์กรได้ เนื่องจากบริษัทมีการด�าเนินงาน
อยู่ทัวโลก ดังนันประเด็นด้านความยังยืนที่มีนัยส�าคัญและกระทบ
กับบริษัท จึงมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายทวีป

ไทยยูเนี่ยนได้ท�าการประเมินเก่ียวกับประเด็นที่มีนัยส�าคัญโดย
วิเคราะห์การด�าเนินงานทัวโลก เพื่อระบุและจัดล�าดับประเด็นที่
ส�าคัญที่สุดต่อผู้มีส่วนได้เสียของเราและธุรกิจโดยรวม ซึ่งได้แก่ 
ประเด็นที่มีนัยส�าคัญกับความเสี่ยงด้านสิงแวดล้อม สังคม และ
การก�ากับดูแลกิจการ โดยเริมจากฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน 
ได้เสีย เพื่อประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญ เมื่อเดือนธันวาคม 2558 
บริษัทจึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความยังยืน SeaChange®

ซึ่งเปิดตัวในปี 2559 

ความโปร่งใสเป็นประเด็นส�าคัญที่ไทยยูเนี่ยนได้มีการสื่อสารกับผู้มี
ส่วนได้เสียทังภายในและภายนอก ในปี 2560 บริษัทมีความภูมิใจ
ในความโปร่งใสในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า และกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยการน�าเสนอด้วยวิธีที่โปร่งใสผ่านช่องทางการ
สื่อสารหลักของบริษัท คือ เว็บไซต์ไทยยูเนี่ยน และเว็บไซต์ 
SeaChange® 

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังมีการพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียทังภายใน
และภายนอก รวมถึงการจัดประชุมทัวโลกกับลูกค้ารายส�าคัญ
ผู้แทนจากภาคประชาสังคม และหน่วยงานก�ากับดูแล อีกทังการ
พดูในงานประชุมและในโอกาสต่างๆ เพื่อแสดงจุดยืนของบริษัท
ต่อสาธารณชน 

สมาคมต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม
/ ล็อบบี้ยิสต์

องค์กรระหว่างประเทศ 
(เช่น องค์การสหประชาชาติ 
และต�ารวจสากล เป็นต้น

ผู้ออกกฎหมาย / 
ผู้บังคับใช้กฎหมาย

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

คู่ค้า

ศูนย์รวมความคิด (Think tanks)

การปรึกษา
ผ่านช่องทาง

ออนไลน์

เว็บไซต์
เฉพาะ
กลุ่ม

การรณรงค์
ด้านความยั่งยืน

ของบริษัท

การใช้กลยุทธ์
เจาะจงเฉพาะ

กลุ่ม

(1)

(3)

การฝึก
อบรม

การจัด
กิจกรรม

(ภายในและภายนอก)

การรายงาน
(เช่น จดหมายข่าว 

อีเมล)

การ
เยี่ยมชม
โรงงาน
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กรณศีกึษา

ไทยยูเนี่ยนน�ากลยุทธ์ SeaChange® สู่รัฐสภายุโรป ที่กรุงบรัสเซลส์

ปีที่แล้ว ไทยยูเนี่ยนวางแผนและน�าสมาชิก
จากรัฐสภายุโรป ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
ยังยืน องค์การนอกภาครัฐ (NGOs) 
และตัวแทนภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วม
หารือถึงแนวทางที่ดีที่สุดส�าหรับการ 
ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงเชิงบวกให้ 
เกิดข้ึนทัวทังอุตสาหกรรมอาหารทะเล

งานประชุมผู้มีส่วนได้เสียระดับผู้บริหาร
ครังนี้จัดข้ึนที่รัฐสภายุโรป เป็นการเปิดตัว 
นิทรรศการ SeaChange® กลยุทธ์
ความยังยืนของไทยยูเนี่ยน ซึ่งจัดข้ึนเป็น
เวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยในระหว่างงานนี้ผู้เข้า
ร่วมงานมีโอกาสได้เรียนรู้เก่ียวกับความ
ท้าทายด้านความยังยืนในอตุสาหกรรม
อาหารทะเลและอุตสาหกรรมประมง ผ่าน
เวทีการหารือ ภาพอินโฟกราฟิก และวิดีโอ
 
ในงานเปิดตัวดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกว่า  
60 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนระดับสูงจากภาค
การเมือง องค์การนอกภาครัฐ และภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียว
กับการประมง ความยังยืน การค้า และ
การจ้างงาน   

งานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก 
คุณริคาร์โด้ เซเรา ซานโตส สมาชิกของ
คณะกรรมาธิการรัฐสภายุโรปด้าน 
การประมง เป็นประธาน โดย คุณซานโตส 
ได้กล่าวชื่นชมความเป็นผู้น�าของ 
ไทยยูเนี่ยน 

“จากการวางเป้าหมายที่ชัดเจนที่สามารถ
เห็นผลได้ในอนาคตอันใกล้ กลยุทธ์ 
SeaChange® ได้รับการออกแบบมา
เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายด้านความ
ยังยืนทังหมดของอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอุดมสมบูรณ์
ของปริมาณสัตว์น�้า มาตรฐานระดับสูง
ด้านแรงงาน และการลดผลกระทบต่อ
สิงแวดล้อม” คุณซานโตส กล่าว
 
ประเด็นส�าคัญที่มีการหารือกัน ประกอบ
ด้วยเรื่องความส�าคัญของการจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ ความ
ปลอดภัยและแรงงานที่ถูกกฎหมายใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล นกัสทิธิมนษุยชน
และผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานข้ามชาติ คุณ 
แอนดี้ ฮอลล์ เน้นย�้าในประเด็นส�าคัญ
เรื่องการจ้างงานทีป่ลอดภยั ถกูกฎหมาย 

และมีอิสรภาพในการท�างาน ที่เกิดข้ึนทัง
ระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล 
 
“แรงงานจ�านวนมากใช้เวลา 15 ปี หรือ
นานกว่านันบนเรือโดยได้รับการปฏิบัติ
เยี่ยงทาส และเมื่อพวกเขากลับมาหา
ครอบครัว พวกเขากลับมาพร้อมกับ
บาดแผลที่ได้รับ โดยไม่ได้รับการเหลียว
แล” คุณฮอลล์ กล่าว “ไทยยูเนี่ยน
มุ่งมันที่จะแก้ปัญหานี้”  

วิทยากรที่ร่วมในการเสวนาที่งานนี้ ยัง
ได้เน้นถึงบทบาทของการร่วมมือกันใน
การผลักดันการเปล่ียนแปลงอย่างเป็น
รูปธรรมให้เกิดกับทังอุตสาหกรรม
อาหารทะเล 

“เราเชื่อว่าการร่วมกันกับภาคธุรกิจ
เป็นจุดเปล่ียนที่จะท�าให้เกิดการเปล่ียน
แปลง” คุณซาแมนต้า เบอร์เกส 
หัวหน้าด้านนโยบายทางทะเลยุโรป 
ขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 
(WWF) กล่าว “นันคือเหตุผลที่เรา
ให้การสนับสนุนด้วยการน�าความรู้
ความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนา
ความยังยืน”  

คุณโอลิเวอร์ โนว์ส นักรณรงค์ทางทะเล 
ขององค์กรกรีนพีซ ได้ร่วมเวทีด้วย
การน�าเสนอข้อตกลงที่มีการลงนาม
ร่วมกันกับไทยยูเนี่ยน ในการเดินหน้า

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้านที่
พึ่งพิงท้องทะเล  

“เรารู้ดีว่ายังมีจุดที่ยังต้องการการ
ปรับปรุงในภาคธุรกิจอาหารทะเล แต่เรา
เห็นความตังใจที่จะท�า” คุณโนว์ส กล่าว 
“ข้อตกลงของเราที่มีกับไทยยูเนี่ยน 
ซึ่งสอดคล้องกับโครงการริเริม 
SeaChange® เป็นจุดเริมต้นของการ
เดินทางเพื่อการพัฒนาที่ยาวไกลนี้”  
 
งานนี้ยังเปิดโอกาสให้ไทยยูเนี่ยนและ 
มาร์ส เพ็ทแคร์ ได้ร่วมเปิดตัววิดีโอ
สารคดีสันเก่ียวกับโครงการน�าร่องระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัลใน
ประเทศไทย ซึ่งทังสองบริษัทได้ด�าเนิน
งานร่วมกัน พร้อมทังผนวกพลังกับ
พันธมิตรในอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ภาครัฐ ทังนี้ เพื่อช่วยพัฒนาเรื่องสิทธิ
มนุษยชนให้มากข้ึนในอุตสาหกรรม
อาหารทะเล

ไทยยูเนี่ยนจะเดินหน้าขับเคล่ือนอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการเป็นผู้ผลักดันความ
พยายามในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งสู่การมีท้อง
ทะเลที่ยังยืนยิงขึ้น 
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

•   การปรับปรุงผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ 
•   การก�ากับดูแลที่ดี 
•   ความโปร่งใสของข้อมูล

•   การค้าขายที่เป็นธรรม 
•   ความคาดหวังต่อความสม�่าเสมอของบริษัท 
•   ปริมาณการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น

•   คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ) 
•   ความปลอดภัยของอาหาร 
•   คุณภาพการบริการ 
•   ราคาที่แข่งขันได้ในตลาด

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

•   ฉลากสิ่งแวดล้อม 
•   การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาด 
•   ความปลอดภัยของอาหาร 
•   คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)

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

•   การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ 
•   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
    การรักษาสิ่งแวดล้อม

•   นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
    (คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)

•   การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ 
•   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
    การรักษาสิ่งแวดล้อม

•   นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
    (คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร) 
•   การเพิ่มการสื่อสารและการประชุมด้านความยั่งยืน 
    กับลูกค้าทั่วโลก 
•   การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความยั่งยืน 
    เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

•   การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ 
    (การตรวจสอบย้อนกลับ ความหลากหลาย) 
•   จรรยาบรรณธุรกิจ 
•   การตรวจประเมินคู่ค้าและการสร้างศักยภาพ

•   ความโปร่งใสและการก�ากับดูแล (การป้องกัน 
    การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี 
    และการรายงาน)  
•   ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมรายไตรมาส 
    เพื่อแจ้งผลการด�าเนินงานพร้อมบรรยายสรุป 
    ด้านความยั่งยืน

•   การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
•   แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม 
•   ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี 
•   โอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพการงาน 
•   ความมั่นคงในอาชีพการงาน 
•   ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�างาน

•   สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม 
•   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
•   โปรแกรมการจัดการ 
•   โปรแกรมการปรับมาตรการการท�างานให้สอดคล้องกัน 
    ทั่วโลก 
•   โครงการ Brand Ambassador และ  
    Thai Union Global Rollout

•   การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
•   แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม 
•   ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

•   ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม •   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา 
    สิ่งแวดล้อม

•   สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม 
•   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นักลงทุน

คู่ค้า

ลูกค้า

ผู้บริโภค

พนักงาน

แรงงานรายวัน / แรงงานข้ามชาติ

 ¤ G4-27
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

•   การปฏิบัติตามกฎหมาย

•   ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
•   การเป็นพันธมิตรในการพัฒนาชุมชน 
•   การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

•   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
    การรักษาสิ่งแวดล้อม 
•   ชุมชน

•   การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส •   ความโปร่งใสและการก�ากับดูแล (การป้องกัน 
    การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี 
    และการรายงาน) 

•   การปฏิบัติตามกฎหมาย 
•   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ

•   ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
•   การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
•   การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและ 
    สิ่งแวดล้อม 

•   การปฏิบัติตามกฎหมาย 
•   การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

•   ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
•   การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
•   การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและ 
    สิ่งแวดล้อม

•   การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
•   การเปิดเผยข้อมูลอย่างทันต่อเหตุการณ์

•   ความโปร่งใสและการก�ากับดูแล (การป้องกัน 
    การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี 
    และการรายงาน) 

•   ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
•   การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและ 
    สิ่งแวดล้อม

•   ความโปร่งใสและการก�ากับดูแล (การป้องกัน 
    การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี 
    และการรายงาน) 

•   ความโปร่งใสและการก�ากับดูแล (การป้องกัน 
    การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี 
    และการรายงาน) 

•   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
•   ชุมชน

•   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
    การรักษาสิ่งแวดล้อม 
•   ชุมชน

•   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
    การรักษาสิ่งแวดล้อม 
•   ชุมชน

•   ความโปร่งใสและการก�ากับดูแล (การป้องกัน 
    การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี 
    และการรายงาน) 

ชุมชน

ภาครัฐ

องค์การนอกภาครัฐ

องค์กรระหว่างประเทศ

สถาบันการศึกษา

สื่อ

 ¤ G4-27
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

กรีนพีซและไทยยูเนี่ยนบรรลุข้อ
ตกลงร่วมกัน  
กรีนพีซและไทยยูเนี่ยนบรรลุข้อ
ตกลงร่วมกัน  
กรีนพีซและไทยยูเนี่ยนบรรลุข้อ
ตกลงร่วมกัน  

กรณศีกึษา

กรีนพีซและไทยยูเนี่ยนบรรลุข้อตกลงร่วมกัน 

กรีนพีซ และไทยยูเนี่ยน เผยแพร่ข้อตกลง
ร่วมกันในเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่ง
สอดคล้องกับความพยายามของเราใน
การผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิง
บวกทังอุตสาหกรรมอาหารทะเลทัวโลก 
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการตอกย�้าพันธกิจ
ของไทยยูเนี่ยนในการหาทางแก้ปัญหา
ประเด็นต่างๆ ที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรม
ประมงทังอุตสาหกรรม ไม่เฉพาะแต่เพียง
ปลาทูน่าเท่านัน แต่ยังรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวติของผู้คนนับล้านที่พึ่งพิง 
ท้องทะล 

ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงพันธกิจ 
ดังต่อไปนี้ 

•  การลดจ�านวนเครื่องมือการท�าประมง 
   ประเภทซัง (Fish Aggregating 
   Devices: FADs) ซึ่งมีการใช้ทัวโลก 
   ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยตังเป้า 
   ลดให้ได้โดยเฉล่ียร้อยละ 50  
   ภายในปี 2563 ในขณะเดียวกันก็ต้อง 
   เพิมปริมาณปลาที่ได้รับการรับรองการ 
   ท�าประมงโดยปราศจากเครื่องมือ 
   ประเภท FADs ที่สามารถตรวจสอบ 
   ได้ในตลาดต่างๆ ทัวโลกเป็นสองเท่า   
   ภายในช่วงเวลาเดียวกัน FADs เป็น 
   อุปกรณ์ลอยน�้าที่จ�าลองระบบนิเวศ 
   ขนาดย่อมและอาจน�าไปสู่การจับสัตว์น�้า 
   อื่นๆ ติดมาด้วย เช่น ปลาฉลาม เต่า  
   และปลาทูน่าที่ยังไม่โต 

•  การขยายระยะเวลาการระงับการขน 
   ถ่ายสินค้าสัตว์น�้ากลางทะเลในห่วงโซ่ 
   อุปทานของเราทัวโลก จนกว่าคู่ค้าจะ 
   สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ที ่
   เข้มงวดได้ การขนถ่ายสินค้าสัตว์น�้า 

   กลางทะเล จะท�าให้เรือสามารถท�าการ 
   ประมงติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 
   หลายเดือนหรือหลายปีในการออก 
   ทะเลหนึ่งครัง ซึ่งเอื้อต่อความเป็นไป 
   ได้ที่จะมีการกระท�าผิดกฎหมาย 

•  การรับรองว่ามีผู้สังเกตการณ์อิสระ 
   ติดตามบนเรือประมงเบ็ดราวที่มีการ 
   ขนถ่ายสินค้าสัตว์น�้ากลางทะเลทุกล�า  
   เพื่อตรวจสอบและรายงานหากมีการ 
   กดข่ีแรงงาน และต้องแน่ใจว่า มีผู้ 
   สังเกตการณ์หรือเครื่องมือติดตาม 
   บนเรือเบ็ดราวในการท�าประมงปลา 
   ทูน่าทังหมดว่ามีการจับมาจาก 
   แหล่งใด

•  การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ 
   ครอบคลุมให้กับเรือทังหมดในห่วงโซ่ 
   อุปทานของบริษัท เพื่อท�าให้จรรยา- 
   บรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้าน 
   แรงงานที่มีอยู่สมบูรณ์ยิงข้ึน ทังนี้ 
   เพื่อให้มันใจว่าแรงงานในทะเลได้รับ 
   การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและ 
   ยุติธรรม รวมทังมีการตรวจสอบ 
   โดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก 
   มีการเปิดเผยผลการด�าเนินงานและ 
   ก�าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้มันใจ 
   ว่ามีการด�าเนินการตามที่ก�าหนดไว ้
   ทังหมด

•  การลดสัดส่วนการท�าประมงปลา    
   ทูน่าด้วยวิธีเบ็ดราว โดยเปล่ียนมา 
   ใช้วิธีเบ็ดตวัด หรือวิธีเบ็ดลากภายใน 
   ปี 2563 และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข 
   อย่างเข้มงวดเพื่อลดการจับสัตว์น�้า 
   พลอยได้

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน (ซ้าย) ผู้อ�านวยกลุ่ม
การพัฒนาที่ยังยืนของไทยยูเนี่ยน รับ “คบเพลิง” 
เพื่อความยังยืน และถ่ายภาพร่วมกับคุณอัญชลี 
พิพัฒนวัฒนากุล (ขวา) ผู้ประสานงานรณรงค์
ด้านทะเลและมหาสมุทร กรีนพีซ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และคุณธารา บัวค�าศรี (ด้านหลัง) 
ผู้อ�านวยการประจ�าประเทศไทย กรีนพีซ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

•  การใช้ระบบติดตามแบบดิจิทัลเต็ม 
   รูปแบบ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
   ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา
   ของปลาทูน่าและแสดงถึงวิธีการท�า
   ประมงที่ใช้

ทังนี้ เพื่อให้กรีนพีซและไทยยูเนี่ยนเข้าใจ
ตรงกัน ทังสองฝ่ายตกลงที่จะมีการ
ประชุมกันทุกๆ 6 เดือน เพื่อประเมิน
ความคืบหน้าและการด�าเนินงานตาม 
ข้อตกลง นอกจากนี้ หลังจากปี 2561 
หน่วยงานอิสระจากภายนอกจะเข้ามา
ตรวจสอบความคืบหน้าของการด�าเนิน
การตามพันธสัญญาที่ให้ไว้ และ 
ไทยยูเนี่ยนได้เริมปรึกษากับลูกค้าใน
ตลาดหลักๆ ซึ่งรวมถึงยุโรป สหราช-
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ในการมี
ส่วนในข้อตกลงร่วมกับกรีนพีซนี้  

หลังจากที่ได้มีการประกาศข้อตกลงนี้ 
คุณบันนี แมคดิอาร์มิด ผู้อ�านวยการ
บริหารของกรีนพีซสากล กล่าวว่า 
“นับเป็นก้าวที่ยิงใหญ่ต่อท้องทะเลและ
สิงมีชีวิตในท้องทะเลของเรา และต่อสิทธิ
ของคนที่ท�างานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล และถ้าไทยยูเนี่ยนด�าเนินการตาม
การปฏิรูปนี้ ย่อมจะสร้างแรงกดดันให้
ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม
ปฏิบัติตามเช่นกัน รวมทังผลักดันให้
เกิดการเปล่ียนแปลงที่จ�าเป็นอย่างมาก 
ถึงเวลาแล้วที่บริษัทอื่นๆ จะก้าวออกมา 
และแสดงถึงความเป็นผู้น�าในลักษณะ
เดียวกัน”
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 ¤ G4-19

สรุปความเส่ียงด�านความยั�งยืน 

ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีได�รับการประเมินผ�านการติดตามตัวช�วั้ดความเส่ียงสำคัญ

“คาดว�าจะคงสถานะใบเหลือง” “ไม�มีการยกเลิก”

ล�านเหร�ยญสหรัฐต�อไตรมาส

“จำนวนข�าวในไตรมาส 3 อยู�ในเกณฑ�ต่ำ
เท�าไตรมาส 2

0

15

ใบเหลือง

ใบแดงใบเข�ยว

10 250 500

42

ใบเตือน IUU ยอดขายท่ีสูญเสียจาก IUU ข�าวเก่ียวกับประเทศไทยและ IUU
จำนวนข�าวต�อเดือน

ตัวช�วั้ดความเส่ียง

ประเด็นด�านความยั่งยืนทีม่นียัสาคญั
ในปี 2560 เรายังคงด�าเนินการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่มี
นัยส�าคัญที่สุดผ่านกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา SeaChange® ซึ่ง
มีการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียส�าคัญหลายฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 
อาทิเช่น จากภาครัฐ คู่ค้า ลูกค้า องค์การนอกภาครัฐ (NGOs) 

และภาคประชาสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่และสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งนี้ 
เพื่อร่วมกันประเมินและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นด้านความ
ยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ และประเด็นซึ่งเป็นที่น่ากังวลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ของเรา 

นัยสาคัญในการประเมินความเสี่ยง  
วิธีหนึ่งที่เราใช้ในการประเมินที่มีนัยส�าคัญ คือ การประเมินผ่าน
กระบวนการจัดการความเสี่ยงของเรา โดยการทบทวนกิจกรรมและ
ความร่วมมือต่างๆ การประเมินกฎระเบียบที่ก�าลังจะเกิดข้ึนและการ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ความพึงพอใจและความคิดเห็นจาก 
คู่ค้า รวมถึงประวัติและความเสี่ยงของสื่อ ไทยยูเนี่ยนยังคงติดตาม

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญและผลกระทบที่มีต่อเรื่องความเสี่ยงภายใน 
ของเรา ประเด็นความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้มีการหารือกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัททุกไตรมาสรวมถึงมาตรการดูแล 
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

คว
าม

ส
คัญ

ต่อ
ผู้มี

ส่ว
นไ

ด้เ
สีย

ความส คัญต่อธุรกิจ

แผนการแสดงประเด็นท่ีส คัญ

พลาสติกในท้องทะเล
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม

การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

และการรักษาส่ิงแวดล้อม การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างรับผิดชอบ

ความโปร่งใส
และการก กับดูแล

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

พันธกิจระยะยาว นวัตกรรมและความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์ (คุณภาพและ
ความปลอดภัยด้านอาหาร)

ชุมชน

 ¤ G4-23

ของน้ หนักของเศษพลาสติก
ท่ีลอยอยู่ในท้องทะเลมาจาก
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
การประมง 

แหล่งข้อมูล  ri sen et al, 2014

70%

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญเร่งด่วน 
ในปี 2560 พลาสติกและขยะในท้องทะเลกลายเป็นประเด็นที่ม ี
นัยส�าคัญเร่งด่วนส�าหรับไทยยูเนี่ยน ถึงแม้ว่าไทยยูเนี่ยนได้มี 
การด�าเนินงานด้านกลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นเวลาหลายปี ในปี 2560 ความกังวล
ของผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องปริมาณขยะพลาสติกในท้องทะเลเพิมข้ึน
และกลายเป็นประเด็นที่มีนัยส�าคัญ กิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น 
งานประชุม Our Ocean 2017 ของสหภาพยุโรป ซึ่งจัดข้ึนที่
สาธารณรัฐมอลตา ได้สะท้อนให้เห็นว่านี่เป็นประเด็นส�าคัญ 
ขององค์กรต่างๆ ที่มีความรับผิดชอบต่อท้องทะเล ไม่ว่าจะเป็น 
ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือภาคประชาสังคม ดังที่มีการประกาศ 
พันธกิจในวาระต่างๆ ในฐานะที่เป็นผู้ใช้บรรจุภัณฑ์แบบรีไซเคิล  
ทังการบรรจุในรูปแบบของกระป๋องเหล็ก อลูมิเนียม และกล่อง
กระดาษ ไทยยูเนี่ยนประเมินว่าสิงที่เราท�าแล้วได้ส่งผลกระทบ 
อันยิงใหญ่ที่สุด คือ การให้การสนับสนุนงานที่ลดการทิงขยะทาง
ทะเล และลดซากอุปกรณ์ประมง การสูญเสีย หรือการทิงอุปกรณ์
ประมงลงทะเล (Abandoned, Lost and Discarded Fishing 
Gear: ALDFG)

ทุกปี มีการทิงขยะพลาสติกราว 8 ล้านตันลงสู่ทะเล ส่วนใหญ่ 
เป็นของเสียจากในเมือง โดยเฉพาะอย่างยิงขยะพลาสติก และเศษ
พลาสติก โดยขยะประเภท ALDFG มีสัดส่วนอย่างน้อย

ร้อยละ 10 ของปริมาณขยะทังหมด นับเป็นซากพลาสติกในทะเล
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีน�้าหนักรวมมากกว่าครึ่งหนึ่งของขยะเศษ
พลาสติกในทะเลทังหมด (ชินที่มีขนาดความยาวเกิน 5 มิลลิเมตร) 
โดยขยะเหล่านี้ปรากฏข้ึนบนชายหาด เกาะเก่ียวท�าลายปะการัง 
ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือ และเป็นสาเหตุส�าคัญของการสูญหาย
ของอุปกรณ์ประมงอื่นๆ ในขณะใช้งาน นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อความ
มันคงด้านอาหารของโลกและระบบห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล รวมถึง
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนแนวชายฝั่ง ด้วยเหตุนี้ 
ประเด็นเรื่องพลาสติกและขยะในทะเลจึงมีผลต่อเป้าหมาย SDGs 
ทังสามประการที่เราเลือกให้ความส�าคัญ อีกทังยังเป็นประเด็นที่มี
นัยส�าคัญต่อทังผู้มีส่วนได้เสียของเรา และไทยยูเนี่ยนอีกด้วย ดังนัน 
ในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนจะท�างานอย่างใกล้ชิดกับโครงการ Global 
Ghost Gear Initiative (GGGI) เพื่อส่งเสริมแนวทางในการลด
ขยะเหล่านี้อย่างแข็งขัน  

แผนภาพแสดงประเด็นที่ส�าคัญ
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 ¤ G4-23

หลักการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ไทยยูเนี่ยนยึดหลักการด�าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ความยังยืนของไทยยูเนี่ยน หรือ SeaChange® เป็นแนวปฏิบัติในการด�าเนินงาน 
โดยหลักการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจะยึดหลัก 3 ประการ คือ

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
SeaChange® เป็นกลยุทธ์ที่สนับสนุน
การท�างานของไทยยูเนี่ยนทังองค์กร ตังแต่
ระดับผู้บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในทุกธุรกิจทัวโลกของบริษัท 
บริษัทมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค�าแนะน�า และ
ส่งเสริมการด�าเนินนโยบายและกระบวน
การท�างานต่างๆ เพื่อให้มันใจว่ากลยุทธ์ 
SeaChange® จะเปล่ียนแปลงวิธีการ
ด�าเนินงานของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ทัวโลกได้อย่างแท้จริง

ความโปร่งใส 
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิด
เผยข้อมูล เพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้มี
ส่วนได้เสีย ทังนี้บริษัทมุ่งมันที่จะสื่อสาร
กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ลูกค้า และ
ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมอย่างโปร่งใส
ที่สุด อีกทังแบ่งปันองค์ความรู้และรายงาน
ความก้าวหน้าการด�าเนินงานของบริษัท
อย่างสม�่าเสมอ  

พันธมิตรและความร่วมมือ  
บริษัทมีความภูมิใจที่ได้ท�างานร่วมกับ
องค์กรชันน�าหลากหลาย ในประเด็นที่มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน อีก
ทังบริษัทมีการแสวงหาความร่วมมือกับ
องค์การนอกภาครัฐ (NGO) ภาครัฐ และ
พันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อน�าองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน
เหล่านัน มาพัฒนาโครงการต่างๆ ของ
บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ  

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ขององค์กร เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยังยืน 
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทังตลาดภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

การเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน การกระท�าที่ผิดกฎหมาย การ
ทุจริต และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใดๆ ก็ตาม ที่สร้างผลกระทบ
ในทางลบต่อชื่อเสียงบริษัท ขวัญก�าลังใจของพนักงาน และความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ เมื่อพบหลักฐานการกระท�าผิดจะมีผลต่อการ
ยกเลิกสัญญาทางการเงิน โดยสถาบันทางการเงินจะข้ึนบัญชีด�าคู่ค้า
ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการให้สินบน ซึ่งพฤติกรรมในลักษณะเหล่านี้
อาจสร้างผลกระทบต่อรายได้ของไทยยูเนี่ยนในอนาคต และเพิม
ระดับความเสี่ยงในการออกหุ้นกู้หรือการเพิมทุน

ดังนัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระท�าผิดจรรยาบรรณซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตของธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ไทยยูเนี่ยนได้มี
มาตรการเพื่อควบคุมการด�าเนินงานในองค์กรอย่างเข้มข้น 
ซึ่งมาตรการเหล่านันจะช่วยเสริมสถานะของบริษัทในการเป็น
ผู้น�าด้านอาหารทะเลของโลก 

 
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
ไทยยูเนี่ยนเข้าเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) 
เมื่อปี 2556 และได้มีการวางแนวทางกลยุทธ์และแนวปฏิบัติของเรา
ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษชน แรงงาน 
สิงแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ด�าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) ก้าวไปข้างหน้า
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คู่ค้าหลักส คัญ

คู่ค้าอ่ืน

สัดส่วนของพนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจหลัก ท่ีท สัญญากับบริษัทท่ีลงนามรับทราบในจรรยาบรรณธุรกิจ
และแนวปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัท

100%
คู่ค้ากุ้ง คู่ค้าปลา คู่ค้าไก่

100%
ผู้ให้บริการ

ด้านการขนส่ง

100%100%

94%
คู่ค้า

บรรจุภัณฑ์

88%
คู่ค้าท่ีเก่ียวกับ

 ส่วนผสมต่าง  

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ไทยยูเนี่ยนมีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการขององค์กรอย่างเคร่ง
ครัด ซึ่งเป็นไปตามกฎและข้อก�าหนดในฐานะที่อยู่ในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายดังกล่าวมีการทบทวน
และปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มันใจว่าคณะกรรมการของบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง การละเมิดนโยบายนี้จะมีผล
ทางวินัยตามระเบียบกฎเกณฑ์ของบริษัท

 
จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
ปี 2558 ไทยยูเนี่ยนประกาศจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานฉบับปรับปรุงใหม่ที่เนื้อหาเรื่องค่านิยมองค์กร แนวปฏิบัติ
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงแนวปฏิบัติทางด้านธุรกิจต่างๆ  
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้อธิบายถึงมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
ของบริษัท ที่มุ่งเน้นเรื่องการห้ามให้และรับสินบนทุกรูปแบบ 
การกรรโชก การฉ้อโกง การฟอกเงิน และการซื้อขายหุ้นโดยใช้
ข้อมูลภายใน นอกจากนี้ จรรยาบรรณธุรกิจนี้ยังให้รายละเอียด
นโยบายต่างๆ ของบริษัทที่เก่ียวกับการแข่งขันและข้อมูลคู่แข่ง 
ประวัติทางการเงิน การแจ้งข้อวิตกกังวลและการไม่ตอบโต้

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับปรับปรุงนี้มีการ
สื่อสารไปยังพนักงานไทยยูเนี่ยนทุกคน และยังมีการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทจัดท�าโปสเตอร์
จรรยาบรรณธุรกิจแนวปฏิบัติด้านแรงงานในภาษาต่างๆ โดยเน้น
เนื้อหาหลักที่ส�าคัญ โปสเตอร์ดังกล่าวถูกน�าไปติดที่โรงงานต่างๆ 
ของไทยยูเนี่ยนทังในประเทศไทยและต่างประเทศ และพนักงานของ
ไทยยูเนี่ยนทุกคนได้รับการอบรมเรื่องนโยบายการต่อต้าน
คอร์รัปชันและขันตอนการปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่
สนับสนุนการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

นอกจากนี้ ตังแต่บริษัทประกาศจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงาน คู่ค้าทางธุรกิจหลักทุกรายที่ท�าสัญญากับบริษัทต้องมี
การลงนามรับทราบในนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงานของบริษัท 

G4-23
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ความโปร่งใส
การส่งเสริมความโปร่งใสในระบบห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทยังมีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการเปล่ียนแปลง
เชิงบวกในอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยการแบ่งปันประสบการณ์ที่
เรามี รวมถึงการเข้าร่วมเสวนาในงานประชุมอภิปรายด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ส�าคัญต่างๆ เช่น การเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในงานประชุม 
Bali Process Government and Business Forum 
ซึ่งเป็นโครงการริเรมิใหม่ที่ผู้บริหารบริษัทระดับซีอีโอและผู้น�าทาง
ธุรกิจต่างๆ ให้ค�าแนะน�ากับภาครัฐถึงวิธีการป้องกันและต่อสู่กับ
การค้ามนุษย์ และการกดข่ีในรูปแบบต่างๆ รวมทังแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ด้านแนวทางปฏิบัติที่ดี

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้มีส่วนร่วมในการประชุมต่างๆ มากมาย
เช่น งานประชุม The Economist World Ocean Summit ที่
บาหลี งานประชุม UN Ocean Conference ที่เมืองนิวยอร์ก 
งานประชุม Vigo Tuna Summit ที่ประเทศอิตาลี และงานประชุม 
Our Ocean ที่สาธารณรัฐมอลตา นอกจากนี้ เรายังน�าเสนอกลยุทธ์
ความยังยืนของไทยยูเนี่ยน หรือ SeaChange® ในงานแสดง
อาหารทะเลระดับโลกที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
และกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม รวมถึงงานแสดงสินค้า
และอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย

แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง
ปี 2560 ไทยยูเนี่ยนเปิดตัวโครงการพัฒนาเรือประมง และแนว
ปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวด-
ล้อมการท�างานบนเรือประมงที่จ�าเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงเป็นการต่อยอด
จากจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยน 
ซึ่งคู่ค้าทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยนทังปัจจุบันและรายใหม่ต้องลงนาม
ในแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงในการท�าธุรกิจกับไทยยูเนี่ยน 
ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยยืนยันว่า เรือประมงทุกล�าในห่วงโซ่อุปทานของ
บริษัทมีการด�าเนินการตามแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ไทยยูเนี่ยนมีช่องทางการเปิดรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ 
ที่ไม่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทังทางอิเล็กทรอนิกส์และทางไปรษณีย์ 
พนักงานหรือบุคคลใดที่ท�างานให้กับไทยยูเนี่ยนมีการแจ้งเบาะแสเข้า
มาจะได้รับความคุ้มครองสิทธิและได้รับการปกป้องตามกฎหมาย
สากลและกฎหมายในประเทศ และตามหลักปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ใน
นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง (two-way 
communication) ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียและทุกภาคส่วนที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้บุคคลเหล่านี้แสดงความคิดเห็นและส่งข้อร้องเรียน
ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัท ทังนี้ บริษัทได้มีการ
แต่งตังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้จัดการทัวไปฝ่าย
ตรวจสอบเป็นผู้รับข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ 
และจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน จากผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบข้อร้อง
เรียนทุกไตรมาส และส่งรายงานสรุปให้กับคณะกรรมการบริษัท
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พันธมิตรและความร่วมมือ

ความโปร่งใส การก�ากับดูแลกิจการที่ดี พันธมิตรและความร่วมมือ 
เป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ความยังยืน หรือ SeaChange® ของ
บริษัท ซึ่งทัง 3 หัวข้อนี้ จะเป็นหลักการด�าเนินธุรกิจของเรา ในปี 
2560 เรามีการพัฒนาเรื่องการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับ
อุตสาหกรรมต่างๆ เพิมมากข้ึนกับภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้
เสียที่หลากหลาย

 
ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
การเข้าร่วมงานประชุมใน Bali Process Government and 
Business Forum ของไทยยูเนี่ยน นับเป็นโอกาสส�าคัญของบริษัท
ในการให้ค�าแนะน�ากับภาครัฐถึงวิธีการป้องกันและต่อสู้กับการค้า
มนุษย์ และการกดข่ีในรูปแบบต่างๆ รวมทังแลกเปล่ียนประสบ-
การณ์ด้านแนวทางปฏิบัติที่ดีจากประชากรทัวโลก กระบวนการ
บาหลี (Bali Process) สามารถครอบคลุมประชากรถึง 4,500 
ล้านคน เช่นนี้แล้ว การรวมพลังของทังภาคธุรกิจและภาครัฐจะเป็น
หนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังเพื่อต่อสู้กับกระบวนการการค้ามนุษย์ 

ปี 2560 ไทยยูเนี่ยนขยายความร่วมมือในโครงการ Seafood 
Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) ด้วยการ 
ลงนามเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการด�าเนินงาน รวมทังผลักดันให้อุตสาหกรรมอาหารทะเล
ต่างๆ ร่วมด�าเนินตาม โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้โลกของเราบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) ไทยยูเนี่ยนจึงเริมต้นเข้าร่วมโครงการ SeaBOS ในปี 
2559 พร้อมด้วยบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่ที่สุดของโลกอีก 7 
บริษัท SeaBOS จะเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่ส�าคัญระหว่างภาคธุรกิจ
และนักวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาที่ถูกกดดันอย่าง
มากส�าหรับการปกป้องท้องทะเล และเพื่อขับเคล่ือนเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยังยืนขององค์การสหประชาชาติประการที่ 14 เรื่อง
การอนุรักษ์ท้องทะเลและการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยังยืน  
โครงการ SeaBOS จะมุ่งเน้นเรื่องความยังยืนของการท�าประมง 

สภาพการท�างานและความเป็นอยู่ของแรงงานบนเรือ และขยะ
พลาสติกในท้องทะเล รวมทังความพยายามในเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่บน
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และในเดือนมิถุนายน ไทยยูเนี่ยนได ้
ลงนามพันธสัญญา Tuna Traceability Declaration ในงาน
ประชุม World Economic Forum และได้น�าเสนอการด�าเนินงาน
ของเราที่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 

ไทยยูเนี่ยนยังมีส่วนร่วมกับคณะท�างาน Seafood Task Force 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญตลอดปี 2560
มีการขยายขอบเขตการด�าเนินงานโดยไม่เพียงครอบคลุมเรื่องกุ้ง
เท่านัน แต่ยังครอบคลุมเรื่องปลาทูน่า และอาหารทะเลอื่นๆ อีกด้วย 

เรายังคงด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการของมูลนิธิเพื่อความยังยืน
ของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability 
Foundation) รวมถึงการเข้าเป็นสมาชิกใน Marine Steward-
ship Council (MSC) Stakeholder Advisory Council และ
เป็นคณะกรรมการใน Global Sustainable Seafood Initiative 

เรายังคงด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องกับลูกค้าที่ส�าคัญบางราย เพื่อแก้
ปัญหาประเด็นด้านความยังยืนที่เป็นประเด็นส�าคัญที่สุดของเรา ซึ่ง
ประเด็นเหล่านันมีความท้าทายต่อทังอุตสาหกรรมอาหารทะเลของ
ประเทศไทย โดยร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ Verite’ ศูนย์พัฒนาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และกรมประมง
ของไทย ท�าการปรับปรุงเรือประมงของไทยเพื่อเป็นเรือสาธิตส�าหรับ
มาตรฐานสากลทางด้านสิทธิมนุษยชน สภาพแวดล้อมการท�างาน
และความเป็นอยู่ของแรงงาน รวมถึงความปลอดภัย โดยในปี 
2561 เรือสาธิตล�าดังกล่าวจะเดินทางไปตามท่าเรือต่างๆ รอบ
ประเทศไทย เพื่ออบรมชาวประมง กัปตัน เจ้าของเรือ และผู้ที่สนใจ

ไทยยูเนี่ยน และบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ ร่วมกับพันธมิตรใน
อุตสาหกรรมต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ด้านความร่วม 
มือทางท้องทะเลและการประมง  เปิดตัวโครงการน�าร่องการตรวจ
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สอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วยระบบดิจิทัล มีการติด
ตังระบบสื่อสาร “Fleet One” บนเรือประมงของไทย โดยบริษัท 
Inmarsat ซึ่งเป็นบริษัทด้านดาวเทียม ในขณะเดียวกันลูกเรือ 
กัปตัน และเจ้าของเรือจะได้รับการอบรมการใช้งานแอปพลิเคชัน
การสื่อสารที่เรียกว่า “Fish Talk” ซึ่งพัฒนาโดย Xsense ด้วย
แอปพลิเคชันนี้จะท�าให้พวกเขาสามารถติดต่อกับครอบครัว และ
เพื่อนได้ทัวโลกขณะที่อยู่ในทะเล ซึ่งนับเป็นครังแรกในอุตสาหกรรม
ประมงของไทยที่ใช้ระบบการสื่อสารดังกล่าว 

โครงการน�าร่องนี้ จะทดสอบการเข้าถึงของรูปแบบการบันทึก
ข้อมูลการจับปลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้
แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคล่ือนที่ และการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม 
ซึ่งจะแสดงข้อมูลการติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตลอดเส้น
ทาง รวมทังท�าให้เกิดการบริหารจัดการในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย

โครงการน�าร่องการตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบท่ีจัดท�าโดยไทยยูเน่ียน 
และบริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ น้ี จะช่วยคู่ค้า
ต่างๆ ในเรื่องดังต่อไปน้ี 

    การพัฒนาประสิทธิภาพของการ 
    บันทึกข้อมูลการตรวจสอบย้อน 
    กลับถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
    ซึ่งรับรองโดยผู้จัดการการประมง 
    และมีการจัดการกับความเสี่ยงใน  
    ห่วงโซ่อุปทาน

    การแสดงถึงการตรวจสอบย้อนกลับ
    ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบแบบ
    อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร และการ
    บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อม
    โยงสู่ตลาดต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา 
    และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นวิธีจัดการที่
    ดีที่สุดกับข้อกังวลเรื่องการท�าประมง    
    ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
    ไร้การควบคุม และประเด็นด้าน    
    แรงงานในอุตสาหกรรมประมง 

ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้ก่อตังและเป็นสมาชิกของมูลนิธิเพื่อความยังยืน
ของอาหารทะเลสากล (ISSF) ซึ่งเป็นองค์กรที่ใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ส�าหรับการด�าเนินโครงการด้านการอนุรักษ์และการใช้
ปริมาณปลาทูน่าที่มีอยู่อย่างยังยืน การลดการจับสัตว์น�้าที่เป็น
ผลพลอยได้จากการท�าประมง และการส่งเสริมระบบนิเวศให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ ข้อมูลรายละเอียดเพิมเติมเก่ียวกับงานของ ISSF 
สามารถอ่านได้ที่ http://iss-foundation.org ปี 2560 เป็น 
อีกครังที่ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมในการตรวจสอบมาตรการด้านการ
อนุรักษ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงของ ISSF ซึ่งในปี 2559 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ (Chicken of the 
Sea) และบริษัท ไทยยูเนี่ยนยุโรป ทังหมดได้รับการตรวจสอบตาม
มาตรฐานดังกล่าว โดยบริษัท MRAG US และผ่านการปฏิบัติตาม

ข้อตกลงอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนการท�างาน
ของ ISSF ในหลายๆ ด้าน เช่น การให้การสนับสนุนต่อ Regional 
Fisheries Management Organizations (RFMOs) เพื่อน�า
การเปล่ียนแปลงมาสู่อุตสาหกรรมปลาทูน่าในวงกว้าง

ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกที่ยังท�างานร่วมกับคณะกรรมการใน Crab 
Council ของ NFI โดยผ่านบริษัท Chicken of the Sea Frozen 
Foods (COSFF) คณะกรรมการ Crab Council ของ NFI (NFI 
Crab Council) เป็นสมาคมบริษัทอาหารทะเลในสหรัฐอเมริกาที่มุ่ง
เน้นการบริหารจัดการการท�าประมงปู โดยสนับสนุนผ่านผู้น�าด้าน
การตลาด และสนับสนุนทางการเงินผ่านโครงการพัฒนาการท�า
ประมง (FIPs) คณะกรรมการ Crab Council ได้สนับสนุนเงินให้
กับ 6 ประเทศในเอเชียส�าหรับโครงการความยังยืนเพื่อการอนุรักษ์ปู 
เพราะปูเป็นสัตว์น�้าที่มีจ�านวนมากและเป็นที่นิยม อีกทังยังเป็นแหล่ง
ที่สร้างรายได้ที่ส�าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่พึ่งพา
ตนเอง คณะกรรมการ Crab Council มีเงินสนับสนุนหลายช่อง
ทาง คือ ผ่านกองทุนและมูลนิธิ รวมทังจากการหักเงินส่วนหนึ่งจาก
การน�าเข้าปู เพื่อน�าไปสนับสนุนโครงการพัฒนาการท�าประมงปูต่างๆ 
บริษัท COSFF เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรายหลักของคณะกรรมการนี้ 
เรายังสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการควบคุมตรวจสอบเอกสารใน
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้มันใจว่า มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการจับสัตว์น�้าที่มีขนาดเล็กกว่าที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมี
คณะกรรมการ Red Crab Council ซึ่งเป็นคณะกรรมการใหม่ที่
จะมุ่งเน้นความพยายามด้านความยังยืนในประเทศจีนและเวียดนาม
ส�าหรับปูแดง สามารถอ่านรายละเอียดเพิมเติมเก่ียวกับคณะ
กรรมการ Crab Council ได้ที่
http://www.committedtocrab.org

ไทยยูเนี่ยนก�าลังท�างานกับ FisheryProgress.org เพื่อรายงาน
โครงการพัฒนาการประมงทุกโครงการที่บริษัทร่วมท�า โดยผ่าน
ช่องทางที่พัฒนาข้ึนตามหลักเกณฑ์ของ FIP จากองค์กร 
Conservation Alliance for Seafood Solutions (CASS) 
เพื่อเป็นจุดเริมต้นการรายงานโครงการพัฒนาการประมงที่ถูก
กฎหมาย โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาส�าหรับโครงการนี้ประกอบ
ด้วย WWF-US และ Sustainable Fisheries Partnership 
(SFP) ในขณะที่เว็บไซต์ของโครงการได้รับการดูแลโดย Fish-
Choice เป็นประจ�าทุกวัน 

 
ความร่วมมือกับภาคประชาสังคม
การเป็นพันธมิตรกับภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องมีประโยชน์ต่อ
ทังไทยยูเนี่ยนและชุมชนต่างๆ ที่เราท�างานร่วมกันตลอดปี 2560 
 
ไทยยูเนี่ยนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
(LPN) จัดท�าและเผยแพร่คู่มือฉบับปรับปรุงด้านสิทธิแรงงาน 
ส�าหรับแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย โดยคู่มือ
ดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลเรื่องสิทธิด้านแรงงาน แรงงานเด็ก สิทธิ
เด็กและสิทธิทางการศึกษาของเด็ก การค้ามนุษย์ และหมายเลข
ฉุกเฉิน การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนนี้ เพื่อ
ช่วยให้มันใจว่าแรงงานข้ามชาติเข้าใจในเรื่องสิทธิของพวกเขาภายใต้
กฎหมายของไทย รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับความเสี่ยงเรื่องการ
ค้ามนุษย์และวิธีการป้องกันตนเอง นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน และ LPN 
ยังมีการพูดคุยร่วมกันถึงความเป็นไปได้ในการเปิดศูนย์ช่วยเหลือ

http://www.committedtocrab.org


รายงานเพื่อความยังยืน 2560

กรณศีกึษา

บริษัททีร่่วมในโครงการ SeaBos มกีารด�าเนนิการ
อยู่ในทกุทวีป และในทกุภาคของการผลติอาหารทะเล 

การสร้างความไว้วางใจและน�าแนวทางด้านวิทยาศาสตร์
มาประยกุต์ใช้จะท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงเชิงบวกกบั
บริษัทของเรา อุตสาหกรรมของเรา และโลกของเรา
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ไทยยูเนี่ยน ได้ลงนามเป็นสมาชิกใน
โครงการ Seafood Business for 
Ocean Stewardship (SeaBOS) 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยจะ 
มุ่งมันในการพัฒนาการด�าเนินงาน 
รวมทังผลักดันให้ทังอุตสาหกรรม
อาหารทะเลต่างๆ ร่วมด�าเนินตาม
โดยมีเป้าหมายในการช่วยให้ทังโลก
สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อ
ความยังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs)

SeaBOS เป็นโครงการที่เริมข้ึนอย่างมี
เอกลักษณ์เฉพาะ โดยการน�าบริษัท
อาหารทะเลรายใหญ่ของโลกมาร่วมหา
ทางออกเชิงวิทยาศาสตร์ที่จะสามารถ
แก้ปัญหาประเด็นต่างๆ ที่อุตสาหกรรม
เผชิญอยู่ 

ซึ่งในปี 2559 มีบริษัทอาหารทะเล
รายใหญ่ที่สุดในโลก 8 แห่ง ซึ่งรวมถึง
ไทยยูเนี่ยนด้วย ได้ร่วมกันริเริม
โครงการนี้ 

บริษัทที่ร่วมในโครงการ SeaBOS 
มีการด�าเนินงานอยู่ในทุกทวีป และใน
ทุกภาคของการผลิตอาหารทะเล 
นับตังแต่การจับปลาไปจนถึงธุรกิจ
การเพาะเล้ียงสัตว์น�้า 

ในการสร้างความไว้วางใจและน�าแนวทาง
ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ จะท�าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวกส�าหรับ
บริษัทของเรา อุตสาหกรรมของเรา 
และโลกของเรา 

ผู้ร่วมลงนามทังหมดจะต้องปฏิบัติตาม
พันธกิจ ดังนี้

•  มีการท�างานอย่างจริงจัง เพื่อขจัด 
   ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการประมงที่ผิด 
   กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ 
   ควบคุม (IUU) และระบบทาสยุคใหม่ 
   ในทุกรูปแบบในห่วงโซ่อุปทาน

•  การใช้และพัฒนาระบบการจัดการ 
   คุณภาพของปลาและวิธีป้องกัน 
   สุขภาพก่อนการรักษา  

•  การใช้อาหารสัตว์น�้าอย่างมีประสิทธิ- 
   ภาพ และใช้อาหารปลาที่มาจากแหล่งที ่
   มีการจับด้วยวิธีการที่ยังยืน

•  การร่วมกับภาครัฐอย่างเข้มข้นในการ 
   ปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยู่ส�าหรับการ 
   ท�าประมง การเพาะเล้ียงสัตว์น�้า ท้อง 
   ทะเล และอื่นๆ   

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ม ี
ส่วนได้เสียหลายราย ซึ่งประกอบไป 
ด้วย Stockholm Resilience  
Centre, Beijer Institute on  
Ecological Economics, Royal  
Swedish Academy of Science  
และอื่นๆ    

แรงงานและลูกเรือประมงในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือ
แรงงานที่ท�างานในภาคประมงและอาหารทะเล โดยเฉพาะผู้ที่อาจถูก
แสวงหาประโยชน์ได้ง่าย รวมถึงแรงงานในท้องถินจากภาคเกษตร 
พืชสวน และการผลิต

ไทยยูเนี่ยน และสถาบันอิสรามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นพันธมิตรทาง       
กลยุทธ์อย่างเป็นทางการ ซึ่งสืบเนื่องมาจากความส�าเร็จของความ
ร่วมมือการท�างานที่ผ่านมาระหว่างทังสองหน่วยงาน ในการ

ปรับปรุงสภาพการท�างานส�าหรับแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของ
ไทยยูเนี่ยนตังแต่ปี 2557 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ก�าหนดกรอบ
ความร่วมมือในการน�าระบบการรับฟังเสียงสะท้อนและความคิดเป็น
ของแรงงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมของสถาบันอิสราไปใช้ตลอดทัง
ห่วงโซ่อุปทานของไทยยูเนี่ยน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นคู่ค้าของบริษัททังในและนอกประเทศไทย และใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 ไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมงานประชุมระดับโลก
ของสถาบันอิสราที่จัดข้ึนเป็นครังแรก โดยน�าเสนอการท�างานของ
เราในหัวข้อการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม 

ไทยยูเนี่ยนประกาศพันธกิจร่วมกับ SeaBOS เดินหน้าพัฒนาท้องทะเล



นับเป็นหนึ่งในปณิธานส่วนตัวในการมุ่ง
พัฒนาความยังยืนของท้องทะเลในระยะ
ยาว นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน ได้ร่วมลง
แข่งขันรายการเวอร์จิน ลอนดอน 
มาราธอน เมื่อเดือนเมษายน 2560 
และระดมทุนได้เป็นจ�านวนเงิน 322,000 
บาท หรือราว 10,000 เหรียญสหรัฐ
ให้กับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 
หรือ WWF-UK ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่สูง
กว่าเป้าหมายที่ตังไว้ถึงกว่าสามเท่า 

การแข่งขันจัดข้ึนในวันที่ท้องฟ้าสดใสของ 
ฤดูใบไม้ผลิในกรุงลอนดอน โดยผู้เข้า 
แข่งขันจะต้องวิงเป็นระยะทาง 26 ไมล์ 
ผ่านสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ส�าคัญที่สุด
ของโลกหลายแห่ง นายธีรพงศ์วิงเข้า
เส้นชัยที่บริเวณถนนเดอะมอลล์หน้า
พระราชวังบักกิงแฮม ท�าเวลา 4 ชัวโมง 
28 นาที  

“งานที่ไทยยูเนี่ยนท�าร่วมกับองค์กร 
WWF มีความส�าคัญต่อการคงไว้ซึ่ง 
ท้องทะเลที่อดุมสมบูรณ์ในอนาคต และ
เมื่อเวลาผ่านไป จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการ
ด�าเนินงานของทงัอุตสาหกรรม” 
นายธีรพงศ์ กล่าว “ผมให้ความส�าคัญ
กับการท�างานร่วมกันกับองค์กร WWF 
เป็นอย่างยิง การวิงในรายการลอนดอน 
มาราธอน เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ผมตังใจ
จะท�าอยู่แล้ว และผมหวังว่าความพยายาม
ของผมจะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนัก
ในเรื่องสงิแวดล้อมที่โลกของเราก�าลัง
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน”  

“ในนามขององค์กร WWF เราขอ
ขอบคุณคุณธีรพงศ์เป็นอย่างยิง ที่เข้า
ร่วมการวิงลอนดอน มาราธอน ในครังนี้ 
รวมทังขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน”   
คุณทันย่า สตีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
องค์กร WWF-UK กล่าว “คุณธีรพงศ์

ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันที่มีต่อ
อนาคตของโลกของเราซึ่งเห็นได้จากทังใน
การวิงในครังนี้ และเส้นทางการด�าเนินงาน
ของไทยยูเนี่ยนที่มุ่งสู่อาหารทะเลที่ยังยืน”  

นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2560  
นายธีรพงศ์ ยังได้ร่วมวิง 106 กิโลเมตร 
(ประมาณ 65.8 ไมล์) และระดมทุนเป็น
จ�านวนเงิน 14 ล้านบาท หรือ 429,000 
เหรียญสหรัฐ ให้กับโครงการวิงเพื่อการ
กุศลของนายอาทิวราห์ คงมาลัย นักร้อง
น�าวงดนตรีร็อกของไทย ซึ่งสนับสนุน 
“โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11  
โรงพยาบาลทัวประเทศ”

กรณศีกึษา

ซีอีโอไทยยูเนี่ยนถอดสูทสวมรองเท้าผ้าใบวิ่งเพื่อการกุศล
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นอกจากนี้ ในเดือนเดียวกันไทยยูเนี่ยน และสถาบันอิสรายังร่วมกัน
น�าเสนอวิธีการท�างานร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและองค์การนอก
ภาครัฐ (NGOs) ที่งานประชุม Asia Region Anti-Trafficking 
Conference อีกด้วย

การร่วมมือกับเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers 
Rights Network: MWRN) ในปี 2560 ไทยยูเนี่ยนจัดโครงการ
อบรมแรงงานของบริษัทเรื่องสิทธิแรงงานและสิทธิประโยชน์ของ
พนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานของไทย เนื้อหาของการอบรมนี้

ประกอบด้วย เรื่องค่าจ้าง เวลาท�างาน และการจ่ายค่าแรงการท�างาน
ล่วงเวลาและการท�างานวันหยุด รวมถึงสิทธิประโยชน์ของประกัน
สังคม ทังนี้ ไทยยูเนี่ยน และ MWRN ยังร่วมกันจัดท�าคู่มือเรื่อง
สิทธิแรงงานและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน โดยจัดท�าแบบสองภาษา
คือ ภาษาไทย และภาษาเมียนมา ส�าหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน 
คู่มือฉบับนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปยังแรงงานของไทยยูเนี่ยน
 



แรงงานปลอดภยั 
และแรงงานท่ีถกู
กฎหมาย



05

ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมัน
ที่จะส่งเสริมแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงานปลอดภัย
และแรงงานที่ถูกกฎหมาย
ในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลโลก



รายงานเพื่อความยังยืน 2560

ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะให้มีการจ้างงาน
ที่ปลอดภัย ถูกกฏหมาย และมีเสรีภาพ
ในการเลือกในสถานประกอบการของเรา

และในห่วงโซ่อุปทาน

รายงานเพื่อความยังยืน 2560
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ไทยยูเนี่ยน ยังยึดมันในจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งได้เผยแพร่ในปี 2558 เพื่อส่งเสริม 
การยกระดับความรับผิดชอบและความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน 
ของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและคู่ค้าของบริษัท 
ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของไทยยูเนี่ยน นอกจากนี้ ยังเป็น
กรอบอ้างอิงส�าหรับพนักงานและคู่ค้าให้เข้าใจถึงความมุ่งหวังของ 
ไทยยูเนี่ยนเรื่องความซื่อสัตย์ตลอดทังห่วงโซ่อุปทานของบริษัท

ตังแต่ปี 2559 เป็นต้นมา พนักงานของไทยยูเนี่ยนทัวโลกได้ลงนาม
รับทราบถึงความมุ่งหวังของไทยยูเนี่ยนที่พนักงานจะต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางของจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน 
พนักงานใหม่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจและแนว
ปฏิบัติด้านแรงงานในวันแรกของการจ้างงาน ระหว่างการปฐมนิเทศ
โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือโดยหัวหน้างาน 

นอกจากนี้ ยังมีการตังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการเพื่อ
การพฒันาทีย่ังยนืของกลุ่มบริษัทข้ึน เพือ่ช่วยเผยแพร่จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และเพื่อผลักดันให้คู่ค้าของไทยยูเนี่ยนน�าจรรยาบรรณ 
ดังกล่าวไปปฏิบัติได้จรงิตลอดห่วงโซ่อุปทาน

คู่ค้าที่ท�าสัญญากับบริษัทไปแล้ว และผู้ประสงค์จะเป็นคู่ค้าในอนาคต
ทุกราย ต้องลงนามรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงาน และต้องปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวที่ก�าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด รวมถึงนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์และการบังคับใช้
แรงงาน นอกจากนี้ จรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าวยังบังคับกับคู่ค้า
รายย่อยที่ได้ถูกจ้างโดยคู่ค้าหลักในการด�าเนินธุรกิจร่วมกับ 
ไทยยูเนี่ยน

จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานนี้ได้เผยแพร่อยู่บน
เว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเผยแพร่ถึง 19 ภาษา

จรรยาบรรณธุรกิจและ 
แนวปฏิบัติด้านแรงงาน 
ของไทยยูเนี่ยน



นับตังแต่เริมโครงการในปี 2545 หน่วยงาน 
Bali Process on People Smuggling, 
Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime หรือ ที่เรียกว่า 
กระบวนการบาหลี (Bali Process) 
สร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ถือเป็นเวทีส�าหรับการหารือเชิงนโยบาย 
การแลกเปล่ียนข้อมูล และความร่วมมือ
ในภาคปฏิบัติเพื่อให้ภูมิภาคด�าเนินการกับ
ความท้าทายเหล่านี้ 

เวทีนี้จัดข้ึนในเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย 
ในเดือนสิงหาคม 2560 ไทยยูเนี่ยนได้เข้า
ร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งช่วยให้ภาครัฐ
มีส่วนร่วมกับภาคเอกชนมากข้ึนในการต่อสู้
กับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และ
การขูดรีดแรงงานในรูปแบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ภายใต้โครงการนี้ ผู้บริหารระดับซีอีโอ และ
ผู้น�าทางธุรกิจต่างๆ สามารถให้ค�าแนะน�ากับ
ภาครัฐถึงวิธีการป้องกันและต่อสู้กับการค้า
มนุษย์ และการกดข่ีในรูปแบบต่างๆ รวมทัง
แลกเปล่ียนประสบการณ์ด้านแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อ�านวยการกลุ่ม
การพัฒนาที่ยังยืนของไทยยูเนี่ยน เข้าร่วม
ในการเสวนา 2 เวที โดยเน้นเรื่องระบบทาส
ยุคปัจจุบันในระบบห่วงโซ่อุปทานยุคนี้

ดร. แดเรี่ยนยังได้มีโอกาสกล่าวสุนทรพจน์
ในงาน โดยเน้นถึงความพยายามของ
ไทยยูเนี่ยนในการขจัดประเด็นไม่ชอบธรรม
เหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับ SeaChange®

กลยุทธ์ความยังยืนของบริษัท โดย
ดร. แดเรี่ยน ยกตัวอย่างโครงการต่างๆ
ของเราในความคุ้มครองเรื่องสิทธิมนุษยชน 
อาทิเช่น จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงาน และนโยบายการรับแรงงานข้าม
ชาติอย่างมีจริยธรรม โดยไม่มีค่าธรรมเนียม
บริการจัดหางาน โดยไทยยูเนี่ยนและบริษัท
วอลมาร์ทเป็นผู้น�ากลุ่มคณะท�างานของ
หน่วยงานนี้ในเรื่องการจ้างงานด้วยความ
รับผิดชอบ 

แนวปฏิบัติด้านแรงงาน 
บนเรือประมง
ปี 2560 ไทยยูเนี่ยนประกาศแนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง 
(Vessel Code of Conduct) หรือเรียกสันๆ ว่า VCoC โดย
แนวปฏิบัตินี้จะน�ามาใช้กับเรือประมงซึ่งจัดหาวัตถุดิบจากทัวโลกให้
กับไทยยูเนี่ยน ทังนี้ ข้อก�าหนดแบบเฉพาะเจาะจงส�าหรับเรือแต่ละ
ประเภทก�าลังมีการพัฒนาในปี 2561 และเริมใช้ในปีเดียวกัน
เป็นต้นไป เพื่อเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างไทยยูเนี่ยน และกรีนพีซ

ศึกษาข้อมูลเพิมเติมได้ที่: http://www.thaiunion.com/th/
sustainability/code-of-conduct.

กรณศีกึษา

ไทยยูเนี่ยนร่วมการประชุม Bali Process Government 
and Business Forum เพื่อแสดงจุดยืนเรื่องระบบทาสยุคปัจจุบัน  
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รายงานเพื่อความยังยืน 2560

ในปี 2560 ไทยยูเนี่ยนและเนสท์เล่ 
ประสบความส�าเร็จในการเปิดตัวเรือ
สาธติที่สร้างข้ึนเพื่อเพิมความตระหนัก
ในกลุ่มเจ้าของเรือ กัปตันเรือ และลูกเรือ
ในเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีต่อการปฏิบัติต่อ
แรงงานบนเรืออย่างถูกกฎหมาย 
ให้ความปลอดภัย และเป็นธรรม 
ในอุตสาหกรรมประมงไทย  

ในการนี้ ทังสองบริษัทได้ร่วมมือกับ 
Verite’ ปรับปรุงเรือประมงไทยใหม่ให้
ได้มาตรฐาน โดยปรับโฉมให้เป็นเรือที่
ทันสมัย เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อม
การท�างานและมาตรฐานแรงงานบนเรือ 
โดยโครงการนี้เริมต้นในเดือนมีนาคม 
2559 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงต่างประเทศ ศูนย์พัฒนาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และกรมประมงไทย

เรือล�าดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานตามที่ก�าหนดไว้โดยองค์กร
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วย
เรื่องสิทธิมนุษยชนในการท�างานในท้อง
ทะเล C188 รวมทังเป็นไปตามกฎ
ระเบียบด้านการประมงฉบับใหม่ของ
ประเทศไทย กฎระเบียบเหล่านี้มีผล
บังคับใช้ในอุตสาหกรรมมาตังแต่ปี 
2558 เพื่อดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย 
และสวัสดิการของลูกเรือ

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎ
ระเบียบดังกล่าว เจ้าของเรือต้องเตรียม
อุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยที่เหมาะสม 
รวมทังเตรียมอาหารและน�้าที่สะอาดให้
แก่ลูกเรืออย่างเพียงพอ นอกจากนี้ 
บนเรือต้องมีพื้นที่พักผ่อน ที่ทานอาหาร 
และท�ากิจกรรมยามว่าง รวมทังชุด
ปฐมพยาบาล และห้องน�้าที่ได้มาตรฐาน
สุขอนามัยที่เหมาะสม 

มีการก�าหนดตารางการตรวจสอบและ
การอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างสม�่าเสมอ
ในปี 2561 เพื่อให้เจ้าของเรือและลูกเรือ
ปฏิบัติและทราบถึงการปรับปรุงมาตร-
ฐานการท�างานส�าหรับชาวประมงที่
ท�างานในท้องทะเล  

โอกาสในการศึกษาและศักยภาพที่เป็น
ผลมาจากโครงการนี้ เป็นตัวอย่างล่าสุด
ของความคืบหน้าเชิงบวกที่ผู้มีส่วนได้ 
เสียในประเทศไทยร่วมกันผลักดันตาม
พันธกิจในการแก้ปัญหาประเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชนและการท�าประมงที่ผิด
กฎหมาย ในอดีต ประเด็นเหล่านี้มี
ผลลัพธ์ด้วยการที่สหภาพยุโรปออก 
“ใบเหลือง” ให้ประเทศไทย และ
อุตสาหกรรมการประมงของประเทศว่า
ด้วยเรื่องการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) 
และสหรัฐอเมริกาปรับลดอันดับ

ประเทศไทยในเรื่องการค้ามนุษย์ใน
รายงาน Persons Report อย่างไร
ก็ตาม จากความก้าวหน้าในโครงการนี้ 
ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับข้ึนใน
เรื่องการค้ามนุษย์ในรายงาน Persons 
Report จากบัญชีรายชื่อในระดับ 3 
มาอยู่ในบัญชีรายชื่อในระดับ 2 ที่ต้อง
จับตามอง

ไทยยูเนี่ยน และเนสท์เล่ ร่วมกันให้ทุนใน
การปรับปรุงเรือล�านี้ ซึ่งประกอบไปด้วย
การติดตังเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็น 
ตลอดรวมไปจนถึงดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการสาธิตและการฝึกอบรม 

กรณศีกึษา

ไทยยูเนี่ยนจับมือเนสท์เล่เปิดตัวเรือสาธิต รวมพลังส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน
ในอุตสาหกรรมประมง
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หลักปฏิบัติพ้ืนฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชน 

ปรเด็นด้าน
สิทธิมนุษยชน
ท่ีไทยยูเน่ียน

การระบุประเดน
ด้านสิทธิมนุษยชน
ท่ีส คัญและกลุ่ม

แรงงานท่ีมีความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง
ด้านสิทธิมนุษยชน

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรการลดผล
กระทบและการควบคุม

การตรวจสอบ
มาตรฐานด้านแรงงาน
การปรับปรุงการท งาน

และการรายงานผล

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม

ไทยยูเนี่ยน มุ่งมันที่จะส่งเสริมแนวปฏิบัติเพื่อให้แรงงานปลอดภัย 
และถูกกฎหมาย ตลอดทังอุตสาหกรรมอาหารทะเลทัวโลก ซึ่งความ
ตังใจนี้ไม่ได้เป็นเพียงการท�าเรื่องที่ถูกต้อง แต่ยังเป็นความคาดหวัง
ที่เพิมมากข้ึนจากทังผู้บริโภคและภาคประชาสังคมที่อยากให้
ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนัน
ถ้าสามารถจัดการกับประเด็นต่างๆ นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะส่งผลให้ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ของโลก และยังสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมันจากผู้มีส่วน
ได้เสียอีกด้วย

อุตสาหกรรมอาหารทะเลมักใช้แรงงานจ�านวนมาก และมีห่วงโซ่
อุปทานที่ซับซ้อนเก่ียวพันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม อีกทัง
มีความท้าทายหลายรูปแบบ เช่น การค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธ ิ
มนุษยชน และการขูดรีดแรงงาน ในหลายๆ กรณี เรื่องเหล่านี้เกิดข้ึน
นอกเหนือขอบเขตของการควบคุมของบริษัท และด้วยความซับซ้อน 
ของอุตสาหกรรมอาหาร ท�าให้บริษัทหรือองค์กรไม่สามารถที่จะแก้ไข
ได้เพียงผู้เดียว 

ใน 2 ปีที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนได้ท�าการตรวจสอบเพื่อหาจุดเสี่ยงการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานการประมงของบริษัท เพื่อระบุ
สิงที่คาดว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เห็นภาพและ
สามารถจัดการได้แต่เนินๆ ในปี 2559 บริษัทได้ขยายการตรวจสอบ
นี้โดยครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานด้านบรรจุภัณฑ์ ส่วนผสม
อาหาร และการเพาะเล้ียงกุ้ง 

และในปี 2560 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ของ
บริษัทเพื่อความโปร่งใสเก่ียวกับวิธีการด�าเนินการของบริษัทเรื่อง
สิทธิมนุษยชน แม้ว่าห่วงโซ่อุปทานของเราในแต่ละพื้นที่จะมีความ
เสี่ยงและความท้าทายที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการนี้จะท�าให้
ไทยยูเนี่ยน ซึ่งท�าธุรกิจอยู่ทัวโลกสามารถส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทได้มากข้ึน

นับตังแต่ที่ไทยยูเนี่ยนออกแถลงการณ์ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติตาม
กฎหมายเรื่องระบบการค้าแรงงานทาสยุคใหม่ด้วยความโปร่งใสใน
ปี 2559 และจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานฉบับใหม่ 
ในปี 2558 บริษัทยังคงเดินหน้าในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี 2560 ทังนี้ เราได้ปรับปรุงและขยายขอบเขตกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อระบุ ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่
เราอาจประสบ โดยใช้หลักการสากลว่าด้วยการท�าธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และขอบเขตแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นเกณฑ์ส�าคัญ
 

การคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจ
วัตถุดิบแต่ละประเภทที่ไทยยูเนี่ยนซื้อจากคู่ค้ามีความเสี่ยงและ
ประเด็นด้านความยังยืนที่แตกต่างกันออกไป การประเมินคู่ค้า 

ตังแต่เริมแรก จะช่วยให้ไทยยูเนี่ยนชี้วัด และออกมาตรการจัดการ
ความเสี่ยงด้านความยังยืนของคู่ค้ารายนันได้ รวมถึงความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2559 บริษัท SGS ได้เข้ามาช่วยพัฒนา
แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionaire - SAQ) 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานของไทยยูเนี่ยน กฎหมายที่เก่ียวข้อง และการเพิมขีดความ
สามารถให้กับคู่ค้าของบริษัท หลังจากที่คู่ค้ารายใหม่ลงนามรับรอง
จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยนแล้ว 
ยังต้องท�าการประเมินตนตามแบบ SAQ ผ่านทางอิเล็กทรอโทรนิกส์
หรือโดยการตรวจประเมินการส่งมอบของคู่ค้าที่หน้างาน ซึ่งคู่ค้า
ที่ผ่านการประเมินเท่านันจึงจะสามารถท�าธุรกิจร่วมกับไทยยูเนี่ยนได้ 
ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินมีโอกาสเข้าโครงการปรับปรุงการด�าเนินงาน
ของตนให้เข้ากับข้อปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานของไทยยูเนี่ยน 

นอกจากนี้ ในปี 2560 ไทยยูเนี่ยนได้พัฒนาโครงการใหม่ ซึ่งมุ่งเน้น
การตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานการผลิตกุ้งใน
ประเทศไทย ซึ่งจะเปิดตัวในปี 2561 โดยโครงการนี้จะประกอบด้วย 
การจัดล�าดับความส�าคัญและการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบ การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม และ
การสร้างขีดความสามารถ

 
การจัดหาแรงงานข้ามชาติ 
ไทยยูเนี่ยนส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
เพราะเป็นโอกาสสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวดีกว่าใน
ประเทศบ้านเกิด ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีการดูแลพนักงานข้ามชาติของ
เราอย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันปัญหาที่
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แรงงานข้ามชาติมองหาโอกาสการท�างาน
และมมีาตรฐานการด�ารงชีวิตทีด่ข้ึีนทัวโลก   

อย่างไรก็ตาม บางครังการแสวงหาโอกาส
การท�างานน�าไปสู่ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน
กับแรงงานเหล่านัน จากข้อมูลขององค์กร
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุว่า 
แรงงานข้ามชาติทัวโลกมีความเสี่ยง
อย่างยิงต่อการถูกบังคับใช้แรงงาน

ไม่เว้นแม้แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แรงงานจากประเทศกัมพชูาและเมียนมา
มุ่งหน้ามาที่ประเทศไทยเพิมข้ึน เพื่อโอกาส
ทางเศรษฐกิจในการหาเล้ียงชีพที่ซึ่งใน

ประเทศของพวกเขาไม่สามารถหาได้ใน
ปัจจุบัน

จากข้อมูลขององค์กร Finnwatch 
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยไม่เพียงแต่
ถูกเลือกปฏิบัติเท่านัน แต่ยังถูกบังคับ
ให้ช�าระค่าธรรมเนียมในการจัดหางานใน
อัตราที่สูงระหว่างทางจากประเทศบ้านเกิด
เพื่อมาท�างาน นันหมายความว่าแรงงาน
ข้ามชาติที่ต้องการหางานที่ถูกต้องตาม
กฎหมายอาจต้องเป็นหนี้ก้อนมหาศาล
ก่อนที่จะได้เริมงาน ซึ่งหนี้ก้อนดังกล่าว
อาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะปลดหนี้ลงได้
ไทยยูเนี่ยน ก�าลังด�าเนินงานอย่างจริงจัง

เพือ่ต่อสูกั้บการกระท�าทีไ่ม่เป็นธรรมดงักล่าว 
กลุ่มแรงงานหลักของบริษัทในประเทศไทย
ประกอบด้วยแรงงานชาวไทย เมียนมา 
และกัมพูชา ซึ่งรับสมัครผ่านช่องทางอย่าง
เป็นทางการร่วมกับบริษัทนายหน้าที่ข้ึน
ทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศกัมพูชา
และเมียนมา บริษัทมุ่งเน้นการลดความ
เป็นไปได้ส�าหรับการบังคับใช้แรงงาน และ
การขูดรีดแรงงานโดยตัวแทนหรือบริษัท
นายหน้าในการรับสมัครแรงงานเหล่านัน

สภาพหนี้สินอันเนื่องจากการหางาน 
หรือแรงงานขัดหนี้ต้องไม่เกิดข้ึนในสถาน
ประกอบการของไทยยูเนี่ยน เราได้ยกเลิก

มักเกิดจากแรงงานข้ามชาติ เช่น การขูดรีดแรงงาน การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และการค้ามนุษย์ 

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายว่าด้วยการจัดหาแรงงานข้ามชาติอย่าง
มีจริยธรรม พร้อมทังจัดมาตรการเฝ้าระวังและประเมินอย่างใกล้ชิด 
และมีการก�าหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อเฝ้าระวังและประเมิน
อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรามีเจตนารมย์

ให้นโยบายนี้ช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ
และขจัดปัญหาแรงงานขัดหนี้ แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิง นโยบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้มันใจว่าแรงงาน 
ข้ามชาติได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนถูกว่าจ้าง พวกเขาต้องได้รับ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ และมีเสรีภาพใน
การเคล่ือนไหว

กรณศีกึษา

การจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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แนวปฏิบัติการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม
นับแต่ที่ไทยยูเนี่ยนประกาศจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้าน
แรงงาน และแสดงปณิธานในการปฏิบัติตามข้อตกลงสหประชาชาติ 
บริษัทได้ออกมาตรการมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะบรรลุเป้าหมาย
ของเราในปี 2563 ในเรื่องของแรงงานปลอดภัยและแรงงานที่ถูก
กฎหมาย

ค่าธรรมเนียมในการจัดหาแรงงานส�าหรับ
แรงงานทังหมดในโรงงานผลิตและแปรรูป
ของเรา โดยมีผลบังคับใช้กับการจ้างงาน
ทังหมดในอนาคตทังภายในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ

นอกจากนี้ตังแต่ปี 2558 ไทยยูเนี่ยนได้
ประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและแนว
ปฏิบัติด้านแรงงานฉบับปรับปรุง 
ซึ่งครอบคลุมเรื่องการจ้างงานและการ
ปฏิบัติต่อแรงงาน การก�าหนดขันตอน
การด�าเนินงานเรื่องสวัสดิการพนักงาน 
สิทธิประโยชน์ ค่าแรง อายุ เสรีภาพใน
การสมาคม สิทธิในการเจรจาต่อรอง 
และมาตรการสุขภาพและความปลอดภัย
ที่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงสิทธิได้ 
จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงานนี้ คู่ค้าทังหมดต้องลงนาม
รับทราบและปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการ
ตังมาตรฐานการด�าเนินงานที่ไทยยูเนี่ยน
คาดหวังให้เกิดข้ึนทังระบบห่วงโซ่อุปทาน

การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการ 
จัดหางานเป็นการด�าเนินงานต่อเนื่องของ 
ไทยยูเนี่ยนในนโยบายการจัดหาแรงงาน 
ข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม ซึ่งได้รับการ
ยอมรับจากเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงาน 
ข้ามชาติ (MWRN) โดยเข้าไปด�าเนินการ
ตรวจสอบสภาพแรงงานในโรงงานผลิตและ
แปรรูปทุกแห่งของไทยยูเนี่ยนในปี 2559 
ซึ่งเน้นถึงความท้าทายในการจัดหาแรงงาน
และการตอบสนองอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ 
ไทยยูเนี่ยนยังได้ท�างานกับสถาบันอิสรา
และให้ข้อมูลเพื่อเป็นกรณีศึกษาในเรื่อง
ระบบการจัดหาแรงงานโดยปราศจากการ
ปฏิบัติเยี่ยงทาสกับสถาบัน

เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับอุตสาหกรรมและ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการท�างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดตลอดทังกระบวนการจัดหา
งาน และเน้นย�้ากับตัวแทนและบริษัทนาย
หน้าว่าการด�าเนินการอย่างมีจริยธรรมที่
สามารถตรวจสอบได้เป็นสิงที่ต้องปฏิบัติ 
และมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจทังใน
ปัจจุบันและในอนาคต

การให้ค�ามันในการทุ่มเททรัพยากรและ
เวลาในการเผชิญกับประเด็นดังกล่าว 
และสร้างความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับ
บริษัทจัดหาแรงงานและองค์การนอก
ภาครัฐในประเทศเมียนมาและกัมพูชา 
ท�าให้ไทยยูเนี่ยนสามารถวางแผนกระบวน
การจัดหาแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยมีเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติ เป็นที่ปรึกษาและควบคุมดูแล 
ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยาก
ในการจัดหาแรงงานได้ 

ความคดิริเริมเหล่านี ้เป็นผลจากการมพีนัธกิจ
ร่วมกันในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท�างานให้กับพนักงานทังหมดของ
ไทยยูเนี่ยน ซึ่งเราเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของไทยในการด�าเนินนโยบาย
และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าการเปล่ียนแปลง
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แต่สิงส�าคัญคือ การมี
พันธมิตรที่สามารถช่วยสะท้อนให้เราเห็น
ภาพสถานประกอบการในมุมมองของ
พนักงาน และสร้างความเข้าใจในเรื่อง
แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ดีที่สุด  

หนึ่งในแนวทางส�าคัญของการก้าวไปสู่การ
พัฒนาที่ยังยืนอย่างแท้จริงในอนาคตคือ 
การที่พนักงานทังหมดสามารถเข้าถึงความ

ปลอดภัยและมีเสรีภาพในการเลือก หนทาง
นี้ไม่ง่าย เราจ�าเป็นต้องช่วยสร้างธุรกิจรูป
แบบใหม่ให้กับบริษัทจัดหาแรงงานส�าหรับ
งานในต่างประเทศ

แม้ว่าจะมีแนวทางมากกว่านันที่สามารถ
ท�าให้บรรลุผลส�าเร็จได้ ไทยยูเนี่ยนจะท�าใน
ส่วนของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการปัญหา
ต่างๆ เหล่านัน เช่น การบังคบัใช้จรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน นโยบาย
การจัดหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม
และการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมใน
การจัดหางาน คู่ค้าที่ไม่ผ่านการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวจะไม่สามารถเป็นคู่ค้ากับ
ไทยยูเนี่ยนได้อีกต่อไป

แต่เป็นเรื่องที่ส�าคัญยิงที่ผู้น�าต่างๆ ทังจาก
อุตสาหกรรมอาหารทะเล และอุตสาหกรรม
อื่นๆ รวมทังภาครัฐ องค์การนอกภาครัฐ 
และผู้มีส่วนได้เสียทังหมดร่วมมือกัน
ในการขจัดการกดข่ีแรงงานเพื่อน�าไปสู่
การจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย ตราบใด
ที่ตัวแทนและบริษัทนายหน้าที่ไร้จริยธรรม
ยังคงหาพันธมิตรในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างไร้ศีลธรรม แรงงานจะยังคงถูกกดข่ี
และถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อไป 
ทังๆที่พวกเขาต้องการจะแสวงหาการจ้าง
งานที่ถูกกฎหมายและชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 
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การจดัหาวตัถดุบิ
ด้วยความรบัผดิชอบ 



06

การตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
เป็นเรื่องส�าคัญใน
การปรับปรุงแนวทาง
ด้านความโปร่งใสและ
การด�าเนินงานของห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเลทังหมด
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อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะ
เป็นการประมงแบบจับหรือการประมงแบบเพาะเล้ียง ด้วยความซับ
ซ้อนของอุตสาหกรรม เราจึงตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนิน
การเชิงรุกเพื่อรับมือต่อประเด็นที่เกิดข้ึนใหม่และประเด็นที่ยังคงอยู่
ต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลง

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นหัวใจของการด�าเนินงานด้าน
จัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบภายใต้กลยุทธ์ความยังยืน 
SeaChange® มีความส�าคัญต่อการจัดการธุรกิจของเราให้ประสบ
ความส�าเร็จและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากระบบการตรวจสอบ

ย้อนกลับแบบเต็มรูปแบบของระบบห่วงโซ่อุปทานของเรา เราจะไม่
สามารถเริมต้นท�าความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานได้ 
ด้วยเหตุนี้ เราจึงถือว่า การตรวจสอบย้อนกลับเป็นหัวใจส�าคัญของ 
SeaChange®

การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบไม่ได้มุ่งให้ความส�าคัญแต่ใน
เรื่องความโปร่งใส แต่ยังให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมอีกด้วย 
เรามองว่าคู่ค้าของเราเป็นหุ้นส่วน และเราให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้พวกเขาพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานขันสูงของไทยยูเนี่ยน
ที่ลูกค้าของเราและผู้มีส่วนได้เสียอื่นคาดหวัง  

ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมอาหารทะเล เป็นความเสี่ยงสืบเนื่อง
ที่มีอยู่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เฉกเช่นเดียวกับภาคส่วนอื่นๆ ซึ่ง
ไทยยูเนี่ยนมุ่งท�างานอย่างแข็งขันเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านัน 
ความเสี่ยงดังกล่าวประกอบไปด้วยเรื่อง 
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน

ไทยยูเนี่ยนก�าลังเดินหน้าท�างานอย่าง
เข้มข้น เพื่อน�าความโปร่งใสและการตรวจ
สอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วย
ระบบดิจิทัลมาสู่ห่วงโซ่อุปทานของเรา 
กระบวนการท�างานบางอย่างของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลทังหมดต้อง
ด�าเนินการเพื่อไปสู่ความยังยืนในอนาคต

การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งทีม่าของวตัถุ
ดบิด้วยระบบดจิิทลั คอื ศกัยภาพในการ
ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ตงัแต่แหล่งก�าเนดิผ่าน
กระบวนการผลิตจนมาถงึผู้บริโภคแบบ
อเิล็กทรอนกิส์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในห่วงโซ่
อุปทานต่อผู้ผลิตและผู้บรโิภค ด้วยระบบนี้
จะท�าให้สามารถยกระดบัเรื่องความโปร่งใสให้
กับอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลยิงข้ึน
ไปอกี

ผู้บริโภคทัวโลกต้องการทราบว่า อาหารที่
อยู่บนจานของพวกเขามาจากที่ไหน และ
ต้องการความมันใจว่าอาหารนันมีคุณภาพ
และมีมาตรฐานด้านความยังยืนระดับ
สูงสุด

แต่อย่างไรก็ดี การตรวจสอบย้อนกลับถึง
แหล่งก�าเนิดของสินค้าอาหารทะเลเป็นเรื่อง
ที่มีความท้าทาย เนื่องจากการด�าเนิน 
กิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกิดข้ึนในทะเลเป็น
เรื่องยากที่จะติดตามหรือก�ากับดูแลได้ 

และบ่อยครังมีเพียงคนบนเรือเท่านันที่
เข้าใจสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่และรู้ว่า
ควรจะจับปลาด้วยวิธีการใด การขาดการ
ติดตามเหล่านี้ท�าให้น�าไปสู่การละเมิดกฎ
ระเบียบด้านการประมงและแรงงาน ส่งผล
ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีการ
ท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU) 

การจัดการกับปัญหาดังกล่าว ไทยยูเนี่ยน 
บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ และ Inmarsat ได้
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และภาครัฐ 
เช่น องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือทาง
ท้องทะเลและการประมง (USAID 
Oceans) เปิดตัวโครงการน�าร่องการ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ด้วยระบบดิจิทัลในปี 2560 และประสบ
ความส�าเร็จในการติดตังระบบสื่อสาร 
“Fleet One” ของ Inmarsat บนเรือ
ประมงในประเทศไทย โดยในขณะเดียวกัน
ลูกเรือ กัปตัน และเจ้าของเรือ จะได้รับการ
อบรมการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสาร 
“Fish Talk” ซึ่งพัฒนาโดย Xsense ซึ่งจะ
ท�าให้แรงงานที่ท�างานอยู่ในทะเลสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับครอบครัว และเพื่อนได้
ทัวโลก ซึ่งนับเป็นครังแรกในอุตสาหกรรม
ประมงของไทยที่ใช้ระบบการสื่อสาร
ดังกล่าว

โครงการน�าร่องนี้ จะทดสอบการเข้าถึง
รูปแบบส�าหรับการบันทึกข้อมูลการจับ
ปลาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
ใช้แอปพลิเคชันอุปกรณ์เคล่ือนที่ และการ

มุ่งสู่ระบบดิจิทัล เพื่อความยั่งยืน

กรณศีกึษา



•  การท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
   (IUU) ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้านการด�าเนินงานตามที่กฎหมาย 
   ก�าหนด 

•  การละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน เป็นความเสี่ยงทางสังคม 

•  การลดลงของปริมาณปลา เป็นความเสี่ยงด้านสิงแวดล้อม 

วิธีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การจัด
หาวัตถุดิบประมงและการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า เนื่องจากกระบวนการ
เหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะน�ามาซึ่งความเสี่ยง นอกจากนี้ เรายังตระหนัก
ถึงความจ�าเป็นในการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานในส่วนของวัตถุดิบ
ประเภทอื่น ตังแต่บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงส่วนประกอบที่ไม่ใช่อาหาร
ทะเล และการขนส่ง

การตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบดิจิทัล 
การตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบดิจิทัล ยังคงเป็นส่วนส�าคัญของ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Trax คือ ระบบตรวจสอบย้อน
กลับที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะของเรา ช่วยให้เรามีเครื่องมือ
จัดการข้อมูลดิจิทัลเพื่อใช้ในการด�าเนินงานทัวโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�างานของระบบ
ติดตามกระป๋องผลิตภัณฑ์ (can trackers) ซึ่งปรากฏอยู่บน
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเราทัวโลก ในปี 2560 ได้ขยายการท�างาน
ของ Trax ให้ครอบคลุมโรงงานและระบบห่วงโซ่อุปทานของเรา
เพิมข้ึน ระบบการเก็บข้อมูลเส้นทางล�าเลียงแบบดิจิทัลของ Trax 
ช่วยให้เห็นภาพการท�างานที่ชัดเจนข้ึนในระบบห่วงโซ่อุปทานของเรา 
ซึ่งช่วยให้ไทยยูเนี่ยนวิเคราะห์ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เชื่อมต่อผ่านดาวเทียม ซึ่งจะแสดงข้อมูล
การติดตามด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดเส้นทาง รวมทังท�าให้เกิดการบริหาร
จัดการในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วย

“ความส�าเร็จของโครงการน�าร่องนี้ ย่อมมี
ความหมายส�าคัญต่อการปฏิรูปในห่วงโซ่
อุปทานของอาหารทะเล เพราะนี่จะเป็นครัง
แรกของอุตสาหกรรมนี้ที่สามารถติดต่อ
สื่อสารขณะอยู่ในทะเลได้ และไม่เพียง
สามารถให้ข้อมูลการจับปลาได้ทันที แต่ยัง
ท�าให้แรงงานบนเรือมีโอกาสติดต่อสื่อสาร
กับครอบครัวของพวกเขาที่อยู่ภาคพื้นดิน 
และสามารถติดต่อกับเพื่อนที่อยู่เรือล�าอื่น
ได้อีกด้วย” คุณอิซาเบล แอลโวท ผู้อ�านวย
การกลุ่มความยังยืนของบริษัท มาร์ส เพ็ท
แคร์ กล่าว “สุดท้ายแล้ว สิงนี้จะท�าให้
สามารถรับฟังเสียงสะท้อนของแรงงานที่
ท�างานอยู่บนเรือได้”

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมประมงมีระบบการ
เก็บข้อมูลด้วยกระดาษ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อสัญญาณกับเรือที่
เคล่ือนที่อยู่ตลอดเวลา โดยผ่านสัญญาณ
ดาวเทียมที่มีราคาไม่สูง เป็นไปได้ยากกว่า
การเชื่อมต่อในไร่หรือโรงงานที่อยู่กับที่ 
ปัจจุบัน แม้แต่ผู้ผลิตอาหารทะเลที่มี
จรรยาบรรณและให้ความส�าคัญกับความ
ยังยืนหลายแห่ง ก็ยังคงใช้ระบบการเก็บ

ข้อมลูด้วยกระดาษในการตดิตามตรวจสอบ 
ซึ่งติดตามข้อมูลได้อย่างน้อยบางส่วนของ
ห่วงโซ่อุปทาน แต่อย่างไรก็ตาม การเก็บ
ข้อมูลด้วยระบบกระดาษขาดประสิทธิภาพ
และมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจาก
ผู้ปฏิบัติการในการเก็บข้อมูลได้ง่าย

นับเป็นโอกาสที่ดีที่อุตสาหกรรมประมงมี
วิวัฒนาการอย่างมีนัยส�าคัญ ท�าให้สิงที่ไม่
คาดว่าจะเป็นไปได้ในอดีต สามารถเป็นไปได้
ในปัจจุบัน การได้มาซึ่งข้อมูลโดยทันทีจาก
การตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบดิจิทัล 
เช่น ข้อมูลการจับปลาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จะช่วยการท�างานของบริษัทอาหารทะเล
ต่างๆ พันธมิตร และภาครัฐ รวมถึงช่วย
ลดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุมลดลง และ
สามารถติดตามตรวจสอบเรื่องมาตรฐาน
แรงงานบนเรือประมงได้อีกด้วย วิธีการนี้
เป็นการป้องกนัการท�าประมงและสิงแวดล้อม 
รวมถึงช่วยยกระดับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
และลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานของทงั
ไทยยูเนี่ยน และบริษัทอาหารทะเลรายอื่นๆ 

“ปัจจุบัน เราสามารถใช้โทรศัพท์ของเราได้
แล้วเมือ่เราออกทะเล ซึ่งทีน่ันไม่มสีญัญาณ” 
คุณ Than Zin Ko ชาวประมงสัญชาติ
เมียนมา กล่าว 

คุณ Hla Hal Myo ภรรยาของชาวประมง 
สัญชาติเมียนมา กล่าวว่า “การติดตัง 
ระบบนี้ท�าให้เรามีความสะดวกมากข้ึน 
เราสามารถพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้ตลอด
เวลาตังแต่มีการติดตังระบบนี้ และเรามีการ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง”

อุตสาหกรรมประมงมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังว่าจะเพิมข้ึน โครงการ
น�าร่องนี้ไม่เพียงแต่สามารถพัฒนาเรื่อง
ความโปร่งใส และการตรวจสอบย้อนกลับ
ตลอดน่านน�้าไทย ซึ่งเป็นหัวใจหลักส�าคัญ
ของ SeaChange® กลยุทธ์ความยังยืน
ของไทยยูเนี่ยน แต่ยังช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรมประมงของไทยดียิงข้ึนอีก
ด้วย

“หลายประเด็นที่เราพบในประเทศไทย 
มีความคล้ายคลึงกับชุมชนประมงต่างๆ 
ทัวโลก ดังนัน เราจึงหวังว่า งานที่เราก�าลัง
ด�าเนินการอยู่ที่นี่จะส่งผลไปยังอุตสาหกรรม
ประมงทัวโลก” ดร. แดเรี่ยน แมคเบน 
ผู้อ�านวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยังยืนของ
ไทยยูเนี่ยน กล่าว 



รายงานเพื่อความยังยืน 2560

ส�าหรับการท�าประมงแบบจับจากธรรมชาติ เราเริมท�าการวิเคราะห์
ปริมาณปลาและวิเคราะห์ตลาดอย่างเจาะลึกเป็นประจ�าทุกเดือน 
ท�าให้เราสามารถประมาณการปริมาณปลาที่มีอยู่ได้ใกล้เคียง 
โดยการวิเคราะห์ประกอบไปด้วยการพิจารณาปัจจัยหลายประการ 
อาทิเช่น สถานะปริมาณปลา กฎระเบียบการท�าประมงและช่วงปิด
ฤดูกาล สภาพอากาศ กระแสน�้าในทะเล และอื่นๆ  

 
การวิเคราะห์การจัดซ้ือวัตถุดิบประเภทอื่นท่ี
ไม่ใช่ปลาจากท่ัวโลก 
ตังแต่ปี 2558 ไทยยูเนี่ยนได้ท�าการวิเคราะห์การจัดซื้อวัตถุดิบ
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่ปลาในทุกโรงงานของไทยยูเนี่ยน เช่น บรรจุภัณฑ์ 
ส่วนผสม และการขนส่ง ซึ่งจากการวิเคราะห์ดังกล่าว ไทยยูเนี่ยน

ก�าลังพัฒนาและริเริมการด�าเนินการร่วมกันทัวโลก เพื่อรวมกลุ่ม
จัดซื้อซึ่งจะลดความซ�้าซ้อนและเพิมประสิทธิภาพยิงข้ึน การริเริม
ดังกล่าวจะมีมาตรการวัดที่มีประสิทธิภาพส�าหรับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานและเพิมประสิทธิภาพ

ในปี 2560 การศึกษาเชิงลึกเรื่องห่วงโซ่อุปทานบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
และฝาปิดของเราเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรายงานดังกล่าว จะเป็นแนวทาง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้กับทุกบริษัทในเครือ และจะขยาย
ผลต่อยอดเพื่อประเมินห่วงโซ่อุปทานบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ
ไทยยูเนี่ยน ในปี 2561 

ข้อมูลจากการประเมินนี้ช่วยให้เราสามารถท�าฐานข้อมูลส�าหรับ
พันธกิจด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยังยืนของเรา และการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องในด้านการใช้งานและความยังยืนของบรรจุภัณฑ์ของเรา

การจัดซ้ือบรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมของไทยยูเน่ียน
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กระป๋องและฝาปิด

ถุงเพาซ์

ถ้วย

กล่องและฝาปิด

บรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น
และฝาปิด

โหลแก้ว

แผ่นรองและแผ่นกัน ข้าวสาลีและแป้งสติกเกอร์/กระดาษรอง/
กระดาษแข็ง

ส่วนประกอบกล่องด้านใน ไม้เสียบ

กระดาษแข็ง

เทปกาวและเชือก น�้ามันกล่อง

บรรจุภัณฑ์ข้ันต้น บรรจุภัณฑ์รอง ส่วนผสม

ถาดและฝาปิด

ร เ ร เ ร เ

ประเภทของการจัดซื้อ

ประเภทวัตถุดิบ
การจัดซ้ือวัตถุดิบ

ท่ีไม่ใช่ปลา

สารปรุงแต่งอาหาร

ถุงพลาสติกและถุงโพลี น�้าจิมและน�้าพริก

เครื่องปรุงรส

ผลิตภัณฑ์นม

ผลิตภัณฑ์แร่

ทัวไป

แป้งกล่องโฟม

กระบอกสูบ

บรรจุภัณฑ์อื่นๆวัสดุส�าหรับการขนย้าย

ถาดและฝาปิด

ฟิล์มถนอมอาหารถุงพลาสติก/ถุงโพลี



สัดส่วนการจัดซ้ือบรรจุภัณฑ์ข้ันต้นสูงสุดสองชนิดแรก คิดเป็นร้อยละ 94 
โดยกระป๋องและฝาปิด มีประมาณร้อยละ 88 ของการจัดซ้ือ
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Can & Lid Cup Tray &
Cover

Other 
Containers 

& Lids

Glass Jar Tub & Lid Total

88%

6%

3%
1% 1% 1% 0% 0%

Spend by category: Packaging – Primary 

กระบวนการประเมินคู่ค้า
นับตังแต่เปิดตัวจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานปี 
2558 บริษัทได้เริมต้นขันตอนการตรวจสอบคู่ค้าเพื่อให้มันใจว่า 
บริษัทได้รับการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบจากคู่ค้าที่ผ่านการประเมิน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อของไทยยูเนี่ยน โดยรวมถึงเรื่อง
สิงแวดล้อม สังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการก�ากับดูแล 
การประเมินคู่ค้าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อของบริษัทใน
ทุกขันตอนของรอบการซื้อ ซึ่งรวมถึงคู่ค้าปัจจุบัน และคู่ค้าในอนาคต

คู่ค้ารายใดที่จะท�าธุรกิจกับบริษัทในอนาคต จะต้องรับทราบและ
ลงนามในจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน ส�าหรับใน
ประเทศไทย คู่ค้ารายใดที่จะท�าธุรกิจกับบริษัทจะได้รับการประเมิน
ก่อนเพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดของไทยยูเนี่ยนหรือไม่ 
โดยการกรอกแบบสอบถามการประเมินตนเอง (Self-Assess-
ment Questionnaire: SAQ) ซึ่งคู่ค้าที่ผ่านการประเมิน SAQ 
จะเป็นคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติ และสามารถเริมท�าธุรกิจร่วมกันได้

คณะกรรมการการจัดซื้อในประเทศจะประเมินคู่ค้าและพิจารณาการ



รายงานเพื่อความยังยืน 2560
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การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบทางเทคนิคให้กับ
ทีมตรวจสอบกุ้งภายใน 

การฝึกอบรมภาคสนามส�าหรับทีมตรวจสอบกุ้งภายใน 

1

2

3 การฝึกอบรมให้กับพ่อค้าคนกลางกุ้งในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน
ของบริษัท รวมถึงโครงการการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดทางสังคมของผลิตภัณฑ์กุ้ง

1

3

2

ให้คะแนนอย่างต่อเนื่อง คู่ค้ารายใดที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูง
โดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับสิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแล จะได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก 
เพื่อยืนยันว่าสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของไทยยูเนี่ยน
ได้ ส�าหรับคู่ค้ารายใดที่มีความเสี่ยงสูงและที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ 
มีโอกาสที่จะได้เข้าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพส�าหรับคู่ค้า เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก�าหนดของบริษัท กรณีที่คู่ค้าสามารถปรับปรุงการ
ท�างานและปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัทได้ จะสามารถท�าธุรกิจ
ร่วมกัน ในกรณีที่คู่ค้าไม่สามารถปรับปรุงได้ตามข้อก�าหนด จะไม่
สามารถท�าธุรกิจร่วมกันได้

คู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับไทยยูเนี่ยนทังหมดทัวโลกต้องได้รับการตรวจ
สอบภายในหรือจากหน่วยงานภายนอกในการตรวจสอบในระหว่าง
รอบการจัดซื้อ ซึ่งไม่ใช่หมายถึงเฉพาะคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงเท่านัน 
โดยบริษัทสุ่มเลือกจากสัดส่วนของคู่ค้า เพื่อตรวจสอบความสามารถ
ในการปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงานของบริษัท อีกทังเป็นการช่วยป้องกันการไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ในประเทศไทยในปี 2560 บริษัท SGS ให้การอบรม
ผู้ตรวจสอบของเราในด้านการปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางสังคม
ตามมาตรฐานของเราและตามกฎหมายแรงงานไทย นอกจากนี้ 
SGS ได้มีการตรวจประเมินตามข้อก�าหนดทางสังคมการจัดซื้อ
วัตถุดิบที่ไม่ใช่ปลาของเราโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของการจัดซื้อวัตถุดิบที่ไม่ใช่ปลาทังหมด

การบริหารห่วงโซ่อุปทานกุ้งในประเทศไทย  
ในปี 2560 เราได้ริเริมด�าเนินการโครงการตรวจสอบขนาดใหญ่
เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง และส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ทางสังคมในห่วงโซ่อุปทานกุ้งในประเทศไทย โครงการนี้จะช่วยเติม
เต็มการเพิมข้ึนของจ�านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง ซึ่งเป็นการยก
มาตรฐานทางสังคมของฟาร์มที่ยังไม่ได้รับการรับรองให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าการรับรองตามกระบวนการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าที่ดี (Best 
Aquaculture Practice: BAP) โดยเน้นไปที่การปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับในประเทศและของประเทศที่น�าเข้า บริษัทจะเริม
โครงการนี้โดยใช้ระบบดิจิทัลในปี 2561 ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วย
ปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของไทยยูเนี่ยน แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวติของผู้เล้ียงกุ้งและชาวประมงที่ท�างานในห่วงโซ่อุปทานกุ้งของ
ไทยอีกด้วย



73

ไทยยูเนี่ยนร่วมงานประชุมระดับโลก 
World Economic Forum (WEF) 
ในเมอืงนวิยอร์ก ซิตี ้พร้อมให้พนัธสญัญา
ต่อแถลงการณ์การตรวจสอบย้อนกลับ
ถึงแหล่งที่มาของปลาทูน่าปี 2563 
(Tuna 2020 Traceability 
Declaration) โดยพันธสัญญา
ดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการ
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของ
องค์การสหประชาชาติ โดยมีผู้น�าจาก 
193 ประเทศทัวโลก ได้ประกาศ
พันธกิจร่วมกันตามมติสหประชาชาติ
ในเดือนกันยายน 2558

การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา
ของปลาทูน่าปี 2563 ได้รับความเห็น
ชอบจากผู้น�าธุรกิจค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ผู้ผลิตปลาทูน่า นักการตลาด 
ผู้ประกอบการค้า และผู้ท�าธุรกิจประมง 
อีกทังยังได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรภาคประชาสังคมที่มีอิทธิพล 
และรัฐบาลต่างๆ โดยหน่วยงานต่างๆ 
ที่เห็นชอบร่วมกันในพันธกิจนี้ให้ค�ามัน
ในการที่จะมีบทบาทอย่างเป็นรูปธรรม
และร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางเพื่อ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

“ที่ไทยยูเนี่ยน เราตระหนักดีว่าปลา
ทูน่าไม่ได้เป็นเพียงสินค้า แต่เป็นแหล่ง

โภชนาการที่ส�าคัญ รวมทังก่อให้เกิด
การจ้างงานอย่างน้อยหนึ่งพันล้าน
ต�าแหน่งทัวโลก” ดร. แดเรี่ยน แมค
เบน ผู้อ�านวยการกลุ่มการพัฒนาที่
ยังยืนของไทยยูเนี่ยน กล่าวระหว่าง
ร่วมการเสวนากับผู้น�าอุตสาหกรรม
อาหารทะเล ซึ่งจัดโดย WEF “ในฐานะ
ที่เป็นผู้น�าอุตสาหกรรม นี่เป็นความ
รับผิดชอบของเราในการท�างานร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อให้มันใจ
ว่าการจับปลาทูน่า รวมทังขันตอนการ
แปรรูปและการกระจายสู่ตลาด ล้วน
ด�าเนินการด้วยวิธีการที่ยังยืน”

การด�าเนินงานภายใต้ SeaChange® 
หรือกลยุทธ์ด้านความยังยืนของเรา 
ในปี 2559 ไทยยูเนี่ยนประกาศ
กลยุทธ์ที่มีความท้าทายซึ่งมีมูลค่าการ
ลงทุน 90 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้าง
ความมันใจว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลา
ทูน่าทังหมดของบริษัทมีการจัดหา
วัตถุดิบด้วยวิธีการที่ยังยืน โดยบริษัท
ตังเป้าจะท�าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 75 
ในปี 2563 โดยส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
ใหม่ด้านปลาทูน่านี้ ไทยยูเนี่ยนก�าลัง
ลงทุนริเริมในโครงการต่างๆ เพื่อเพิม
การจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าอย่างยังยืน 
ซึ่งนี้จะรวมถึงการตังโครงการ
พัฒนาการประมงใหม่ (FIPs) 11 

โครงการทัวโลก โครงการพัฒนาการ
ประมงนี้ เป็นโครงการปฏิรูปการประมง 
เพื่อให้มันใจว่า จะมีปริมาณปลาในท้อง
ทะเลคงอยู่อย่างยังยืน การลดผล
กระทบทางสิงแวดล้อม และการมีการ
บริหารจัดการการประมงที่ดีข้ึน

ดร. แดเรี่ยน กล่าวเสริมว่า “การ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบคืองานหลักส�าคัญของ
โครงการด้านความยังยืนของเรา 
เป็นการน�ามาพร้อมกันซึ่งเรื่องของ
สิทธิมนุษยชน การด�าเนินงานเรื่อง
สิงแวดล้อม และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย”

ไทยยูเนี่ยนจะรายงานความก้าวหน้า
ของพันธกิจด้านปลาทูน่าทัวโลกของ
เราอย่างสม�่าเสมอ ท่านสามารถศึกษา
ข้อมูลเพิมเติมได้ที่ 
http://seachangesustainability.org

ไทยยูเนี่ยนให้พันธสัญญาต่อแถลงการณ์การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของปลาทูน่าที่
งานประชุม World Economic Forum
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนของการซ้ือปลาทูน่าจากเรือท่ีข้ึนทะเบียน PVR ส หรับอุปกรณ์จับปลาทุกประเภท 

93% 95% 92%*

2558 2559 2560

ปลาทูน่าท่ีมาจากเรือ ISSF P R

*สัดส่วนการซ้ือของปีน้ีลดลงจากปี 2559 เน่ืองจากปริมาณการซ้ือจ นวนมากในปี 2560 ซ่ึงประกอบด้วยเรือประมงท่ีไม่อยู่ในรายช่ือของ PVR ซ่ึงประกอบด้วย
 การจับแบบเบ็ดตวัด การซ้ือจ นวนมากของเรามาจากเรืออวนล้อมท่ีมีรายช่ืออยู่ใน PVR ทังหมด 

การจัดหาวัตถุดิบจากการประมง  
และโครงการพัฒนาการประมง
ในปี 2560 ไทยยูเนี่ยนด�าเนินการก้าวส�าคัญในด้านการพัฒนาเพื่อ
ความยังยืนของการท�าประมงปลาทูน่าทัวโลก ซึ่งสอดคล้องไปกับ
หน่วยงานในระดับภูมิภาคอื่นๆ เช่น กองเรือ บริษัทแปรรูปอาหาร 
ภาครัฐ และองค์การนอกภาครัฐ เราประสบความส�าเร็จในการเปิด
โครงการพัฒนาการประมง 5 โครงการ โดยมีหนึ่งโครงการใน
มหาสมุทรแปซิฟิก หนึ่งโครงการในมหาสมุทรอินเดีย และสาม
โครงการในมหาสมุทรแอตแลนติก

โครงการพัฒนาการประมงทังหมดที่เปิดตัวไปนันเป็นการสนับสนุน
พันธกิจด้านปลาทูน่าของไทยยูเนี่ยน ซึ่งมุ่งจะจัดหาวัตถุดิบทังหมด
ที่น�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ปลาทูน่าของบริษัทต้องมาจากการท�า
ประมงที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานส�านักงานคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐานสินค้าประมง (Marine Stewardship Council: 
MSC) หรือมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาการประมง เพื่อจะพัฒนา
ข้ึนสู่การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MSC ไทยยูเนี่ยน
ให้ความส�าคัญกับการได้รับการรับรองจาก MSC ซึ่งปัจจุบันนี้
เป็นที่ตระหนักทัวโลกว่าเป็นมาตรฐานความยังยืนส�าหรับการท�า
ประมงอย่างยังยืนที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เราใช้หลักการของ 
MSC เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวัดการด�าเนินงานด้านความ
ยังยืนของแหล่งประมงที่จ�าหน่ายวัตถุดิบให้เรา ไทยยูเนี่ยนจะบรรลุ
พันธกิจด้านปลาทูน่าของเราด้วยการริเริมโครงการพัฒนาการ
ประมง 11 โครงการทัวโลกในช่วงเวลาจากนี้ไปจนถึงสองปีข้างหน้า 
ทุกโครงการ หากมีการเปิดตัวแล้ว จะปรากฏรายละเอียดใน 
fisheryprogress.org ซึ่งจะท�าหน้าที่เป็นตัวกลางอิสระตรวจสอบ
ความคืบหน้าของโครงการ และให้ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย 

นอกจากโครงการพัฒนาการประมงปลาทูน่าของไทยยูเนี่ยน เรายัง
มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาการประมงที่เก่ียวข้องกับปลาบาง
สายพันธุ์ อาทิเช่น ปลาแมคเคอเรล และปลาซาร์ดีน 

ปัจจุบันนี้ไทยยูเนี่ยนเป็นพันธมิตรที่มีบทบาทในโครงการพัฒนาการ
ประมงปลาซาร์ดีนในประเทศโมร็อคโค โดยโครงการนี้ได้ด�าเนินการ
มานานกว่าสามปี และคาดว่าจะได้รับการประเมินการรับรอง
มาตรฐาน MSC ในปี 2561  

การจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากการประมงในโครงการพัฒนาการประมง 
หรือการประมงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC ผลักดันให้
ไทยยูเนี่ยนมีการปรับเรื่องการบริหารปัจจัยด้านอุปทานใหม่ ซึ่ง
รวมถึงการเพิมข้ึนของต้นทุนวัตถุดิบปลา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรื่อง
นี้จะส่งผลต่อตัวเลขทางการเงินในระยะสัน แต่พันธกิจของไทยยูเนี่ยน
และความทุ่มเทของบริษัทที่มีต่อการประมงที่ยังยืนนัน มีความ
ส�าคัญเหนือสิงอื่นใด การลงทุนในโครงการพัฒนาการประมง
ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาเพื่อ
ความยังยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations’ 
Sustainable Development Goals: SDGs) ประการที่ 14 
คือ การอนุรักษ์มหาสมุทรและการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยังยืน 
และเป้าหมายประการที่ 2 การขจัดความหิวโหย

เรามีเป้าหมายจะน�าพาองค์กรอื่นๆ ร่วมเดินทางไปกับเราในการมุ่งสู่
ความยังยืนของปริมาณปลาในท้องทะเล ทังนี้เพื่อช่วยกันผลักดัน
ให้ท้องทะเลยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ และชุมชนยังคงได้รับประโยชน์
จากอาหารทะเลที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ และเป็นการท�าประมงโดยวิธี
การที่ยังยืน ไทยยูเนี่ยนจะยังคงมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอนุรักษ์
และภาครัฐ เนื่องจากการร่วมมือกันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็น
เครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยพัฒนาความยังยืนของอาหารทะเล 
และความอุดมสมบูรณ์โดยรวมของท้องทะเลของเรา นอกจากนี้
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมยัง
ช่วยจัดการกับความท้าทายที่อุตสาหกรรมประมงก�าลังเผชิญอยู่
โดยการผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงบวก 



ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนเงินจ�านวน 50,000 
เหรียญสหรัฐ เพื่อโครงการพัฒนาการ
ประมง ในประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560

เงินบริจาคจ�านวนนี้จะน�าไปใช้ในการ
สนับสนุนการท�าประมงเบ็ดตวัด และ
กิจกรรมต่างๆ ด้านความยังยืนเพื่อดูแล
ปริมาณปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ (Skip-

jack) และพันธุ์ครีบเหลือง (Yellowfin) 
โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศอินโดนีเซีย 
ซึ่งประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมการ
ประมง ชาวประมง ภาครัฐบาล องค์การ
นอกภาครัฐ และภาคการศึกษา มาท�างาน
ร่วมกันเพื่อมุ่งสู่ความยังยืน รวมทัง
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท้องทะเล

ผ่านการด�าเนินโครงการการจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบและด้วย
วิธีการที่ยังยืนตลอดทังห่วงโซ่อุปทาน
ปลาทูน่า

กรณศีกึษา

ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนเงินเพื่อโครงการพัฒนาการประมง ในประเทศอินโดนีเซีย
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แบรนด์ของไทยยูเน่ียนท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับจากกระปองกลับไปยังเรือประมงได้

ก่อน 2559 2559 2560

12% 8%45.25%

ผลการด เนินงานการจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากการประมงด้วยความรับผิดชอบ

สัดส่วนของปลาทูน่าท่ีมาจาก
การท ประมงท่ีได้รับการรับรอง

MSC หรือโครงการพัฒนาการประมง

สัดส่วนของปลาประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ปลาทูน่า
ท่ีมาจากการประมงท่ีได้รับการรับรองจาก
MSC หรือโครงการพัฒนาการประมง

สัดส่วนของปลาทูน่าด้วยวิธีเบดตวัด

หมายเหตุ: ทังหมดน้ีคือ ไทยยูเน่ียนมีการซ้ือในปี 2560 ปลาประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ปลาทูน่า ได้แก่  ปู ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรล กุ้งล็อบสเตอร์ ปลาพอลล็อค ปลาลินหมา 
              ปลาเฮอร์ริง และปลาค็อด
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ในปี 2560 ไทยยูเนี่ยนประกาศโครงการ
พัฒนาการประมงส�าหรับปลาทูน่า (FIP) 
ในมหาสมุทรอินเดียร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทอาหารทะเล
หลายราย โครงการนี้ด�าเนินการในสหภาพ
ยุโรปเป็นหลัก และเรือประมงอวนล้อม
ที่ติดธงของสาธารณรัฐเซเชลล์ และ
สาธารณรัฐมอริเชียสที่ท�าประมงปลาทูน่า
เขตร้อนในมหาสมุทรอินเดีย

โครงการพัฒนาการประมงอวนล้อมปลา
ทูน่าในมหาสมุทรอินเดียมีความส�าคัญใน
การพัฒนา การหารือ การน�าไปปฏิบัติ 
และการตรวจสอบติดตามผล เพื่อพัฒนา
การจัดการสามสายพันธุ์ปลาทูน่าเขตร้อน
ที่ส�าคัญที่สุดในเชิงพาณิชย์ในมหาสมุทร
อินเดีย โครงการพัฒนการประมงนี้ 
เป็นการท�างานของไทยยูเนี่ยน ตาม
พนัธสญัญาด้านปลาทนู่า และพนัธสญัญา
เรื่องความยังยืนด้านอาหารทะเลซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของร่วมมือกับองค์การกองทุน
สัตว์ป่าโลกสากล (WWF)

โครงการพัฒนาการประมง เป็นกระบวน
การท�างานที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี 
ส�าหรับการพัฒนาความยังยืนของการท�า
ประมงตามกรอบระยะเวลา โดยมเีป้าหมาย
เพื่อการได้รับการรับรองจากส�านักงาน
คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้า
ประมง (MSC) 

โครงการพัฒนาการประมงคือ 

•  การก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง 
   ผู้ผลิต ผู้ซื้อ นักวิจัย และภาครัฐ 

•  ตังอยู่บนมาตรฐาน MSC ก่อนได้รับ
   การประเมินการรับรอง

•  เป็นข้อตกลงการท�างานร่วมกันของ
   เลขาธิการ ผู้ประสานงาน และผู้ช�านาญ
   การด้านเทคนิค

•  มีแผนการด�าเนินงานพร้อมตัวชี้วัดและ
   งบประมาณ 

•  มีการประเมินอย่างสม�่าเสมอเพื่อ
   ติดตามความคืบหน้า 

จากความพยายามที่ไม่ประสบความส�าเร็จ
ก่อนหน้านี้ ส�าหรับใบรับรองของเรือ
ประมงอวนล้อมที่จับปลาทูน่าสายพันธุ์
ครีบเหลือง (yellowfin) สายพันธุ์ตาโต 
(bigeye) และสายพันธุ์ท้องแถบ 
(skipjack) ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียที่
เก่ียวข้องในโครงการพัฒนาการท�าประมง
อวนล้อมปลาทูน่าได้ระบุถึงข้อบกพร่อง
ของการท�าประมงและตังแต่นันก็มีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน MSC ก่อนได้รับ
การประเมินการรับรอง ส่วนหนึ่งของ
ขันตอนคือ ผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ
พัฒนาการประมงท�าข้อตกลงพันธสัญญา
ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการการท�า
ประมงและการจับปลาที่ดีที่สุด

โครงการพัฒนาการประมงนี้ จะเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อแนวคิดต่างๆ ที่ได้รับการ
เห็นพ้องร่วมกันเหล่านี้ถูกน�ามาปฏิบัติ
และบรรลุตามเป้าหมาย หลังจากนันการ
ท�าประมงก็จะได้รับการประเมินตาม
มาตรฐาน MSC เพื่อให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน MSC 

การสนับสนุนโครงการพัฒนาการประมง
ระดับโลกจะช่วยให้พวกเขาได้รับการ
รับรองมาตรฐาน MSC ซึ่งการท�างาน
เรื่องดังกล่าว ไทยยูเนี่ยนแสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมันอย่างชัดเจนของเราที่จะ
พัฒนาการท�าประมงอย่างยังยืนทัวโลก 
ในฐานะการเป็นผู้น�าตลาด บริษัทจะลงทุน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความร่วมมือ
ที่เข้มแข็งและกรอบการด�าเนินงานเพื่อ
ขับเคล่ือนการท�าประมงสู่การได้รับการ
รับรองด้านความยังยืนตามมาตรฐาน 
MSC นอกจากนี้ โครงการ FIP ยังช่วย
ประกันเรื่องความโปร่งใสในระดับสูงของ
การด�าเนินธุรกิจของเราซึ่งจ�าเป็นอย่างยิง
ส�าหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ
ของบริษัท

โครงการพัฒนาการประมงอวนล้อมปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย
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เมื่อผู้คนกล่าวถึงวิธีการที่ดีที่สุดของ 
การพัฒนาอย่างยังยืนในระยะยาวของ
อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล 
มักจะใช้ค�าศัพท์ว่า “การท�าประมง” และ 
“โครงการพัฒนาการประมง” (FIPs) 
เนื่องจากเป็นค�าศัพท์ที่ถูกใช้บ่อยจึงเป็น
เรื่องส�าคัญที่ไทยยูเนี่ยนต้องสร้างการ 
รับรู้เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวในวงกว้าง ทังนี้ เพื่อให้ทัง
อุตสาหกรรมสามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยังยืนได้

จากแนวคิดดังกล่าว ในปี 2560  
ไทยยูเนี่ยนได้ผลิตและเผยแพร่วิดีโอ
ให้ความรู้ 2 ชุด เพื่อสร้างให้สาธารณะ
เกิดการรับรู้และเข้าใจในเรื่องการท�า

ประมง และโครงการพัฒนาการประมง 
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดท�าอินโฟกราฟิก
เพื่ออธิบายเส้นทางสู่เป้าหมายปี 2563 
ของเราเรื่องโครงการพัฒนาการประมง

สื่อวิดีโอทัง 2 ชุดนี้ จะช่วยสร้างความ
เข้าใจในเบ้ืองต้นเก่ียวกับการท�าประมง
และเหตุผลที่ท�าไมโครงการ FIPs เป็น
แนวทางที่ดีที่สุดที่มุ่งไปสู่การจับปลาที่
ยังยืน โครงการ FIPs เป็นรูปแบบส�าคัญ
ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อดูแลความ
ยังยืนของทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้คง
อยู่สืบต่อไปถึงคนรุ่นต่อไป และเป็นส่วน
หนึ่งของแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์น�้าใน
ท้องทะเลอีกด้วย

การผลิตสื่อความรู้นี้สอดคล้องกับ 
SeaChange® กลยุทธ์ความยังยืนของ
ไทยยูเนี่ยน และเป็นความมุ่งมันของเรา
ในการผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ตลอดทังอุตสาหกรรมอาหารทะเลของ
โลก ส�าหรับวิดีโอทัง 2 ชุดนี้ และ
อินโฟกราฟิกเผยแผร่อยู่ในเว็บไซต์
ของไทยยูเนี่ยน และทางยูทูป รวมทัง
ในเว็บไซต์ของ SeaChange®

ไทยยูเนี่ยนจัดท�าสื่อการศึกษาสร้างการรับรู้เรื่องการประมงและโครงการพัฒนาการประมง

กรณศีกึษา
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ในช่วงไม่ก่ีปีมานี้ การเพาะเล้ียงสัตว์น�้ามีอัตราการเติบโตที่โดดเด่น
ทังในภาคชุมชนและบริษัท ตังแต่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ที่เก่ียวข้องใน
อุตสาหกรรม ในหลายประเทศที่มีอุปทานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เพียงพอ แรงงาน และสภาพอากาศที่เหมาะสม การส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากการเพาะเล้ียงสัตว์น�้ายังคงเติบโตทังในด้านปริมาณ
และมูลค่า การเพาะเล้ียงสัตว์น�้าเข้ามาเติมเต็มช่องว่างระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานของผลิตภัณฑ์จากการประมง โดยเป็นแหล่ง
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ให้ผลิตผลสม�่าเสมอ ท�าให้เกิด
โอกาสในการสร้างงาน และส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิงในพื้นที่ชนบท 

โดยปกติ การเพาะเล้ียงสัตว์น�้าสัมพันธ์กับระบบห่วงโซ่อุปทานที่
ซับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียหลายส่วน ประกอบด้วย ผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ ซึ่งซื้อวัตถุดิบจากเรือประมงหรือโรงงานแปรรูปผลผลิต
พลอยได้ โรงเพาะฟัก ฟาร์มเล้ียง และโรงงานแปรรูป เพื่อตอบสนอง
ความต้องการทัวโลกในด้านอาหาร บริษัทต้องบริหารระบบห่วงโซ่
อุปทานการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการไม่ท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการท�าประมงที่มากเกินไป และขาดความ
รับผิดชอบ รวมทังแสดงถึงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

ด้วย SeaChange® กลยุทธ์ความยังยืนของไทยยูเนี่ยน เราได้
ช่วยน�าอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าให้มุ่งสู่แนวปฏิบัติที่ยังยืน
ยิงข้ึนตลอดทังระบบห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงจัดหาสินค้าจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองทังในและต่างประเทศ การตรวจสอบ และ
การปรับปรุงด้านแรงงานในห่วงโซ่อุปทานอาหารกุ้ง การวางระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับแบบครบวงจรตังแต่อาหารสัตว์ ฟาร์มเล้ียง 
จนถึงกระบวนการผลิต และการจัดหาวัตถุดิบจากเรือที่ให้ความ
ส�าคัญกับความพยายามด้านความยังยืน

สัตว์ที่มาจากการเพาะเล้ียงที่ใช้ในการผลิตที่โรงงานของไทยยูเนี่ยน
ส่วนมากคือ กุ้งและปลาแซลมอน ห่วงโซ่อุปทานของเราประกอบ
ด้วยคู่ค้าจากภายนอกที่ได้รับการรับรอง และคู่ค้าที่บริษัทเป็น
เจ้าของ ซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการแนวตังที่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานของเรา ห่วงโซ่อุปทานแบบบูรณาการแนวตังของเราได้รับ
การรับรองมาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าที่ดี (BAP) ในส่วนของ
โรงงานผลิต ฟาร์ม โรงเพาะฟัก โรงงานอาหารสัตว์ที่อยู่ในประเทศ 
ไทย แนวปฏิบัติด้านงานจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้าในส่วนงานเพาะเล้ียง
สัตว์น�้าเป็นไปตามมาตรฐานโลก และคู่ค้าในส่วนงานเพาะเล้ียง
สัตว์น�้าของเราปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงานของไทยยูเนี่ยน และแนวปฏิบัติการจัดหาวัตถุดิบด้วย
ความรับผิดชอบส�าหรับงานเพาะเล้ียงสัตว์น�้าอย่างเคร่งครัด 
ซึ่งจะช่วยจัดการประเด็นที่ส�าคัญด้านสังคม กฎหมาย สิงแวดล้อม 
และความปลอดภัยอาหาร ที่เก่ียวข้องกับอาหารทะเลที่มาจากการ
เพาะเล้ียง

เนื่องจากความต้องการอาหารทะเลทัวโลกที่เติบโตข้ึน ไทยยูเนี่ยน
จึงได้สร้างเครือข่ายบุคลากรซึ่งจะเป็นผู้ที่ท�างานใกล้ชิดกับคู่ค้า 
ให้การช่วยเหลือคู่ค้าในการด�าเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานรับรอง
การเพาะเล้ียงสัตว์น�้าที่น่าเชื่อถือในระดับสากล เช่น มาตรฐาน BAP 
มาตรฐาน ASC มาตรฐาน GLOBALG.A.P. และเกณฑ์วิธีการ
พัฒนาการเพาะเล้ียงกุ้งแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEASAIP)

การจัดหาวัตถดุบิจากการเพาะเล้ียงสัตว์น�า้
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สัดส่วนของวัตถุดิบกุ้งท่ีมาจากฟาร์มเล้ียงท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

โรงงานของ
ไทยยูเน่ียน

บริษัทไทยยูเน่ียน
ซีฟู้ด

Chicken of the Sea

การรับรองมาตรฐานสากล

อ่ืน

20% 45% 34.4%
80% 55%

สัดส่วนมูลค่ารายได้ของปลาแซลมอนท่ีมาจากฟาร์มเล้ียง
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
บริษัท ไทยยูเน่ียน ยุโรป ชิลล์

บริษัท
โอคินอสฟู้ด

อ่ืนๆ
55.9%

1.8%

ของปริมาณ
การจัดซ้ือกุ้ง
ท้ังหมด 

ของปริมาณการ
จัดซ้ือกุ้งท้ังหมด

ของปริมาณการ
จัดซ้ือกุ้งท้ังหมด

การตรวจสอบย้อนกลับ คือ หัวใจส�าคัญของกลยุทธ์เพื่อความ
ยังยืนของเรา ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความโปร่งใสให้เป็นที่
ประจักษ์แก่ผู้บริโภคของเรา แต่ยังช่วยจัดการเรื่องความเสี่ยง
ภายในห่วงโซ่อุปทานของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 
เราจะเสร็จสินการพัฒนาและวางระบบตรวจสอบย้อนกลับแบบดิจิทัล
ภายในองค์กรของไทยยูเนี่ยนส�าหรับผลิตภัณฑ์จากการเพาะเล้ียง
สัตว์น�้าที่มาจากประเทศไทย 
 
เพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการในการผลิตอาหารสัตว์น�้าเพาะเล้ียง
อย่างยังยืน ไทยยูเนี่ยนท�างานร่วมกับกลุ่ม Seafood Task 
Force ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อ
รักษาระบบการตรวจสอบย้อนกลับตังแต่ต้นน�้าของส่วนประกอบ
อาหารสัตว์น�้าของเราผ่านการบันทึกหมายเลขบ่อเพาะ (FIF) และ
หนังสือก�ากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น�้า (MCPD) นอกจากนี้เรายัง
ศึกษาถึงทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อทดแทนปลาป่นที่ใช้ในการผลิต
อาหารสัตว์น�้าด้วยแหล่งโปรตีนที่มาจากวิธีการที่ยงัยืนและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับได้

ด้วยความพยายามเหล่านี้ เรามีความมุ่งมันในการช่วยลดผล
กระทบเชิงลบในห่วงโซ่อุปทานการเพาะเล้ียงสตัว์น�า้ทีม่ต่ีอการท�าประมง
ในทะเล ช่วยขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม ตลอดจนการจัดการประเด็นด้านการด�าเนินงาน
ให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพยิงข้ึน 
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ความกังวลที่เพิมมากข้ึนเก่ียวกับผลกระทบของการเพาะเล้ียง
สัตว์น�้า ท�าให้น�าไปสู่ความต้องการที่มากข้ึนส�าหรับสินค้าอาหาร
ทะเลที่มาจากโรงงานที่ได้รับการรับรองในระดับสากล ที่ได้มาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยอาหาร สิงแวดล้อม และแรงงานปลอดภัยและ
แรงงานที่ถูกกฎหมาย ดังนันไทยยูเนี่ยนจึงให้การสนับสนุนทาง

การเงินและการจัดอบรมแก่ฟาร์มเล้ียงและโรงงานของคู่ค้า ใน
โครงการพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น�้า ซึ่งท�าให้คู่ค้าที่เพาะเล้ียงสัตว์น�้า
ของเราได้รับการรับรองจากมาตรฐานอย่าง BAP ASC หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ที่มุ่งให้ความส�าคัญที่ลูกค้า

ไทยยูเนี่ยนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ฟาร์มคู่ค้าของบริษัท เพื่อช่วยให้
คู่ค้าของเราพัฒนาแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการฟาร์มได้ตรงตามมาตรฐาน
ของการรับรองกระบวนการเพาะเล้ียง
สัตว์น�้าที่ดี (BAP) เกณฑ์วิธีการพัฒนา
การเพาะเล้ียงกุ้งแห่งเอเชียตะวันออก-

เฉียงใต้ (SEASAIP) จากหน่วยงาน 
Asian Seafood Improvement 
Collaborative (ASIC) และมาตรฐาน 
ASC นอกจากนี้ เรายังช่วยฟาร์มเล้ียง
ดังกล่าวในการจัดการกับประเด็นทาง
ด้านเทคนิคและการจัดการตามมาตรฐาน
ต่างๆ เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย 

การจัดการด้านแรงงาน ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (biosecurity) การ
ควบคุมโรค และการบริหารจัดการน�้า

กรณศีกึษา

โครงการพัฒนาศักยภาพของไทยยูเนี่ยน 

ชื่อมาตรฐาน

จ�านวนฟาร์มเลี้ยงที่อยู่ใน 
โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้�า 

หรือได้รับการตรวจประเมินก่อน
ตามข้อก�าหนดมาตรฐาน

จ�านวนฟาร์มเลี้ยงที่ได้รับ 
การรับรองตามมาตรฐาน 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้�าในปี 2560

ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานกระบวนการ
การเพาะเล้ียงสัตว์น�้าที่ดี (BAP)

  

ฟาร์มที่มีเกณฑ์วิธีการพัฒนา 
การเพาะเล้ียงกุ้งแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEASAIP)

ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน ASC

ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน Whole 
Foods

  

ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน Tesco 
Welfare 

  

โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้

19 59

2 1

2 0

2 8

3 5

ฟาร์มที่มีเกณฑ์วิธีการพัฒนา 
การเพาะเล้ียงกุ้งแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEASAIP)

ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐานกระบวนการ
การเพาะเล้ียงสัตว์น�้าที่ดี (BAP)

ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน ASC

ฟาร์มที่ได้รับมาตรฐาน 
Whole Foods
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การด�าเนนิงาน
ด้วยความรบัผดิชอบ



07

ไทยยูเนี่ยนมีการริเริม
โครงการมากมายที่ช่วย 
ให้มันใจว่าบริษัทมีการ
ด�าเนินงานอย่างมี
ความรับผิดชอบ
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน)

ารอ รม ารรายงาน
าน ง่ ว อม
าร าร อย
า เรอน ร

ารอ รม าร ั าร
า เรอน ร าม

มา ร าน  06

ครง ารพั นา าร
ั รายงาน าน
ง่ ว อม อา วอนามัย 

ความ อ ยั าน
 

าร รว อ อม าน
ง่ ว อม อา วอนามัย 

ความ อ ยั
า นวยงาน ายนอ

ยัทั น นั กจ

าร งเ รม ั
ม่คาร อน ่

นวั รรม าน รร ั

าร งเ รม นั นน
าร  

าร ั งัค รรม าร
าน ง่ ว อม อา ว

อนามัย ความ อ ยั

าร ั งั เ ย่ว า าน
ง่ ว อม อา วอนามัย 

ความ อ ยั รั
ค น น วเครา

เ ย่ว ั าร ั
เ ค น ย ม

าร ราง รง ง เพ่ือ
รร เร

กำรจัดท บั ช
ก๊ำ ร นกร จก

กำร ดกำรป ย
ก๊ำ ร นกร จก

กำรมี นร ม
ปด ย มู

กำรท หมัน จ ำมีกำร
รำ ำมรับ ดช บ

กำรปร มน กำ
นกำรปรับปรุกำร ด ำม ีย่

ย าน ารเ ย่น
ง าพ มอา า  

ง่เ เ ย นรายงาน
ความย่ังยืน   

าร งานรวม ั ม
อ นา า าครั  
าคเอ น เ น นวย

งาน  องค าร 
 องค าร  
อ่ืน  

รงงาน รงงานม าร
วาง น ความเ ย่ง
อง นเองเพ่ือ าร

อย า เรอน ร  

าร ั ครง าร รว
อ าร อย  
อง รงงาน เพ่ือวาง น

าร อย า เรอน
ร น  รงงาน ั
ม่ าร อย า เรอน
ร ง  ยรวม น

พั นาอ า รรม 
ยยเน่ยน ร  

อนเ ยน อเ ยน นา 

าร ั น าร าร
อย า เรอน ร อง
ยยเน่ยน ่ ั เ น เ น

ร รรม เพ่ือ รร เ า มาย
าร าร อย า เรอน
ร ร่อย  0 

าร งัเ า มายองค ร
อง ยยเน่ยน รั
าร าร อย า

เรอน ร ง รอย
0 น  256  เ รย

เ ย ั  255  

รงงาน รงงานม าร
งัเ า มาย อง นเอง

เพ่ือ อ ค อง ั
เ า มาย อง ม
ร ั ยยเน่ยน

โครงการท่ีกำลังดำเนินการ โครงการท่ีดำเนินการในป� 2561โครงการท่ีดำเนินการแล�วป� 2560

กำร ป ี่ยน ป ำ ูม ำกำ  
กำรรักษำ ่ ด ม

เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ขอบเขต 1 และ 2)

ยยเน่ยน าเนน ครง าร าร อย า เรอน ร น าย
ร เ  เนื่อง า เ งเ น งความ าคั อ ร อง า  

เรอน ร ่ม อ ารเ ่ยน ง มอา า าว รอน 
ยเ พา อยางย่ง ร อ อง เ ่งม ว าง   

าม นว าย ง ย ยยเน่ยน นั นนเ า มาย น าร  
าร อย า เรอน ร ั่ว าม อ ง าร  ่ง า อ

ง น าร ร มรวม ั ค ่ ร ม ององค าร ร า า
วา วยเร่อง ารเ ่ยน ง อง าพ มอา า  ครัง ่ 2  เรายัง

ังเ า มาย น าร าร อย า เรอน ร อยางนอยรอย
 0 า าน  255  าย น  256  วยความมงมั่นน 
ยยเน่ยน งเ น นา ารเ นองค ร ่ม าร อย า

คาร อน ออ นร ั ่า ร อง า เรอน
ร ่ม อ ังคม ่ง ว อม

ยยเน่ยน ั า น าร า าม าร ร เมนความเ ่ยง อง
ารเ ่ยน ง าพ มอา า  ่ง ร ั าเนน ารมา ัง  

255  ย น ัง าว วย รร เ า มาย ององค ร
พ ังงานร วาง ร เ น าน าร า ั ารเพ่ม น องอ ม
มเ น 2 อง าเ เ ย  าย น าคพ ังงาน ย าร าร

อย า เรอน ร องเราเ ่ยว อง ั ารรเร่ม  ครง าร
ั  นั่นคือ าร รั รง ร าพ าร าเนนงาน น ร วน 

าร  าร ง น นอ ร ร วน าร ่ม ร าพ
มา น ารพั นา ร ย นวั รรม รอเ ค น ย ม 

าร งเ รม าร พ ังงาน น น ารพั นา น ั าร
่เ ่ยว อง า รั าร าเนนงาน าง ร องเรา ยยเน่ยน 

าเนน าร าม ย  6 าน ่งมความคื นา น าน 
ังราย เอย ่ ง าน าง

ลดการปล กา เร นกร กลง
ร้อยละ 30 ัน ลิ ั

 เ รย เ ย ั อม าน 255

เปา า ปี 256
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ผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมท่ัวโลก 
ปี 2560 เทียบกับ ปี 2559

 2559   2560    เป้าหมายเทียบปีก่อนหน้า

0
.8

3

ลดลง
11. 3

ก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า / ตันผลิตภัณฑ์) 

การใช้น้
(ลูกบาศก์เมตร

/ ตันผลิตภัณฑ์) 

ขยะท่ีถูกฝังกลบ
(กิโลกรัม /

ตันผลิตภัณฑ์) 

ลดลง
1. 0

ลดลง
3 .9

55
.9

9

53
.19

0
.7

3

 2559   2560

0
.8

9

ลดลง 
11.1

เอเชีย ยุโรปและแอฟริกา สหรัฐอเมริกา รวมท้ังหมด 

0
.7

9 0
.8

3

0
.7

3

ลดลง
19.53

ลดลง
1.5

ลดลง
11. 3

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2560 
เทียบกับ ปี 2559 จ�าแนกตามภูมิภาค

ในปี 2560 เราลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เกินกว่า
เป้าหมายที่ตังไว้ ทังนี้ เป็นเพราะความพยายามอย่างต่อเนื่องในการ
จัดท�า และสนับสนุนการริเริมโครงการในการลดผลกระทบด้าน
สิงแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการจัดท�า
รายงานข้อมูลและการตรวจสอบ โดยในปี 2560 เราสามารถลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 11.43 หรือ
ราว 55,489,695 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เมื่อ
เทียบกับปี 2559 ซึ่งโครงการการลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือน
กระจก ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่า 16 ล้านเหรียญ
สหรัฐ  

ตังแต่ต้นปี 2560 เราได้ด�าเนินโครงการลดพลังงานและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 53 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ 
เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อไอน�้า และการใช้หม้อไอน�้า 
ชีวมวลในกระบวนการผลิตไอน�้าของเรา การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการแช่เยือกแข็ง 
การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร การเปล่ียนมาใช้หลอดไฟ
ประหยัดพลังงานประเภท LED การน�าก๊าซมีเทนจากระบบบ�าบัด 
น�้าเสียกลับมาใช้งาน และการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

อย่างที่กล่าวแล้วว่าโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส่วนใหญ่ของเราในปี 2560 เน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพหม้อ 
ไอน�้าในกระบวนการผลิตไอน�้าของเรา สามารถลดการใช้เชื้อเพลิง 
ลงได้ราว 329,660,604 เมกะจูล 

53

75,013

53,350,606

โครงการ
ลดพลังงาน

ลดการใช้พลังงาน

ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า

กิกะจล

ล้านบาท

ในปี 2560 เราด เนินโครงการ

ในปี 2560 ไทยยูเน่ียนลดความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 11.43
เม่ือเทียบกับปี 2559 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐ  
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ขอบเขต 1 จ แนกตามประเภทแหล่งก เนิด 
เอเชีย

ยุโรปและแอฟริกา

สหรัฐอเมริกา

เอเชีย

ยุโรปและแอฟริกา

สหรัฐอเมริกา

ขอบเขต 2 

322 931
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อ
ตันผลิตภัณฑ์ 513 326

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ

ตันผลิตภัณฑ์

14%

84%

2%

190 395
ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อ
ตันผลิตภัณฑ์

16%

81%

3%

 น้ มันเช้ือเพลิง (น้ มันเตา)

 ก๊าซธรรมชาติ

 ก๊าซชีวภาพ

 ก๊าซหุงต้ม
อ่ืน  

 ก๊าซธรรมชาติ

 ถ่านหิน

 เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเมด

 กระบวนการแช่เยือกแขง

 ไฟฟ้าท่ีซ้ือ

 น้ มันดีเซล

 น้ มันเบนซิน

 กะลาปาล์ม

 โรงบ บัดน้ เสีย

13%

2%
3%
2%

22%

1%

1%10%8%

38%

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด
ส�าหรับขอบเขต 1 และ 2 ในแต่ละภูมิภาค

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยยูเน่ียน
จ�าแนกตามประเภทแหล่งก�าเนิด 

กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

ในการค้นหาโอกาสการเพิมประสิทธิภาพในด้านก๊าซเรือนกระจกและ
พลังงานที่มีความเป็นไปได้ รวมถึงการพัฒนาแผนการด�าเนิน
โครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
เราลงให้ได้ ร้อยละ 30 ภายในปี 2563 นัน ในปี 2560 เราได้ด�าเนิน
โครงการการตรวจสอบและหาโอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจก 
โดยทีมผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอก ส�าหรับโรงงาน 3 
แห่งของเรา ได้แก่ โรงงานไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป โรงงานไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม และโรงงานอินเดียน โอเชียน ทูน่า ซึ่งทัง 3 โรงงานนี้ 
มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกันราวร้อยละ 50 ของ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทังหมดของไทยยูเนี่ยน การตรวจสอบ

จะประเมินประโยชน์เชิงต้นทุนของความพยายามในการลดการใช้
พลังงานที่มีอยู่ โดยเปรียบเทียบกับการใช้เทคนิค Quick 
Environmental Savings Technique (QUEST) หรือเทคนิค 
การวิเคราะห์ด้านสิงแวดล้อมแบบรวดเร็ว และเครื่องมือ Marginal 
Abatement Cost Curve (MACC) หรือ กราฟที่แสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างต้นทุนหรือระยะเวลาการคืนทุนของโครงการกับ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากการท�าโครงการ ซึ่งช่วยให้
โรงงานเห็นภาพและสามารถจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาจากปริมาณก๊าซเรือน 
กระจกที่ลดได้กับอัตราผลตอบแทนของโครงการ
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5 ข้ันตอนในการพัฒนากลยุทธ์การลดก๊าซเรือนกระจกการเก็บข้อมูล 
การตรวจสอบเบื้องต้น และการวิเคราะห์

การเกบรวมรวม ประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ก๊าซเรือนกระจกทบทวน
ข้อมูลท่ีมีอยู่และประเมิน
ส่ิงท่ีต้องปรับปรุง

การจัดล ดับความส คัญ
ของโรงงานเพ่ือรับการ
ตรวจประเมินโอกาสใน
ด เนินโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจก

การจัดท ข้อมูลรายการ
โอกาสในการด เนินโครง
การลดก๊าซเรือนกระจก
การจัดท ฐานข้อมูลโครง
การลดก๊าซเรือนกระจก

การใส่โครงการท่ีมีโอกาส
ในการด เนินการท้ังหมด
ลงเคร่ืองมือ U ST
ท่ีอยู่ในรูปแบบ cel 

การประเมินโอกาสในการ
ด เนินโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกของโรงงาน
โดยผู้เช่ียวชาญด้าน
พลังงานท่ีได้รับการรับรอง

การค นวณพลังงาน
และคาร์บอนท่ีสามารถ
ลดลงได้จากโครงการ
ท้ังหมดท่ีรวบรวมได้

การใส่ข้อมูลโครงการ
ด้านการลดก๊าซเรือน
กระจกท่ีเป็นไปได้ท้ังหมด
ลงในเคร่ืองมือ MACC

การทดสอบสมมติฐาน
และเร่ืองท่ีพงพิจารณา

การเตรียมแผนการด เนิน
การในเบ้ืองต้น

การหารือถงโอกาสในการ
ด เนินโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกตามท่ีได้จาก
การส รวจของท้ัง 3 โรงงาน
แล้วน ไปพิจารณาถงโอกาส
ท่ีจะน โครงการไปด เนิน
การกับโรงงานของ
ไทยยูเน่ียนท่ัวโลก รวมถง
การน เอาเคร่ืองมือ
MACC มาใช้ในการ
พิจารณาถงจ นวนเงิน
ลงทุน ระยะเวลาคืนทุน และ
ปริมาณพลังงานคาร์บอน
ท่ีลดลงได้จากการลงทุน

โอกาสในการจัดท
ข้อมูลพ้ืนฐาน การจัดท  MACC การจัดท เวิร์กชอป

การเกบข้อมูล
การตรวจสอบเบ้ืองต้น
และการวิเคราะห์

การประเมินโอกาสในการ
ด เนินโครงการลดก๊าซ
เรือนกระจกด้วยเทคนิค

U ST ระดับโรงงาน

โครงการส�ารวจศักยภาพในการด�าเนินโครงการลดการใช้พลังงาน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การส�ารวจศักยภาพในการด�าเนินโครงการลดการใช้พลังงานและ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะช่วยท�าให้เราสามารถจัดล�าดับความ
ส�าคัญของโครงการว่า โครงการใดเป็นโครงการที่ส�าคัญที่จะช่วยให้
บริษัทบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 
30 ได้บ้าง ซึ่งโครงการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีโอกาสลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูง ได้แก่ การเปล่ียนชนิดของก๊าซใน
ระบบแช่เยือกแข็งจากการใช้ก๊าซคาร์บอนไอออกไซด์มาเป็นก๊าซ

แอมโมเนีย การน�าก๊าซชีวภาพในการบ�าบัดน�้าเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ และการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมาผสมกับเชื้อเพลิงที่ใช้เดิมใน
การผลิตไอน�้า นอกจากนี้ เรายังได้จัดท�าการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อหารือในเรื่องข้อมูล ประเด็นในแง่ความคุ้มค่า และแนวทางที่จะให้
โรงงานของไทยยูเนี่ยนทัง 3 แห่ง ที่เป็นโครงการน�าร่อง มาร่วม
ประเมินและก�าหนดโครงการลดต้นทุนและก�าหนดกรอบระยะเวลา
ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสม  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงพันธกิจของไทยยูเนี่ยนในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก เราได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเข้า
ร่วมโครงการน�าร่องระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย โดยโครงการนี้จะช่วยให้เกิด
การพัฒนาแนวทางปฏิบัติส�าหรับการตรวจวัด การรายงาน และ
การทวนสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจอาหารให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน ISO 14064 

ในปี 2560 ไทยยูเนี่ยนได้มีการริเริมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
เพิมเติมหลายโครงการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ด้านพลังงานของเราให้ดีข้ึน และยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากใช้
พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อสิงแวดล้อมและสังคม
ได้อีกทางหนึ่งด้วย

การใส่ข้อมูลโอกาสในการท โครงการ1 การจัดล ดับความส คัญโครงการท่ีมีโอกาสท ได้2

กราฟแสดงระหว่างต้นทุนท่ีใช้ต่อการลดก๊าซเรือน
กระจก 1 ตัน ระยะคืนทุน และปริมาณการลดก๊าซ
เรือนกระจกท่ีลดได้ในแต่ละโครงการ

3
สรุปผลโครงการท่ีจะจัดท ในแต่ละโรงงาน4

ภาพรวมการท เวิร์กชอปการลดก๊าซเรือนกระจกปี 2560
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

หม้อต้มไอน�้าชีวมวล

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสนับสนุนให้บรษัิทเอกชน
พัฒนากระบวนการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม
มาตรฐานของประเทศไทย หรือที่เรียกว่า T-VER บริษัทที่เข้าร่วม
โครงการจะได้รับคาร์บอนเครดิตจาก T-VER ซึ่งน�ามาใช้ชดเชยการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือที่เรียกว่ากิจกรรมชดเชยคาร์บอน 
(carbon offsetting) นอกจากนี้ บริษัทสามารถขายเครดิตใน
ตลาดคาร์บอนของ T-VER’s ซึ่งพัฒนาโดยองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย    

ในปี 2560 บริษัท สงขลาแคนนิง ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ T-VER 
ส�าหรับการด�าเนินโครงการหม้อต้มไอน�้าชีวมวล โดยโครงการนี้
เป็นการแทนที่เครื่องต้มไอน�้าที่ใช้น�้ามันเตาขนาด 12 ตัน ซึ่งมีค่า
ศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนสูง มาเป็นการใช้หม้อต้ม 
ไอน�้าชีวมวล ที่มีค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนในระดับ 
ที่ต�่ากว่า หลังจากที่ได้มีการด�าเนินการติดตามและการตรวจสอบที่
บริษัท สงขลาแคนนิง โดยผู้ตรวจสอบที่ข้ึนทะเบียนกับทางองค์การ
บริหารก๊าซเรือนกระจก คณะกรรมการ T-VER ได้ออกใบรับรอง
จ�านวนคาร์บอนเครดิตที่โครงการเครื่องต้มไอน�้าชีวมวลสามารถลด
ได้ ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
ในปริมาณ 8,978 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

การสนับสนุนกิจกรรมการลด
ก๊าซเรือนกระจก

เพื่อส่งเสริมโครงการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา 
ไทยยูเนี่ยนได้ส่งโครงการการลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจก
ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การ

ในปี 2560 ไทยยูเน่ียนสามารถลดการใช้
พลังงานต่อตันผลิตภัณฑ์ได้ร้อยละ 8.85 
เม่ือเทียบกับฐานปี 2559

โครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไทย
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บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support 
Scheme: LESS) ในปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการโครงการ LESS 
ได้ออกจดหมายรับรองโรงงาน 4 แห่งของเรา ที่สามารถลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้จ�านวน 370 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า โดยโรงงานทัง 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงงาน 
แพ็คฟู้ด เจ้าพระยา ส�านักงานของแพ็คฟู้ด โรงงานแพ็คฟู้ด 
ปากพนัง และโรงงานสงขลาแคนนิง

การใช้พลังงานและประสิทธิภาพในการใช้
พลังงาน
หน่วยหลักที่เราใช้ในการวัดประสิทธิภาพด้านพลังงาน คือ 
ความเข้มข้นหรือประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยการเปรียบ
เทียบปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อตันการผลิต ในปี 2560 ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานโดยรวมอยู่ที่ 5.81 กิกะจูลต่อตัน ซึ่งมีการพัฒนา
ข้ึนร้อยละ 8.85 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยทุกโรงงานของเรามีการ
วางแผนในการบริหารจัดการด้านพลังงานให้เกิดการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าที่สุด ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมถึงการปรับปรุงเทคนิคหรือ
กระบวนการในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วย 

หนึ่งในวิธีที่เราใช้ในการบริหารจัดการการใช้พลังงานและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในปี 2560 คือ ความมุ่งมันในการปรับปรุงและ
จัดการประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ใน
กระบวนการผลิตของโรงงานให้ดีข้ึน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

•  ที่โรงงานไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด เราสามารถลด 
   ปริมาณการใช้ถ่านหินลง ด้วยวิธีการลดและปรับแรงดันของหม้อ
   ต้มไอน�้าในกระบวนการผลิต ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับชนิด 
   ปริมาณ และกระบวนการผลิต ซึ่งวิธีการนี้ท�าให้เราสามารถลด
   การใช้ถ่านหินลงได้ 1,342 ตัน และลดการใช้น�้ามันเตาลงได้ 
   370,851.22 ลิตร โดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้ประมาณ 
   10,363,462.77 บาท  

•  ที่บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม เราใช้ก๊าซมีเทนจากโรง
   บ�าบัดน�้าเสียแบบไร้อากาศเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นการช่วยลด
   ค่าไฟได้มากกว่า 9 ล้านบาทต่อปี  

•  ที่บริษัท สงขลาแคนนิง เราสามารถลดการใช้ไฟฟ้าในระบบ
   ท�าความเย็น โดยติดตังเครื่องคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็ก (132 
   กิโลวัตต์) แทนการใช้เครื่องขนาดใหญ่ (300 กิโลวัตต์) ในห้อง 
   Anteroom ห้อง Air Lock และเครื่องท�าน�้าแข็ง วิธีนี้ช่วย
   ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 2.2 ล้านบาทต่อปี โดยมีอัตราผลตอบแทน
   การลงทุนอยู่ที่ 1.35 ปี  

•  ที่บริษัท แพ็คฟู้ด และโรงงานไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เราลดการใช้ก๊าซ
   คาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันการผลิต ในกระบวนการแช่เยือกแข็ง
   ลงได้ 12,680.21 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับปี 
   2559 วิธีนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ไทยยูเนี่ยน ได้ 19.4 
   ล้านบาท ในปี 2560  

เอเชีย

กิกะจล กิกะจล / ตัน
ผลิตภัณฑ์

ยุโรปและแอฟริกา สหรัฐอเมริกา จ นวนรวม 

 พลังงานทางตรงท้ังหมด   พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด    ความเข้มข้นของพลังงาน 2560
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ประสิทธิภาพการใช้พลังงานปี 2560

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานจ�าแนกตามภูมิภาค ซ่ึงแสดงหน่วยวัดเป็นกิกะจูลต่อ
ตันผลิตภัณฑ์
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การใช้พลังงานจ�าแนกตามประเภท ปี 2560
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 น้ำท่ีนำกลับมาใช�ใหม�     น้ำหมุนเว�ยน

รวมทั�งหมด

ลูกบาศก�เมตร

Energy Consumption Content

รวมทั�งหมด

กิกะจล

22%

5%

5%

4%

30%3%

31%

 น้ำมันเช้อเ ลิง น้ำมันเตา

 น้ำมันดีเ ล

 �านหิน

 กา ชว า

 กะลาปาล�ม

กา รรมชาติ

 กา หุงต�ม

 น้ำมันเบน �น

 เช้อเ ลิงชวมวลอัดเม็ด

 ปร�มา การใช� ลังงานทางอ�อม า

Energy Consumption Content

รวมทั�งหมด

กิกะจล

22%

5%

5%

4%

30%3%

31%

 น้ำมันเช้อเ ลิง น้ำมันเตา

 น้ำมันดีเ ล

 �านหิน

 กา ชว า

 กะลาปาล�ม

กา รรมชาติ

 กา หุงต�ม

 น้ำมันเบน �น

 เช้อเ ลิงชวมวลอัดเม็ด

 ปร�มา การใช� ลังงานทางอ�อม า

การใช้น�้าและการวางแผนการบรรเทาภาวะ
วิกฤตการขาดแคลนน�้า

นา มเพยง มความ าคั อมน ยเ านัน ยังม วน วย
น าร ราง ม ั ร นเว ังร อ วย ่ง น าค วน
องอ า รรม มวา เ นอ า รรมเ  อ า รรมเคม 

อ า รรม ย อ า รรม ่ง อ อ า รรม น เมน  
อ า รรม า อ า รรม รเคม อ า รรม ร า  
อ า รรมเ มือง ร อ า รรมอา าร ม าร นา รมา
ม า า น ร วน าร ่เ ่ยว อง ั าร  ่ง ร วน าร
าความเยน าร ร า ยเคร่อง าเน า าร าง
าความ อา  ร าร อง ันอัคค ัย ร รั อา า  
วยเ น งเ น าเ ่อา า เ าร นา น รมา ่มา

เ น  รวม ง าม พ างนา ความ ั ยง นเร่อง น
าร นา รอพืน ่ 

ัง  255  ยยเน่ยน เคร่องมือ ่เรย วา  
   น ่ งพืน ่มความเ ่ยงเร่องนา  อง

า ัน รัพยา ร  น าร ราง น ่ความเ ่ยงเร่องนา อง 
ยยเน่ยน ั่ว  าร า น ่นเ น ารพ าร า งความเ ่ยง ่

เ ่ยว อง ั นา ่ง ร อ วย าว าร า ค นนา น ัน
นอนาค  ความเ ่ยง น ารเ นา วม ความเ ่ยง นเร่อง

ค าพนา น นเร่องนา ความเ ่ยง าน ร เ ย น ัน
ัย ่อา ร อ ่อเ ยง ย าร ั า  
   น วย เราเ า าน าร าร นา น

ัน ความเ ่ยง าน าร าร า ค นนา ่อา ง ร
อ ร ม น ยรอ  อ ังยัง า เรา ร า าร น าร
ั ารนา อ ค อง ั ย อง ม นอ วย

 
น  2560 เรา นา ัง ม  0 22 50  า เม ร 

ยม ร าพ าร นาอย ่ 5 า เม ร อ ัน
ั  ค เ น รมา าร งนา า ง รรม า ่ยัง ม

าน ร วน าร า ั งรอย   เมื่อเ ย ั  255  
ังนเ น มา า ร าร ั ารนา ่  ารคว คม รมา
าร นา าร าเนน ครง าร าร นา าง  นอ า น

เรายังนานา รมา  662 02 า เม ร รอเ า ั
รอย  6 อง าร นา ัง ม องเรา น  2560 ั มา า
รอนามา าน ร วน าร า ั เพื่อนา ม น ร วน าร

าร นา น วนอื่น อง รงงาน 

การใช้น�้าในปี 2560 จ�าแนกตามแหล่งน�้า 

เป้าหมายปี 

ลดปร�มา การใช�น้าลง
ร้อยละ 20 ต�อตันผลิต ั �

 เ รย เ ย ั อม าน 255

ในปี 2560 ไทยยูเน่ียนลดการใช้น�้าต่อตัน
การผลิตลงได้ ร้อยละ 1.4 เม่ือเทียบกับฐาน
ในปี 2559
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การมุ่งสู่เป้าหมายปริมาณของเสียฝังกลบ
เป็นศูนย์
กลยุทธ์ในกำรลดปริมำณของเสียของเรำอย่ำงหนึ่ง คือ กำรใช้
ประโยชน์จำกวัตถุดิบและทรัพยำกรของเรำอย่ำงคุ้มค่ำ ลดปริมำณ
กำรเกิดของเสีย และพยำยำมไม่ให้ทรัพยำกรที่ใช้ถูกน�ำไปฝังกลบ 
ในระยะแรกนี้ เรำจ�ำแนกแหล่งที่มำของของเสีย และน�ำมำพิจำรณำถึง
วิธีกำรจัดกำรกระบวนกำรให้มีของเสียเกิดข้ึนน้อยที่สุดหรือป้องกัน
ไม่ให้เกิด โดยหำกมีของเสียหลงเหลืออยู่เรำจะน�ำมำพิจำรณำถึง
แนวทำงที่สำมำรถน�ำของเสียที่เหลือนั้นกลับมำใช้ใหม่หรือเข้ำสู่กำร
รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น

•  กำรส่งเศษปลำไปเป็นวัตถุดิบในโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์

•  กำรน�ำของเสียที่เหลือไปใช้ในกำรผลิตพลังงำน โดยกำรท�ำ
   ปฏิกิริยำด้วยระบบย่อยสำยแบบไร้ออกซิเจน 

•  ผลิตเชื้อเพลิงแท่งหรือก้อนจำกตะกอนที่ได้จำกระบบบ�ำบัด 
   น�้ำเสีย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในหม้อต้มไอน�้ำ

•  กำรเผำขยะด้วยควำมร้อนสูงเพื่อผลิตพลังงำนที่เป็นมิตรกับ 
   สิ่งแวดล้อม   

ควำมพยำยำมในกำรลดของเสียของเรำช่วยไทยยูเนี่ยนประหยัด

 น้ำผิวดิน     น้ำบาดาล     น้ำฝนจากบ�อเก็บน้ำฝนของบร�ษัท    น้ำประปา    น้ำใช�หมุนเว�ยนและน้ำท่ีนำกลับมาใช�ใหม�

2557
(ประเทศไทย)

2558
(เอเช�ย)

2559
(ทั�วโลก)

2560
(ทั�วโลก)

1,011,892

8,213,209

1,105,193

780,835

531,018

ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรน�ำขยะไป
ฝังกลบ เป็นต้น ซึ่งท�ำให้ผลก�ำไรของบริษัทเพิ่มข้ึน รวมถึงโครงกำร
ริเริ่มด้ำนกำรรีไซเคิลและกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่มีโอกำสที่จะสร้ำง 
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์รีไซเคิลได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ ด้วย
กลยุทธ์กำรก�ำจัดของเสียของเรำนี้ ท�ำให้ไทยยูเนี่ยนสำมำรถลด
ผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมขององค์กรและพัฒนำบทบำทใน
เรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมได้อีกทำงหน่ึงด้วย  

โครงการท่ีโดดเด่นด้านการลดปริมาณของเสีย
ของไทยยูเน่ียน

การใช้น�้าจ�าแนกตามแหล่งน�้า ระหว่างปี 2557 – 2560 หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร

ลดปร�มา ของเ ีย าหรับการฝงกลบลง 
ร้อยละ 20 �อ ันผลิ ั

* เปรียบเทียบกับข้อมูลปีฐำน 2559

เป้าหมายปี 256

ในปี 2560 ไทยยูเน่ียนลดปริมาณของเสียฝัง
กลบต่อตันผลิตภัณฑ์ลงได้ ร้อยละ 34.94 
เม่ือเทียบกับฐานในปี 2559 

•  ไทยยูเนี่ยนให้ควำมใส่ใจกับกำรแยก กำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ และ
   กำรรีไซเคิลของเสียของเรำเพื่อลดปริมำณขยะที่จะน�ำไปฝังกลบ 
   เรำยังคงมองหำซัพพลำยเออร์ที่สำมำรถใช้ประโยชน์หรือแปลง
   ของเสียและผลิตผลพลอยได้ของเรำเป็นพลังงำนเพื่อใช้ใน
   กระบวนกำรผลิต ยกตัวอย่ำงเช่น เรำมีกำรจัดส่งสติ๊กเกอร์ที่
   เป็นของเสียของเรำให้กับซัพพลำยเออร์ที่สำมำรถใช้สติ๊กเกอร์
   เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตพลังไฟฟ้ำได้ แทนกำรน�ำสติ๊กเกอร์
   เหล่ำนั้นไปฝังกลบ 

•  ที่บริษัท สงขลำแคนนิ่ง เรำลดปริมำณกำกตะกอนจำกระบบ
   บ�ำบัดน�้ำเสียที่จะน�ำไปฝังกลบได้ประมำณร้อยละ 28 ในปี 2560 
   กำรลดลงนี้เกิดข้ึนจำกกำรน�ำกำกตะกอนที่ต้องส่งไปฝังกลบ 
   กลับมำใช้ที่ถังปฏิกิริยำ (Digester Tank) ของระบบบ�ำบัด
   น�้ำเสียอย่ำงเหมำะสม



รายงานเพื่อความยังยืน 2560

บรรจุภัณฑ์ท่ียั่งยืน
บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนส�าคัญ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิงแวดล้อม ไทยยูเนี่ยนจึงได้มี
การพัฒนาให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยังยืนเพื่อลดผลกระทบทางด้าน
สิงแวดล้อมของบริษัท 

โครงการบรรจุภัณฑ์ที่ยังยืนของไทยยูเนี่ยนเริมตังแต่หลักเกณฑ์การ
คัดเลือกวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ นโยบายดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ  

•  ลดอัตราส่วนปริมาณบรรจุภัณฑ์ทังหมดที่ใช้ต่อผลิตภัณฑ์ลง 
•  ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม
   ใหม่โดยการออกแบบให้มีน�้าหนักเบา และปรับเปล่ียนวัสดุหรือ   
   องค์ประกอบ และลดขนาดของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
   ในการขนส่งลดลงด้วย 

•  ลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช ้
   ประโยชน์ใหม่ได้ หรือใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย 

•  การใช้วัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ มาใช้ในส่วนที่ 
   ใช้ได้ และใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิลแบบระบบปิด  

•  การจัดหาผู้ผลิตหรือผู้จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญ 
   ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตในการผลิต 
   บรรจุภัณฑ์ที่ยังยืน 

•  การศึกษาวิจัยนวัตกรรมในการผลิตบรรจุภัณฑ์และการใช้งาน 
   ของผู้บริโภค  

•  การสื่อสารและส่งเสริมให้ผู้บริโภคท�าลายบรรจุภัณฑ์อย่าง 
   เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิงเพื่อช่วยลดขยะพลาสติกที่จะถูกทิง  
   ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะไปสินสุดในมหาสมุทร
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ไทยยูเนี่ยนตระหนักดีว่าการติดตัง
แผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าไว้บนหลังคาโรงงานที่
โดยปกติแล้วไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ใดๆ 
จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศที่มี
โรงงานของเราตังอยู่ เนื่องจากจะเป็นการ
เพิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
อีกทังยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศได้อีกด้วย 
ด้วยความตังใจนี้ เราจึงได้ส�ารวจหลังคา
โรงงานของเราในหลายประเทศ อาทิเช่น 
ประเทศไทย เวียดนาม และเซเชลล์ ซึ่ง
ท�าให้เราสามารถวางแผนเลือกโรงงาน
ที่จะติดตังแผงพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาได้อย่างเหมาะสม 

ในปี 2560 สถานที่แรกที่เราเลือกเป็น
โครงการน�าร่องในการท�าสัญญาการซื้อ
ขายไฟฟ้ากับภาคเอกชน (PPA) คือที่
หลังคาห้องเย็นขนาดประมาณ 10,000 
ตารางเมตร ของโรงงานไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
ในจังหวัดสมุทรสาคร เราเลือกโรงงานนี้
เนื่องจากมีความสามารถในการผลิต
ไฟฟ้าได้สูงถึง 3,300 กิโลวัตต์ต่อวัน 
และกระแสไฟฟ้ามีความเสถียรเพียงพอ
ต่อการใช้งานวันต่อวัน อีกทังโรงงาน
หลังคาใหม่กว่าโรงงานอื่น โดย

ในโครงการนี้ เราได้ติดตังแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์จ�านวน 2,970 แผง 
ซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทังหมด 935.55 
กิโลวัตต์ต่อชัวโมง หรือราว 
1,300,000 กิโลวัตต์ต่อปี เป็นการ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
720 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อปี โครงการนี้ยังช่วยลดความร้อน
สะสมภายในตัวอาคารของโรงงาน ซึ่งน�า
มาสู่การลดการใช้พลังงานของเครื่องท�า
ความเย็นได้อีกด้วย 

ในระยะเวลา 25 ปี ของการด�าเนิน
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

นี้ เราจะสามารถผลิตพลังงานหมุนเวียน
ได้ทังหมดประมาณ 33,123,000 
กิโลวัตต์ต่อชัวโมง และสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทังหมด 
19,000 ตัน   

ความส�าเร็จของโครงการน�าร่องนี้จะเป็น
แบบอย่างให้กับให้กับองค์กรอื่นที่สนใจ
จะด�าเนินการ รวมถึงเป็นสถานที่ส�าหรับ
ศึกษาดูงานส�าหรับผู้ที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ทังใน
และต่างประเทศได้อีกด้วย  

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน 

กรณศีกึษา
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ไทยยูเนี่ยนเข้าร่วมโครงการ Clinton 
Climate Initiative (CCI) เพื่อผลัก 
ดันโครงการก๊าซชีวภาพและการบ�าบัด 
น�้าเสียที่โรงงานผลิตปลาทูน่าของ บริษัท 
อินเดียน โอเชี่ยน ทูน่า (Indian 
Ocean Tuna: IOT) ในประเทศเซเชลล์
ในปี 2560 โดยโครงการนี้จะลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน ในขณะเดียวกันโครงการนี้ได้
ช่วยผลิตไฟฟ้าสะอาดและช่วยบ�าบัด 
น�้าเสีย โครงการ CCI ซึ่งเป็นโครงการ
ภายใต้มูลนิธิคลินตัน ได้ท�างานร่วมกับ
ไทยยูเนี่ยนเพื่อให้การสนับสนุนทางด้าน
เทคนิค และให้ค�าแนะน�าในโครงการนี้มา
ตังแต่ปี 2556 

โครงการนี้จะตอบโจทย์ความจ�าเป็นด้าน
พลังงานสะอาดหลายด้าน

•  ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่า 
   กระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัท  
   IOT เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากที่สุด 
   ในประเทศเซเชลล์

•  พลังงานส่วนใหญ่ของประเทศเซเชลล์ 
   มาจากการน�าเข้าน�้ามันดีเซล ซึ่งเป็น 
   แหล่งพลังงานที่ไม่ยังยืนต่อ
   สิงแวดล้อม อีกทังมีต้นทุนสูง

•  โครงการก๊าซชีวภาพและการบ�าบัด 
   น�้าเสียใหม่นี้ จะช่วย IOT เพิมแหล่ง 
   พลังงานทางเลือกและลดการพึ่งพา 
   น�้ามัน  

•  ในการท�างานร่วมกับฝ่ายบริหารของ 
   ไทยยูเนี่ยนและทีมวิศวกรของ IOT    
   โครงการ CCI ช่วยระบุเทคนิควิธี 
   ในการพัฒนาโรงบ�าบัดน�้าเสียและ
   โรงก�าจัดกากปลา เพื่อปรับปรุง
   คุณภาพน�้าเสีย และก่อให้เกิดก๊าซ
   ชีวภาพจากกระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย   
   ในปริมาณที่มากพอ ก๊าซชีวภาพจาก
   เศษปลาและการบ�าบัดน�้าจะถูกน�ามาใช้
   เพื่อผลิตไฟฟ้าสะอาด เพื่อใช้ใน   
   กระบวนการผลิตในโรงงาน  
   ลดการใช้ไฟฟ้าที่มาจากน�้ามันดีเซล

โครงการบ�าบัดน�้าเสียและก๊าซชีวภาพนี้
สอดคล้องกับ SeaChange® กลยุทธ์
ความยังยืนของไทยยูเนี่ยน นอกจากนี้
ผลที่ได้จากโครงการยังตอบโจทย์แนว 
คิด Blue Economy ของประเทศ 
เซเชลล์ ซึ่งมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล
อย่างยังยืน  

ความร่วมมือระหว่างโครงการ CCI 
และไทยยูเนี่ยนที่โรงงาน IOT ที่ประเทศ 

เซเชลล์ประกอบด้วยโครงการหลาย
โครงการที่เน้นเรื่องความยังยืน ในปี 
2558 โครงการ CCI และพันธมิตร 
Rocky Mountain Institute’s 
Carbon War Room ได้ร่วมกัน 
จัดท�าการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของโรงงาน IOT ทังโรงงาน 
พร้อมให้ค�าแนะน�าเรื่องการลดการใช้น�้า
และพลังงานซึ่งโรงงาน IOT ได้น�ามา
ปฏิบัติตาม และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างมีนัยส�าคัญ นอกจากนี้ โครงการ 
CCI ยังได้ท�ารายงานวิเคราะห์กรณี
ศึกษาเชิงธุรกิจในการใช้พลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์จากหลังคาโรงงาน IOT 
เป็นการทดสอบอีกวิธีหนึ่งในการลด
การใช้ไฟฟ้าจากน�้ามันดีเซลจากการใช้
พลังงานทังหมด

กรณศีกึษา
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รายงานเพื่อความยังยืน 2560

โครงการริเริ่มท่ีส�าคัญของบริษัท
บรรจุภัณฑ์ที่ยังยืนเป็นหนึ่งในส่วนส�าคัญของงานด้านนวัตกรรม
ของบริษัท ซึ่งอยู่ในส่วนงานด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัยของ
ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน เราศึกษาและพัฒนาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ที่ยังยืนและความสะดวกในการใช้
งาน เรามันใจว่า ด้วยการค้นคว้างานวิจัยนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์
ที่ยังยืนของเรา จะท�าให้โครงการนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ
ช่วยให้ไทยยูเนี่ยนบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

ส่วนหนึ่งของแผนงาน 5 ปีเรื่องบรรจุภัณฑ์ของบริษัท 

•  การมุ่งมันเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมเรื่องบรรจุภัณฑ์ โดยตังเป้า 
   ภายในปี 2568 บรรจุภัณฑ์ทังหมดที่จะน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ 
   แบรนด์ของเราสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ น�าไปรีไซเคิลได้ หรือ 
   สามารถย่อยสลายได้ แม้ว่าในตอนนี้เรายังไม่มีวิธีการแก้ปัญหา 
   เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจนี้ แต่เราจะร่วมมือกับอุตสาหกรรม 
   ต่างๆ เพื่อเปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑ์และที่ส�าคัญเพื่อจัดการกับ 
   ประเด็นด้านผลกระทบของพลาสติกที่ใช้ครังเดียวทิง

•  การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาการใช้ฝาปิดกระดาษทดแทนฝาปิด 
   พลาสติกที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน โดยเราตังใจจะ 
   มีทางเลือกส�าหรับฝาปิดกระดาษในเชิงพาณิชย์ในปี 2562 

•  การศึกษาวิธีลดความหนาและน�้าหนักของกระป๋อง เพื่อลด    
   ปริมาณวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยเป้าหมายของเราในปีหน้าคือ  
   การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคงเดิมแต่มีน�้าหนักที่เบาลง 
•  การศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีเพื่อลดความหนาของถุงเพาซ์  
   ซึ่งปัจจุบันเราใช้ส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ขณะที่ลูกค้าจะได้รับ 
   ผลิตภัณฑ์ในรูปลักษณ์และคุณภาพที่คงเดิม

•  การท�าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุพลาสติกที่เป็นมิตรต่อ 
   สิงแวดล้อม ผ่านการใช้วัสดุจากธรรมชาติ (bio-based)  
   หรือการน�าองค์ประกอบกลับมาใช้ใหม่ในโพลิเมอร์ ทังนี้เรา 
   มีเป้าหมายการลดมลภาวะทางพลาสติกของโลก และปรับปรุง 
   ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของเรา

•  การศึกษาวิธีการใช้เปลือกกุ้งในบรรจุภัณฑ์พลาสติกของเรา  
   ซึ่งแนวทางนี้ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากมาย เช่น การน�าของเสีย 
   ในโรงงานกลับมาใช้ใหม่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  
   และการพัฒนาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

•  ประสิทธิภาพด้านการขนส่งด้วยการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
   เช่น ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ชนิดสี่เหล่ียม
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเริ่มตั้งแต่
หลักเกณฑ์การคัดเลือกวัสดุ

ในการผลิตบรรจุภัณฑ์



การเติบโตของ John West ภายใน
ตลาดอาหารแปรรูปประเภทปลาใน
สหราชอาณาจักรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ได้รับอิทธิพลจากนวัตกรรมด้าน
บรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค 
ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทปลา
ยังคงรูปลักษณ์เดิมมาเป็นเวลาหลาย
ทศวรรษ 

พันธกิจของเราที่ John West คือ 
การท�าให้ผู้บริโภคเอร็ดอร่อยกับเมนู
ปลาได้ทุกวัน โดยท�าให้แบรนด์ผูกพัน
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของ
ผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรา
พยายามคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย
เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคยิงข้ึน แต่วัสดุ
ส�าคัญของบรรจุภัณฑ์มักหนีไม่พ้นการ
ใช้พลาสติก 
 
เนื่องจากความกังวลในด้านสิงแวดล้อม
ที่เพิมข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะจากอาหาร 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
พลาสติกในท้องทะเล เราท้าทายตัวเอง
อย่างต่อเนื่องด้วยการคิดค้นการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยรอบด้านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ไม่เพียงแต่ในมุมมองของผู้บริโภคเท่านัน 
นันคือเหตุผลที่ไทยยูเนี่ยนเลือกท�างาน
กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจาก
ภายนอก เพื่อท�าความเข้าใจวงจรของ
วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างโลหะกับพลาสติกในการเลือก
พันธมิตรที่ใช่ในการศึกษาครังนี้ เราได้
ก�าหนดเงื่อนไขการพิจารณาเป็นพิเศษ 
นับเป็นเรื่องส�าคัญในการเลือกหน่วยงาน
ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักซึ่งมีความ
ช�านาญเชิงเทคนิคในด้านความยังยืน 
โดยหน่วยงานที่คัดเลือกมาร่วมงานนี้ 
ต้องมีทักษะในระดับสูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิงในด้านการประเมินวงจรชีวิตของบรรจุ
ภัณฑ์ (life-cycle assessments: 
LCA) โดยใช้แนวทางทางวิทยาศาสตร์ 
และที่ส�าคัญไม่ยิงหย่อนไปกว่ากัน คือ
ประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมาให้กับ
ลูกค้าทังที่เป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์และ
บริษัทผลิตอาหาร ด้วยเงื่อนไขในการ
พิจารณานี้ เราจึงเลือกบริษัท RDC 
Environment มาร่วมงานกันใน
โครงการนี้

ในการท�างานร่วมกับ RDC Environ-
ment เราได้น�าคู่ค้าด้านบรรจุภัณฑ์
หลายรายเข้ามามีส่วนร่วม รวมทังคู่ค้า
รายใหม่ที่อาจจะร่วมงานกันในอนาคต 
ทังนี้ เพื่อประเมินทางเลือกรูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ทัวโลกส�าหรับผลิตภัณฑ์
ปลาทูน่า ด้วยความร่วมมือจากคู่ค้า 
RDC Environment และไทยยูเนี่ยน 
ได้ท�างานร่วมกันในการเปิดตัวการ
ประเมินวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ ์
อย่างเต็มรูปแบบ วัตถุประสงค์ของ
โครงการนี้ คือ เพื่อท�าความเข้าใจใน
การหาบรรจภุัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์
มาตรฐานต่างๆ ในด้านสิงแวดล้อม 
การประเมินนี้เริมต้นจากวงจรชีวิต 
เริมต้นของวัสดุซึ่งสกัดจากวัตถุดิบ 
ตลอดไปจนถึงสินสุดวงจรชีวิต ซึ่งรวม
ทุกขันตอนในระหว่างต้นจนจบ ตังแต่ 
การผลิต การบรรจุ การสแกนและการ
ขนส่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง และการ
ก�าจัด
 
ผลการวิจัยในเบ้ืองต้นพบผลในเชิงบวก
ต่อการใช้วัสดุพลาสติกที่มีน�้าหนักเบา
กว่ากระป๋องราว 2.5 เท่า ขณะนี้รายงาน
ฉบับเต็มที่เป็นการประเมินวงจรชีวิตของ
บรรจุภัณฑ์แบบเต็มรูปแบบ อยู่ในระหว่าง

การส�ารวจผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
เพิมเติมจากการใช้สารตังต้นบรรจุภัณฑ์
ที่แตกต่างกัน โดยประเด็นที่ส�าคัญ คือ 
ผลกระทบของพลาสติกต่อสิงแวดล้อม
และชีวิตสัตว์ทะเล และการตกค้างอยูใ่น
สิงแวดล้อมเป็นปัจจยัทีต้่องค�านงึถงึ 

ไทยยูเนี่ยนได้แสดงถึงความรับผิดชอบ
ในการพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคที่จะผลัก
ดันให้เกิดความเปล่ียนแปลงที่ดียิงข้ึน 
ในขณะเดียวกัน บริษัทได้พิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในกระบวนการ
ผลิต การท�างานร่วมกับผู้เชีย่วชาญ
อิสระด้านการประเมินวงจรชีวิตของ
บรรจุภณัฑ์ อย่างเช่น RDC Environment 
ได้ท�าให้เราเข้าใจบรรจุภัณฑ์แบบยังยืน
อย่างมีนัยส�าคัญ และเราจะน�าวิธีการใหม่
นี้มาต่อยอดการคิดในอนาคตในเรื่อง
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทัวโลก 

กรณศีกึษา

การใช้วิทยาศาสตร์พัฒนาบรรจุภัณฑ์ John West
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 LTIFR      ช่ัวโมงการท งาน (  100,000,000)
อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

การออกแบบ 
ด้านความปลอดภัย  
เราประเมินสถานที่ท�างานของเราเพื่อค้นหาและระบุโอกาสในการ
พัฒนาเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน เราเชื่อว่าสถานที่ท�างานที่
ปลอดภัยเริมต้นจากการออกแบบด้านความปลอดภัยที่ถูกต้อง 
ได้มีการเริมด�าเนินการในปี 2560 โครงการงานวิศวกรรมหลาย
โครงการ เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ท�างานของเรา 
ซึ่งรวมไปถึงเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยของเครื่องจักร 
การยศาสตร์ และระบบท�าความเย็นที่ปลอดภัย อีกทังเพื่อให้เกิด
การออกแบบสถานที่ท�างานให้ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เราได้จัดท�า
แนวปฏิบัติของไทยยูเนี่ยน ซึ่งแสดงถึงหลักการเรื่อง “ท�าให้ถูกตังแต่
แรก (Doing-Right-at-First)” โดยมีการก�าหนดขันตอนในการ
จัดท�าโครงการต่างๆ โดยให้มันใจว่ามีการพิจารณาด้านความปลอดภัย
ในโครงการนันๆ

ในไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เราให้ความส�าคัญกับการพัฒนาวางรากฐานการ
จัดการด้านสิงแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (EH&S) 
ผ่านการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินการขันต�่าส�าหรับทุกสถาน
ประกอบการของไทยยูเนี่ยนนี้ จะท�าให้มันใจว่าทุกหน่วยปฏฺิบัติการ
ของเราจะด�าเนินการภายใต้แนวทางปฏิบัติด้าน EHS เดียวกันเป็น
อย่างน้อย ซึ่งเราได้ผสานการพิจารณาปัจจัยด้าน EHS&En (En = 
การแปลงพลังงาน) เข้ามาในกระบวนการทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างสถานที่ท�างานที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต

ในปี 2560 เราสามารถคงอัตราความถี่การเจ็บป่วยจากงานไว้ที่
ระดับศูนย์ ในขณะที่อัตราความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุถึงขันหยุด
งานต่อ 200,000 ชัวโมงการท�างาน ลดลงร้อยละ 22 และอัตรา
ความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขันหยุดงานของพนักงาน (LTIFR) ลด
ลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยส�าหรับปี 2560 เราได้
เน้นความส�าคัญในการด�าเนินการดังต่อไปนี้

96

บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



สร้างทักษะและความสามารถ 

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 

เราตระหนักดีว่าทักษะและความสามารถของพนักงานเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ไทยยูเนี่ยน 
ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ตังศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิงแวดล้อม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในประเทศไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 ที่ผ่านมา เพื่อท�าหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน EHS ให้กับ
พนักงานไทยยูเนี่ยนทังหมด ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 3,000 คน
ได้เข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์ในปี 2560 โดยมีการจัดการ
อบรมข้ึนทังในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ดีข้ึนกับพนักงานที่มีความหลากหลายของเรา  

การมีส่วนร่วมจากพนักงานของเราทังหมดเป็นกุญแจไปสู่ความส�าเร็จ
และการรักษาวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เข้มแข็ง ในปี 2560 
เราท�างานเพื่อผลักดันการมีปฏิสัมพันธ์ด้าน EHS ระหว่างพนักงาน
ทุกระดับทังในสายงานเดียวกัน และข้ามสายงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักของเราในเรื่อง “การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน” 

ในปี 2561 เรามีแผนขยายบริการการให้ความรู้ด้าน EHS ต่อ
สาธารณะโดยเปิดให้บริการแก่แรงงานไทยและข้ามชาติอื่นในภูมิภาค 
เราหวังว่าวิธีนี้จะช่วยเพิมความตระหนัก เสริมทักษะและความเข้าใจ
เรื่อง EHS ของบุคลากรอื่นโดยเฉพาะอย่างยิงแรงงานข้ามชาติ
นอกเหนือจากพนักงานไทยยูเนี่ยน  

เราส่งเสริมให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานและผู้ที่เรามี
ปฏิสัมพันธ์ด้วยรู้สึกได้ว่าสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่าง
อิสระในทุกขันตอนของโครงการ EHS ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
นโยบายและกรอบการท�างาน การประเมินความเสี่ยง การก�าหนด
มาตรการควบคุมความเสี่ยงและการสอบสวนอุบัติเหตุ
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การปรับปรุง
การป้องกันอัคคีภัย

การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้าน EHS

การประกาศข้อก หนดเร่ือง EHS ขององค์กร
(คุณสมบัติขันต่ ต้องมีการปฏิบัติตามระบบการจัดการ

EHS ของไทยยูเน่ียน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้แผนงานด้าน EHS ของทัง
กลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยส หรับ
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การพัฒนาทักษะและศักยภาพของหน่วยงาน EHS 
(การจัดตังศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิงแวดล้อม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

การส รวจความปลอดภัยของเคร่ืองจักร

โครงการน ร่องด้านการยศาสตร์
ป้องกันโรคทางระบบกล้ามเน้ือและ

โครงสร้างกระดูกท่ีเก่ียวข้องกับ
การท งาน

การส่ือสารด้านความปลอดภัย
เพ่ือให้เกิดความตระหนักและ

มีส่วนร่วม
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ในปี 2559 ศูนย์นวัตกรรมของไทยยูเนี่ยนได้น�านวัตกรรมมาใช้ใน
กระบวนการด�าเนินงานเพื่อเพิมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และพัฒนา
ความยังยืนโดยการเพิมการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ ลดระยะเวลาใน
การแปรรูป และลดการใช้ไอน�้าด้วยกระบวนการกู้คืนความร้อนและ
ไอน�้าเพื่อน�ากลับมาใช้งานใหม่

ความส�าเร็จในปี 2560 คือ การด�าเนินงานของสายการผลิตปลา
ทูน่าที่ทันสมัยที่โรงงานผลิตสามแห่ง ด้วยระบบวิศวกรรมอัตโนมัติ
ชันเลิศและมีความซับซ้อน การผลิตด้วยกระบวนการอัตโนมัติเป็น
นวัตกรรมส�าหรับอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องอย่างแท้จริง 
นวัตกรรมดังกล่าวช่วยลดแรงงานที่จ�าเป็นส�าหรับการผลิตปลา
ทูน่า และช่วยเพิมปริมาณผลผลิตต่อวัตถุดิบให้สูงข้ึน ตลอดจน
ท�าให้ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากปลาทูน่ามีมูลค่าสูงข้ึนส�าหรับท�าเป็น
ส่วนประกอบอาหารส�าหรับมนุษย์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญทังสิน 

นอกจากนี้ การพัฒนากระบวนการผลิตนี้ยังท�าให้เกิดผลเชิงบวก
แก่ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของเราในด้านคุณค่าทางโภชนาการและรส
สัมผัสอีกด้วย   นวตักรรมทีม่ปีระสทิธิภาพดงักล่าวนี ้ยงัเป็น
ประโยชน์ต่อสิงแวดล้อม เช่น การลดระยะเวลาในกระบวนการแปรรูป 
ตลอดจนปริมาณไอน�้าที่ใช้ด�าเนินการ ลดการใช้น�้าและพลังงานลง 
ซึ่งส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการผลิตลดต�า่ลง
ด้วย  

ทังนี้ เราคาดว่า นวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตปลาทูน่ามากยิงข้ึน เมื่อบริษัทได้น�ามาใช้ในกระบวนการผลิต
อย่างเต็มรูปแบบโดยจะลดระยะเวลาในกระบวนการแปรรูปตังแต่
การน�าวัตถุดิบมาละลายน�้าแข็ง ไปจนถึงการบรรจุลงกระป๋อง 
กระบวนการนึ่งปลาทูน่า (pre-cooking) จะเปล่ียนจากการนึ่งให้
สุกแบบทีละชุด (batch cooking) เป็นการนึ่งสุกแบบต่อเนื่อง 
(continuous cooking) และยังช่วยลดปริมาณการใช้ไอน�้า การใช้
น�้าและพลังงานได้อย่างมีนัยส�าคัญอีกด้วย ทังนี้ การริเริมโครงการ
วิจัยการน�าไอน�้ากลับมาใช้งานใหม่ในกระบวนการผลิตก�าลังด�าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงาน และปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของไทยยูเนี่ยน

เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 เกิดเหตุระเบิดซึ่งน�าไปสู่เพลิงไหม้ในพื้นที่
หม้อต้มไอน�้าที่โรงงานไพโอเนียร์ ฟู้ด แคนเนอรี่ (PFC) ในเมือง
อัคครา ประเทศกาน่า หน่วยดับเพลิงสาธารณะและทีมดับเพลิงของ 
PFC สามารถควบคุมและจ�ากัดเพลิงไว้ได้ในพื้นที่ของโรงงาน 
จากเหตุการณ์นี้ มีผู้เสียชีวิต 5 ราย โดยหนึ่งในนันเป็นพนักงาน
จากโรงงาน PFC และอีก 4 คนเป็นพนักงานของบริษัทผู้รับเหมา 
นอกจากนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ซึ่งหนึ่งในนันเป็น
พนักงานจากโรงงาน PFC  และอีกคนหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัท
ผู้รับเหมา

บริษัทได้ตังทีมบริหารวิกฤตในทันทีโดยมีภารกิจเร่งด่วนดังต่อไปนี้

•  ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมทังให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ 
   ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ

•  ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกเพื่อหาสาเหตุของ 
   เหตุระเบิด รวมทังการก�าหนดมาตรการตอบสนองมาตรการ 
   ป้องกันที่เหมาะสม

•  ประสานงานทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อท�าความสะอาด ซ่อมแซม 
   ความเสีบหายและการกลับมาด�าเนินการอีกครังของโรงงาน

•  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิน ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย  
   คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อลดผลกระทบจากการ
   หยุดชะงักทางธุรกิจ

•  เดินแผนส�ารองการผลิตเพื่อให้ธุรกิจด�าเนินอย่างต่อเนื่อง

•  สื่อสารข้อมูลของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด 
   การปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยที่จ�าเป็น 

หลังจากท�าการปิดโรงงานเป็นการชัวคราวเป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์  
โรงงาน PFC กลับมาเดินเครื่องอีกครังในวันที่ 4 กันยายน 2560  

เรามีความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตของทัง 5 ท่าน และ 
ผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นทังพนักงานของเรา และเป็นพนักงานของบริษัท
ผู้รับเหมา เราสัญญาจะปรับปรุงสถานที่ท�างานและด�าเนินการควบคุม
ความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

นวัตกรรมด้านกระบวนการด�าเนินงาน

เหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้ในโรงงานที่ประเทศกาน่า  
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ไทยยูเนี่ยน
มีความรับผิดชอบ
ส�าหรับการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คน
ที่อาศัยและท�างานอยู่
ในพื้นที่ที่เรามีการด�าเนิน
ธุรกิจอยู่



รายงานเพื่อความยังยืน 2560

กรอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของไทยยูเน่ียน

ศักยภาพ ศักยภาพความเป็นผู้น

ท่ัวไป

หน้าท่ี

การอบรมตามข้อก หนด  จรรยาบรรณธุรกิจ/ความปลอดภัย/คุณภาพ/กฎหมาย

การบริหารงานโครงการ
การบริหารการเปล่ียนแปลง

ความคาดหวังของผู้น

ศักยภาพด้านการบริหารจัดการการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
การขายและการตลาด

ศักยภาพทางด้านดิจิทัล

ค่านิยม 6 ประการของไทยยูเน่ียน

ความมุ่งม่ัน ความอ่อนน้อม การให้เกียรติผู้อ่ืน

ความรับผิดชอบ การให้ความร่วมมือ การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่

ปี 2560 นับเป็นปีที่มีความก้าวหน้าที่ส�าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและความเป็นเลิศใน
การด�าเนินงานของเรา ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากความก้าวหน้าส�าคัญๆ หลายประการ อาทิ 
กระบวนการพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น นอกจากนี้ อีกหนึ่งความส�าเร็จที่
ส�าคัญ คือ การออกแผน 3 ปี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจและส่งเสริมชื่อเสียงของไทยยูเนี่ยนในด้านการ
เป็นบริษัทที่น่าร่วมงานด้วย 

เราเชื่อว่าการเรียนรู้และการพัฒนาเป็นกลไกส�าคัญและต่อเนื่องในการช่วยพัฒนาทักษะ
และความสามารถของพนักงาน ที่ไทยยูเนี่ยน เรามุ่งมันพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
โดยพิจารณาถึงความต้องการ ความพร้อม และทักษะของแต่ละคน เรามีโครงการสร้างเสริม
ศักยภาพที่สนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน รวมทังช่วยส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมและมีความเป็นผู้น�า 

โครงการพัฒนาความเป็นผู้น�าของไทยยูเนี่ยนด�าเนินการตามกรอบการท�างานด้านศักยภาพ
และความคาดหวังด้านการเป็นผู้น�า ซึ่งเป็นแนวทางที่พัฒนาข้ึนเพื่อใช้ภายในองค์กร และเน้น
ให้ความส�าคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยมหลักขององค์กร เป้าหมาย และบริบททาง
ธุรกิจ กรอบการท�างานและต้นแบบความเป็นผู้น�าดังกล่าวช่วยให้เราเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 
และตอกย�้าการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง สะท้อนให้เห็นจากผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ 
การมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร รวมถึงการเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม 

การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์  

รายงานเพื่อความยังยืน 2560
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เครดิตภาพ: Janyawath Sutamma/IUCN

ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมันที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยและท�างาน
ในทุกภูมิภาคที่เรามีการด�าเนินธุรกิจอยู่ ไทยยูเนี่ยนท�างานร่วมกับพันธมิตรทาง
ภาคเอกชน ภาครัฐในท้องถิน องค์กรนานาชาติ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการ
กับปัญหาทางด้านสังคมและสิงแวดล้อม ตังแต่การท�าความสะอาดชายหาด และ
การปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ไปจนถึงการให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติและการให้
ข้อมูลด้านโภชนาการต่อชุมชนในท้องถิน เพราะเรามุ่งมันในการเป็นพลเมืองที่ดี

บางส่วนของงานจะมีการด�าเนินการในระดับกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น ไทยยูเนี่ยนเป็น
ผู้บริจาคหลักให้กับโครงการการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยพิบัติและความ
อดอยากทุกๆ ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมันของเราเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยังยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในเรื่องของการขจัดความ
หิวโหย 

อย่างไรก็ตาม มีงานอีกจ�านวนมากด�าเนินการในระดับภายในประเทศผ่านทาง
แบรนด์ของเรา โครงการริเริมบางโครงการมีความส�าคัญและโครงการอื่นๆ 
มคีวามทนัสมยัอย่างมาก ไม่ว่าจะโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ เมือ่มองในองค์รวม 
เรื่องราวเหล่านี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจของบริษัทและประเด็นต่างๆ 
ที่บริษัทให้ความส�าคัญ

ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และการลงทุนด้านชุมชน

ไทยยูเนี่ยนให้โอกาสการพัฒนาและการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพสูง
กับพนักงานทุกคน โดยออกแบบโครงการในลักษณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติจริง เช่น การมอบหมายโครงการพิเศษ การหมุนเวียนต�าแหน่ง
งาน และการขยายบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งนับว่ามีความส�าคัญใน
โครงการพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทยังให้โอกาสในการเรียนรู้จากผู้อื่นผ่านช่อง
ทางการเปิดให้แสดงความคิดเห็น ระบบพี่เล้ียงที่ปรึกษา การจัดอบรมทังในแบบ
เข้าห้องเรียน และแบบออนไลน์ โดยเราจะยังคงเดินหน้าปลูกฝังค่านิยมหลักของ
องค์กรทัง 6 ประการผ่านโครงการการพัฒนาความเป็นผู้น�าของเรา 

เรายกระดับความเข้าใจในแนวคิดและองค์ความรู้เรื่องความเป็นผู้น�าให้กับ
พนักงาน โดยน�าหลักสูตรการอบรมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง เช่น 
FranklinCovey และ 7 Habits of Highly Effective People® มาถ่ายทอด
ให้พนักงานประจ�าของไทยยูเนี่ยนทังหมดทุกระดับตลอดทังปี และจะน�าโครงการ
ฝึกอบรมเหล่านี้มาต่อยอดให้กับพนักงานใหม่ของเราในปี 2561 

ข้อมูลความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในปี 2560 จากสายงานปฏิบัติการ
ในภูมิภาคเอเชีย (บริษัท สงขลาแคนนิง และบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด) ภูมิภาคยุโรป 
(King Oscar) และภูมิภาคอเมริกา (Chicken of the Sea Frozen Foods) 
วัดได้ร้อยละ 66.3 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตังไว้คือ ร้อยละ 62.5
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การบริจาคสิ่งของ/ผลิตภัณฑ์อาหาร
(อัตราแลกเปลี่ยน: 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 31 บาท)

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหารและอุปกรณ์การเรยีน

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหาร

การบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอื่นๆ

การบริจาคผลิตภัณฑ์อาหาร

369,613.42 บาท

850 เหรียญสหรัฐ หรือ 26,350 บาท

5,811 เหรียญสหรัฐ หรือ 180,141 บาท

200,000 เหรียญสหรัฐ หรือ
6,200,000 บาท

6,776,104.42 บาท

69,142,246.60

19,031,054.21

46,985,850.17

135,159,150.98 บาท

ที่มา: บัญชีองค์กรไทยยูเนี่ยน

สัดส่วนของการบริจาคเงินสดและผลิตภัณฑ์ สัดส่วนการบริจาคต่อก ไรสุทธิ 

ของก ไรสุทธิ
 บาท

5%

95%

บาท

บาท

 การบริจาคผลิตภัณฑ์  การบริจาคเงินสด 

รวมบริจาคท้ังหมด: 135,159,150.98 บาท

สรุปรายละเอียดของการบริจาค (สกุลเงินบาท)

1.  การบริจาคเพื่อการกุศล

2.  การลงทุนด้านชุมชน

3.  การลงทุนเพื่อสาธารณประโยชน์และการค้า

รวมทั้งหมด

1.  ไทยยูเนี่ยน

2.  บริษัท คิงออส์การ์

3.  บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด

4.  บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์  
    (Chicken of the Sea)

รวมบริจาคผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

รายงานนี้ครอบคลุมการบริจาคของบริษัทดังนี้

การบริจาคที่มอบในนามของบริษัทไทยยูเนี่ยนในประเทศไทย เวียดนาม สหรัฐอเมริกาและ
นอร์เวย์ ซึ่งรวมถึงบริษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป (รวมประเทศเยอรมนี)

การบริจาคของบริษัทปี 2560  
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นักกีฬานักเรียนในประเทศไทยได้มี
โอกาสเรียนรู้เทคนิคบางส่วนจาก
ผู้เชี่ยวชาญบนสนามฟุตบอล และไม่แน่
ผู้ฝึกสอนและผู้เล่นของสโมสรฟุตบอล
สมุทรสาครอาจจะค้นพบดาวรุ่งหนึ่ง 
หรือสองคนเพื่อมาเล่นกับทีมในอนาคต 
จากกิจกรรมฟุตบอลคลินิกที่จัดกับ
บริษัท ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) 
ซึ่งจะมีการจัดการสอนทังหมด 4 ครัง
ส�าหรับเด็กนักเรียนในชุมชนสมุทรสาคร

ผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลของสโมรส
ฟุตบอลสมุทรสาครสอนทักษะและ
เทคนิคการเล่นฟุตบอล ณ สนาม
มหาชัยฟุตซอล ให้กับนักเรียนจาก
โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท โรงเรียน
วัดศรีสุทธาราม และโรงเรียนวัดศิริมงคล
ประมาณ 400 คน  

การจัดสอนฟุตบอลคลินิก 2 ชัวโมง 
เน้นให้ความส�าคัญเรื่องการสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกาย การมีน�้าใจ
นักกีฬา และการเล่นเป็นทีม

“ฟุตบอลเป็นการออกก�าลังกายที่ดี 
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดี” 
ด.ญ. นิชาดา หาญเชิงชัย นักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหญ่
จอมปราสาท กล่าว “หนูเริมเล่นฟุตบอล
ตอนอายุ 10 ปี ปัจจุบันอายุ 12 ปี
ก็ยังเล่นอยู่ หนูสนุกกับการเล่นและ
ตังใจจะฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆ และหวังว่า
จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง”

“เป็นเรื่องที่ดี ที่ทางไทยยูเนี่ยนได้จัด
กิจกรรมดีๆ ให้กับเด็กๆ ต่างโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรสาคร”นายทรงวุฒิ บัวเพ็ชร 
ผู้ช่วยโค้ชทีมสมุทรสาครเอฟซี กล่าว 
“ผมเห็นถึงความมุ่งมันของเด็กๆ ที่ได้
เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในกิจกรรมวันนี้ เช่น 
การเล้ียงลูกฟุตบอลรอบสนาม และการ
เดาะบอล เป็นต้น เด็กที่มากันในวันนี้มี
ความแตกต่างกันในเรื่องของอายุและเพศ 
แต่ไม่เป็นอุปสรรคเพราะพวกเขาอยาก
เล่นฟุตบอล ซึ่งพวกเขาก็สนุกกับการ
เล่นฟุตบอล” 

นอกจากการเป็นผู้สนับสนุนสโมสร
ฟุตบอลสมุทรสาคร ไทยยูเนี่ยนได้จัด
ตังศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัย
เรียนส�าหรับลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่
โรงเรียนที่เข้าร่วมทัง 3 โรงเรียน และยัง
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและวัสดุอื่นๆ 
ในศูนย์ฯ ดังกล่าว อีกด้วย

กรณศีกึษา

กิจกรรมฟุตบอลคลินิกให้กับเด็กนักเรียนในประเทศไทย
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รายงานเพื่อความยังยืน 2560

การสร้างการรับรู้เรื่องสิทธิ
อุตสาหกรรมประมงยังคงเผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องความท้าทายใน
ความส�าเร็จของการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม แรงงานนอกระบบที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างผิดกฎหมาย 
เช่น การค้ามนุษย์ แรงงานที่ถูกบังคับ แรงงานเด็ก และแรงงานขัดหนี้ 
ไทยยูเนี่ยนด�าเนินโครงการหลายโครงการเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและนอกประเทศไทย รวมถึงความ
ร่วมมือกับพันธมิตรจากองค์การนอกภาครัฐ (NGO) เพื่อส่งเสริม
การแลกเปล่ียนข้อมูลและการพัฒนาศักยภาพผ่านการอบรม การ
ประชุมเชิงปฏิบัติ และการสาธิตจากประสบการณ์โดยตรง

เรามุ่งมันที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกรณีของแรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ 
โดยท�าให้มันใจว่าแรงงานข้ามชาติของเราในประเทศไทยมีความเข้าใจ 
ในสิทธิของตนเอง ตัวอย่างเช่น แรงงานข้ามชาติที่มีบุตรใน
ประเทศไทยมักไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ เนื่องจากมีความรู้ไม่
เพียงพอเก่ียวกับระบบการศึกษาของไทย ดังนัน ไทยยูเนี่ยนและ 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ได้ร่วมกัน
ท�างานเรื่องดังกล่าวและท�าอย่างต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ด้วยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับแรงงานข้ามชาติ เพื่อเรียนรู้เรื่องสิทธิ
การศึกษาและขันตอนการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนของไทย เพื่อให้
บุตรของพวกเขาสามารถเข้าระบบการศึกษาได้อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยน และ LPN ยังขยายโครงการเรื่องสิทธิการ
ศึกษาของเด็กเพิมเติม ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องสิทธิแรงงานส�าหรับ
ชุมชนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร การร่วมมือจัดท�าและ 
เผยแพร่คู่มือฉบับปรับปรุงใหม่เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง
สิทธิการศึกษาของเด็ก แรงงานเด็ก ภัยจากสังคมออนไลน์ การค้า
มนุษย์ และเบอร์โทรฉุกเฉินส�าหรับรายงานกรณีเกิดการละเมิดสิทธิ
ต่างๆ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มันใจว่า แรงงานข้าม 
ชาติเข้าใจเรื่องสิทธิของตนเองภายใต้กฎหมายของไทย ความเสี่ยง 
จากการค้ามนุษย์และวิธีการป้องกันตนเอง ในปี 2560 LPN ได้
ท�าการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวจ�านวน 20,000 เล่ม ไปยังแรงงาน
ข้ามชาติ

ศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา AEC  
สานสัมพันธ์สู่ชุมชน
การขาดแคลนแรงงานท้องถินในประเทศไทยได้น�าไปสู่ความต้องการ
แรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก ซึ่งแรงงานข้ามชาติเหล่านัน หลายคน 
ต้องเผชิญกับอุปสรรคเรื่องการสื่อสารเนื่องจากความแตกต่างทาง
ด้านภาษา ดังนัน เพื่อช่วยแก้ไขความท้าทายดังกล่าว บริษัท สงขลา
แคนนิง ในประเทศไทย ได้จัดศูนย์การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา 
AEC สานสัมพันธ์สู่ชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาล่าม
หรือผู้ประสานงานด้านภาษาในโรงงานไทยยูเนี่ยนส�าหรับการสื่อสาร
กับแรงงานข้ามชาติ ในปีนี้ มีแรงงานอาสาสมัครมาสอนภาษาเมียนมา 
ลาว เขมร และอังกฤษ ให้กับพนักงานของบริษัท สงขลาแคนนิง
 
และในอนาคต บริษัท สงขลาแคนนิง ในประเทศไทยวางแผนจะขยาย
โครงการโดยเปิดศูนย์ส�าหรับบุคคลทัวไป โครงการนี้ ท�าให้สามารถ
เพิมจ�านวนล่ามแปลภาษาหรือผู้ประสานงานด้านภาษาในการสื่อสาร
กับแรงงานข้ามชาติที่โรงงานไทยยูเนี่ยนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนจัดตังข้ึนโดยแรงงานข้ามชาติ ด้วยความ
ช่วยเหลือของฝ่ายบริหารจัดการด้านคุณภาพของบริษัทไทยยูเนี่ยน 
สมาชิกของชมรมมีการสะสมเงินวันละ 1 บาท ด้วยความสมัครใจ 
(ประมาณ 0.32 เหรียญสหรัฐ) เข้าบัญชีออมทรัพย์ของชมรม
ทุกวัน เงินที่ระดมทุนมานี้จะน�าไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนแรงงานของ 
ไทยยูเนี่ยนที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้ที่ประสบภัยจากน�้าท่วม 
พนักงานที่เจ็บป่วย การคลอดบุตร หรือช่วยเหลือค่างานศพ 
นอกจากนี้ ชมรมยังช่วยเหลือทางด้านสังคม เช่น การบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่างๆ และการบริจาคเครื่องพิมพ์มูลค่า 6,690 บาท 
(ประมาณ 231 เหรียญสหรัฐ) ให้กับศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
เด็กข้ามชาติที่ท่าฉลอม ชมรมเป็นที่รู้จักมากข้ึนและปัจจุบันมีสมาชิก
จ�านวน 120 คน
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การศึกษาส�าหรับเด็ก
ไทยยูเนี่ยนตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานส�าคัญของการมีชีวิต
ที่ดีขึ้น

ในปี 2560 เราเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่
3 ที่โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทอย่างเป็นทางการ เพื่อลูกหลาน
แรงงานข้ามชาติของเรารวมถึงแรงงานท้องถินในจังหวัดสมุทรสาคร 
ประเทศไทย ศูนย์เตรียมความพร้อมฯ นี้ จะช่วยให้เด็กเข้าระบบการ
ศึกษาของไทย เพื่อที่จะสามารถพัฒนาเข้าสู่ระดับประถมศึกษาได้ 
นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังมันใจได้ว่า เด็กจะมีความปลอดภัยในระหว่าง
วัน และผู้ปกครองสามารถท�างานได้โดยปราศจากความกังวล

ก่อนหน้านี้ ในปี 2556 ไทยยูเนี่ยนได้จัดตังศูนย์เตรียมความพร้อม
เด็กก่อนวัยเรียนที่โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม และในปี 2557 ที่โรงเรียน
วัดศิริมงคล เราตังเป้าจะเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมฯ เพิมอีก 2 แห่ง 
ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยเปิดศูนย์ที่ 4 ในปี 2561 และศูนย์ที่ 5 ในปี 
2562

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนมีการด�าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการศึกษา
ที่ส�าคัญต่างๆ ส�าหรับเด็กในศูนย์เตรียมความพร้อมฯ ของเราตลอด
ทังปี กิจกรรมเหล่านันประกอบด้วย กิจกรรมเวิร์กชอปการถ่ายภาพ 
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมฟุตบอลคลินิก เพื่อส่งเสริม
เรื่องพลศึกษา

อีกตัวอย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของบริษัทในชุมชน คือ โครงการ
ประชารัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับรัฐบาลไทย ในปี 2560 
ไทยยูเนี่ยนยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการด�าเนินโครงการประชารัฐ
2 โครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน
ท้องถิน รวมถึงการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของเด็กนักเรียนจาก 
30 โรงเรียน ครอบคลุมจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ ที่ซึ่งบริษัทมีการด�าเนินงานในประเทศไทย และพื้นที่
ใกล้เคียง

โครงการแรก คือ การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า ภายใต้
โครงการผู้น�าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยังยืน หรือที่เรียกสันๆ ว่า 
CONNEXT ED ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จะอยู่ภายใต้โครงการสาน
พลังประชารัฐ โครงการ CONNEX ED มีเป้าหมายที่จะลดความ
เหล่ือมล�้าในสังคม พัฒนาศักยภาพของคน และเพิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของนักเรียนในโรงเรียน ภายใต้การก�ากับของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการนี้ได้พัฒนาเครือ
ข่ายผู้น�ารุ่นใหม่จากบริษัทเอกชนต่างๆ ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตและ
เรียนรู้การเป็นผู้น�าผ่าน Action Learning Project ด้วยการร่วมคิด
ร่วมวางแผนกลยุทธ์กับผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้น�าชุมชน และนักเรียน 
ในการพัฒนานักเรียนให้เป็น “เด็กเก่ง เด็กดี” ตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ (อ่านต่อหน้า 110).
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ด้วยความอยากรู้และความหลงใหลใน
วิทยาศาสตร์ ได้น�านักเรียนกว่า 100 
คน จากจังหวัดสมุทรสาคร และ
นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาท�ากิจกรรมร่วมกันใน
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ประจ�าปีเป็นปี
ที่ 2 ของศูนย์นวัตกรรม บริษัท
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
ที่จัดข้ึนที่โรงเรียนวัดศรีสุทธารามใน
เดือนกันยายน 2560

นักวิทยาศาสตร์ 70 คน จาก
ไทยยูเนี่ยนได้ออกแบบกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อสอนพื้นฐานทักษะ
ทางวิทยาศาสาตร์ รวมถึงการพัฒนา
ทักษะทางความคิดอย่างมีเหตุผล และ
ฝึกทักษะการสังเกต 

“เป็นเรื่องเหลือเชื่อมาก ท่ีเห็นเด็กๆ 
เหล่าน้ี มีความอยากรู้และกระตือรือร้น
ท่ีจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์” 
ดร. ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ 
ผู้อานวยการศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน 
กล่าว “เรามีความรับผิดชอบท่ีจะปลูก
ฝังและส่งเสริมความอยากรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้คน
และชุมชนในพื้นที่ที่ไทยยูเนี่ยนมีการ
ด�าเนินธุรกิจอยู่ วิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการกระตุ้นและตอบสนองต่อ
ความอยากรู้อยากเห็นของเรา เพื่อ
ค้นหาว่าท�าไมสิงนี้ถึงเกิดขึ้น และเกิดข้ึน

ได้อย่างไร ซึ่งการค้นพบเหล่านันจะเป็น
ไปในลักษณะของการคิดอย่างมีตรรกะ
และมีเหตุผล เด็กๆ ที่มีพื้นฐานทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ จะสามารถนาบทเรียน
เหล่านันมาใช้ประโยชน์ในสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันของพวกเขาได้”

ส�าหรับกิจกรรมที่นักวิทยาศาสตร์ของ
ไทยยูเนี่ยนได้น�ามาสอนและแสดงการ
ทดลองจะประกอบด้วย การอธิบายให้
เห็นถึงหลักการท�างานของแม่เหล็กไฟฟ้า
อย่างง่ายๆ การทดลองเรื่องความดัน 
ความหนาแน่น และจุดศูนย์กลางของแรง
โน้มถ่วงโดยทดสอบกับไข่ การทดลอง
ปฏิกิริยาทางเคมีด้วยน�้ามะนาว และ

การน�าสมุนไพรไทยมาใช้ทดสอบสาร
บอแรกซ์ในอาหาร

“เราพยายามสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี
การง่ายๆ เช่น การใช้กระดาษและผงขมิน
ส�าหรับการทดสอบสารบอแรกซ์ใน
อาหาร” น.ส. ณัฐชา นาคเวียง 
นักวิทยาศาสตร์ ฝ่ายกระบวนการและ
เทคโนโลยี ของศูนย์นวัตกรรม
ไทยยูเนี่ยน กล่าว “วิธีการนี้ นักเรียน
สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้”

“ผมชอบวิทยาศาสตร์ และชอบมากข้ึน
หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้กับ
ไทยยูเนี่ยน” ด.ช. แก้ว นักเรียนชัน

ไทยยูเนี่ยน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

กรณศีกึษา
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ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดศิริมงคล 
ซึ่งเป็นนักเรียนข้ามชาติสัญชาติเมียนมา 
กล่าว “ส�าหรับผมการทดลองที่ชอบมาก
ที่สุด คือ การเรียนรู้เก่ียวกับบอแรกซ์และ
การทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร” 

ด.ญ. กนิษฐา เหล็กดี นักเรียนชันประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ค้น
พบว่า การทดลองต่างๆ มีประโยชน์มาก
และสนุกด้วย และบอกว่า มุ่งหวังจะ
ประกอบอาชีพในการสอนวิทยาศาสตร์ 
“หนึ่งในกิจกรรมที่สนุกที่สุดคือ การ
สอนท�าสไลม์อย่างปลอดภัย ซึ่งสนุก
มาก” ด.ญ. กนิษฐา กล่าว “หนูรู้สึกว่า 
หนูอยากจะเป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์ 
เมื่อโตข้ึนมากข้ึนกว่าเดิม”

ดร. ธัญญวัฒน์ กล่าวว่า หนึ่งในปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้กิจกรรมนี้ประสบความ
ส�าเร็จ คือ การแสดงให้นักเรียนเหล่านี้เห็น
ว่า การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เป็นเพียงเรื่อง
ส�าคัญเท่านัน แต่วิทยาศาสตร์เป็นอะไร
สนุกด้วยเช่นกัน

“บางครังนักเรียนเหล่านี้เข้าใจผิดว่า 
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก หรือไม่น่า
สนใจ จึงท�าให้พวกเขากลัวไปทังหมด”
ดร. ธัญญวัฒน์ กล่าว “ผมคิดว่า วันนี้
เราได้ช่วยขจัดความกลัวของนักเรียน
เหล่านี้ และหวังว่าสิงที่เราท�านี้จะเป็นแรง
บันดาลใจให้พวกเขาสนใจในวิทยาศาสตร์
มากข้ึนในอนาคต”

นักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ มาจากสามโรงเรียนใน
จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม โรงเรียนวัดใหญ่
จอมปราสาท และโรงเรียนวัดศิริมงคล 
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไทยยูเนี่ยนจัดตังศูนย์
เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 
ส�าหรับสนับสนุนการศึกษาของเด็กข้าม
ชาติ เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของไทย
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ในขณะเดียวกัน ไทยยูเนี่ยนยังมีส่วนร่วมริเริมในโครงการประชารัฐ
อื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งหนึ่งในนัน คือ ประชารัฐรักสามัคคี
สมุทรสาคร โดยการสนับสนุนธุรกิจชุมชน และช่วยให้ธุรกิจ
เหล่านันสามารถคงอยู่ในเชิงพาณิชย์ได้มากข้ึน ประชารัฐรักสามัคคี
นี้จะช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยในระดับรากหญ้า และช่วยให้
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนท้องถินได้มากข้ึน ไทยยูเนี่ยนได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน 3 ด้าน 
ด้วยกัน คือ

1. ด้านเกษตรกรรม การสนับสนุนการแก้ปัญหาการระบาดของ
    แมลงศัตรูพืชของมะพร้าวน�้าหอม และการเพิมมูลค่าสินค้า
    การเกษตร ทังนี้ ไทยยูเนี่ยนจะขยายการสนันสนุนการด�าเนิน 
    การที่เก่ียวข้องกับการยกระดับการเกษตรอื่นๆ เช่น การข้ึน
    ทะเบียนสิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และแนวทางปฏิบัติด้าน
    เกษตรกรรมที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) 
    นอกจากนี้ บริษัทยังก�าลังส่งเสริมการด�าเนินการโครงการ
    โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยการสนับสนุนฟาร์มผัก
    ปลอดภัยให้มีการจ�าหน่ายผลผลิตให้กับโรงพยาบาลใน
    จังหวัดสมุทรสาคร

2. ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งไทยยูเนี่ยนมีความภาคภูมิใจ
    ที่ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องเบญจรงค์ในจังหวัด
    สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเยี่ยมเหล่านี้สามารถเพิม
    มูลค่าให้สูงข้ึนได้อีก นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิมเติม 
    ได้แก่ เกลือสปา น�้าว่านหางจระเข้ และผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง

3. ด้านการท่องเที่ยวชุมชน สนันสนุนชุมชนท้องถินเพื่อพัฒนา
    เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร เช่น อุทยาน
    ประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ที่โคกขาม ฟาร์มเกลือทะเล 
    และสปาเท้า รวมถึงการสนับสนุนโฮมสเตย์ที่ดอนไก่ดี ซึ่งเป็น 
    สถานที่ผลิตเครื่องเบญจรงค์

Great Promise Partnership
Chicken of the Sea (โรงงานผลิตที่จอร์เจีย) สนับสนุนเด็ก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน 6 คน ด้วยโอกาส
ที่ดีทางการศึกษา และการท�างานด้วยการฝึกอบรมในงาน นักเรียนที่
เรียนในระดับชันสูงและมีความเสี่ยงที่จะไม่จบการศึกษา ประสบความ
ส�าเร็จเรียนจบหลักสูตรการศึกษาในขณะท�างานช่วงเวลา 
กลางวันให้กับบริษัท

โครงการปรับปรุงโรงเรียน
แรงงานของบริษัท โอคินอส ฟู้ด สมุทรสาคร มากกว่าร้อยละ 70  
มาจากประเทศเมียนมา และพักอาศัยอยู่ที่มหาชัยนิเวศน์ ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าว มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกจัดตังอยู่ ภายในศูนย์ฯ มี
นักเรียนจ�านวน 94 คน ซึ่งในจ�านวนนันมีบุตรของพนักงานของเรา
ด้วย หลังจากมีการปรึกษากับชุมชน โอคินอสตัดสินใจสนับสนุน
ศูนย์ฯ นี้ โดยพนักงานของโอคินอสจ�านวน 45 คน ช่วยกันติดตัง
หลังคาโรงอาหาร และติดตังรัวบริเวณรอบๆ ศูนย์ฯ เพิมเติมเพื่อ
ป้องกันอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังช่วยกันวาดภาพทาสีบนก�าแพง
ประกอบข้อมูลความรู้เก่ียวกับชีวิตในท้องทะเลและการจ�าแนกขยะ

การสนับสนุนด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านน�้า
กระจาย
บริษัท สงขลาแคนนิง ประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
กับโรงเรียนบ้านน�้ากระจายที่จะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การศึกษา
และการถ่ายทอดความรู้จากโรงงานสู่โรงเรียน พนักงานของบริษัท 
สงขลาแคนนิง ประเทศไทย จัดให้ความรู้เก่ียวกับ 5ส หลักเกณฑ์
ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ให้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถน�าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวันได้ ทังนี้ ในปี 2561 บริษัท สงขลาแคนนิง ประเทศไทย
มีแผนจะท�าโครงการอพยพหนีไฟและจัดอบรมให้กับโรงเรียน

รายงานเพื่อความยังยืน 2560

110

บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)



เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักทางด้านสิงแวดล้อม 
ไทยยูเนี่ยนจัดตังโครงการธนาคารขยะข้ึนในปี 2557 โดยโครงการ 
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมการริเริมด้าน
สิงแวดล้อมและน�ารายได้จากโครงการนี้ไปสนับสนุนชุมชนท้องถิน 
ส�าหรับวัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนี้ 

•  การส่งเสริมให้พนักงานของไทยยูเนี่ยนเกิดความตระหนักและ 
   มีความสามารถในการจ�าแนกขยะ ทังในสถานประกอบการ 
   และที่บ้าน

•  การลดขยะพลาสติกในชุมชน

•  การน�ารายได้จากโครงการไปสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม

•  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ 
   และพนักงานในโรงงาน

ในปี 2560 โครงการธนาคารขยะมีรายได้ที่ 36,536 บาท  
(ประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐ) จากการขายขยะพลาสติก  
ซึ่งรายได้ดังกล่าวนี้น�าไปสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับ 
บุตรของแรงงานในไทยยูเนี่ยน

การจัดทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องป่าชายเลนท่ี
สมุทรสาคร
ไทยยูเนี่ยนจัดทัศนศึกษาจ�านวน 3 ครัง ให้กับเด็กนักเรียนของ 
ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนของเราเพื่อปลูกป่าชายเลน 
ที่ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัด
สมุทรสาคร นักเรียนกว่า 300 คน วางดินสอและถอดชุดนักเรียน
กระโดดลุยโคลน เพื่อการเรียนรู้ด้านความยังยืน เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึง
อิทธิพลของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศชายฝั่งและชุมชน ความส�าคัญ
ของการปลูกป่าชายเลน และวิธีที่จะช่วยปกป้องป่าชายเลนของไทย

การท�าความสะอาดชุมชนในเซเชลส ์

พนักงานกว่า 200 คน จากบริษัท อินเดียน โอเชียน ทูน่า ในเซเชลส์ 
เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครและกระจายไปตามสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
ท้องถิน เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างความแตกต่างเชิงบวกต่อสิงแวดล้อม
และผู้คนในชุมชน โดยพนักงานของอินเดียน โอเชียน ทูน่า ในเซเชลส์
ร่วมกันปลูกต้นไม้มากกว่า 2,000 ต้น เพื่อช่วยฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม
ในป่าสงวนแห่งชาติ การเก็บเศษขยะ ซากสัตว์ป่า และวัชพืชต่างๆ 

ระบบการปรับปรุงดิน
Chicken of the Sea (โรงงานผลิตที่จอร์เจีย) ติดตังระบบการ
จัดการน�้าเสีย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยว่าน�้าเสียจะได้รับการบ�าบัด
โดยเป็นไปตามความต้องการที่จ�าเป็น ผลลัพธ์จากการบ�าบัดน�้าเสีย
ทังน�้าทิงและกากตะกอนจะถูกน�ามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ส�าหรับน�้าทิงจะถูกใช้รดสนามหญ้าด้านหลังโรงงาน ซึ่งหญ้าเหล่านัน
จะถูกใช้เป็นฟางส�าหรับอาหารสัตว์ และ Chicken of the Sea ได้
มอบกากตะกอนให้กับชาวนาเพื่อวัตถุประสงค์ในการท�าการเกษตร 

โครงการฟื้นฟูสัตว์น�้าประเภทมีเปลือก
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมของพนักงาน Chicken 
of the Sea Frozen Foods ที่อ่าวเบลพอร์ท อาสาสมัครช่วยกัน
เก็บและปล่อยหอยนางรมซึ่งช่วยในการกรองน�้า ทีมงานประสบ 
ความส�าเร็จในการรวบรวม การนับ และการสุ่มตัวอย่างเพื่อวัดขนาด 
รวมถึงการระบุอัตราการรอด กรงเล้ียงหอย 1 กรง จะมีปริมาณ
หอยนางรมอยู่ระหว่าง 470 - 630 ตัว โดยมีอัตราการรอดที่
ประมาณร้อยละ 0 ถึง 2 

โครงการธนาคารขยะ
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ไทยยูเนี่ยนร่วมกับองค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ (IUCN) กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และกรมประมง ให้การ
สนับสนุนโครงการริเริมเพื่อชุมชนหลาย
โครงการในเกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา 
ประเทศไทย ตลอดปี 2560 โครงการ
ความร่วมมือระหว่างไทยยูเนี่ยนกับ 
IUCN เป็นการท�างานร่วมกันกับชุมชน
ชาวไทยมุสลิมในเกาะยาวใหญ่เพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยังยืนและส่งเสริม
ชีวิตความเป็นอยู่ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

•  ส่งเสริมและขยายโครงการอนุรักษ์  
   ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที ่
   เป้าหมาย

•  ส่งเสริมทางเลือกของชีวิตความ 
   เป็นอยู่ให้กับชุมชนประมงชายฝั่ง 
   ผ่านการให้การสนับสนุนทางการตลาด
   และการท่องเที่ยวในชุมชน  

องค์ประกอบส�าคัญ 3 ประการ 

•  ส่งเสริมการจัดการการประมงที่ยังยืน
   และการตรวจสอบย้อนกลับของ
   ผลิตภัณฑ์การประมง 

•  ส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยวแบบ
   บูรณาการและกิจกรรมการอนุรักษ์

•  ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่และการสร้าง
   รายได้ของชุมชนท้องถิน 

อ่าวพังงา เป็นหนึ่งในเขตอนุรักษ์ทางทะเล
ที่ส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นจุดที่มี
ความหลากหลายทางชวีภาพที่โดดเด่น
แห่งหนึ่งในทางใต้ของประเทศไทย 
ต้นโกงกาง แนวปะการัง และหญ้าทะเล
ช่วยสร้างระบบนิเวศ และเป็นพื้นที่วางไข่
ของสัตว์น�้าที่ส�าคัญ รัฐบาลไทยได้
ประกาศให้ต�าบลเกาะยาวใหญ่เป็นเขต
อนุรักษ์ในปี 2559 มีการออกกฎ
ระเบียบการท�าประมงและนโยบายการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เพื่อควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิงแวดล้อมและชุมชนที่พึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ สมาชิก
ชุมชนท้องถินกระตือรือร้นในการมี
บทบาทส�าคัญในการใช้และปกป้อง

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยังยืน 
ในเวลาที่โครงการความร่วมมือระหว่าง
ไทยยูเนี่ยนกับ IUCN เริมต้นข้ึน ชุมชน
เกาะยาวใหญ่แต่ละชุมชนต่างมีระเบียบ
การท�าประมงและมาตรการอนุรักษ์อย่าง
ไม่เป็นทางการอยู่แล้วในระดับหนึ่ง 

ชุมชนอ่าวพังงาพึ่งพิงการท�าประมงและ
การท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาเบ้ืองต้นของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม ดังนัน เพื่อ
ช่วยให้บรรลุความยังยืนทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิงแวดล้อม โครงการความ
ร่วมมือระหว่างไทยยูเนี่ยนกับ IUCN 
จึงสนับสนุนให้ชุมชนชายฝั่งเกาะยาวใหญ่
บริหารกิจกรรมการท่องเที่ยวและการ
อนุรักษ์แบบบูรณาการ และขยายการ
จัดการการประมงที่ยังยืนทังในระดับ
ชุมชนและเชื่อมต่อทางระบบนิเวศ 
โครงการนี้ช่วยส่งเสริมโอกาสทางเลือก
ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่เพื่อสร้าง
รายได้ต่อวันให้กับสมาชิกในชุมชน

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการ
ท่องเทีย่วในอ่าวพงังา การท่องเทีย่วชมุชน
จึงเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งของความ

เครดิตภาพ: Janyawath Sutamma/IUCN

กรณศีกึษา

โครงการความร่วมมือระหว่างไทยยูเนี่ยนกับ IUCN
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พยายามด้านการอนุรักษ์ของเกาะยาว
ใหญ่ ในเดือนธันวาคม 2560 คณะ
ท�างานซึ่งประกอบด้วยไทยยูเนี่ยน 
IUCN การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และเทศบาลเกาะยาวใหญ่ น�าคณะตัวแทน 
30 ท่าน จากบริษัทท่องเที่ยว โรงแรม 
นิตยสาร ผู้ดูแลเว็บไซต์ และการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทยสาขาอ่าวพังงา 
เข้าเยี่ยมชมการท่องเที่ยวชุมชน 
เกาะยาวใหญ่ โดยตัวแทนจากไทยยูเนี่ยน
ได้เข้าร่วมการดูงานตลอด 3 วัน เพื่อ
สัมผัสประสบการณ์ท้องถินและรับทราบ
ถึงความทุ่มเทของชุมชนในการบรรลุ 
เป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติจากชุมชน การเยี่ยมชมในครัง
นี้เน้นที่กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ การเกษตร และการท�าประมง
ที่ยังยืน รวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ท้องถินผ่านกิจกรรมการเดินป่าต้นน�้า 
การพูดคุยกับชาวประมง และการนังเรือ 
คายัคชมป่าโกงกาง การเดินทางในครังนี้
มุ่งสร้างความตระหนักเรื่องการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศให้กับตัวแทนจากภาคการ
ท่องเที่ยว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจท่ีส�าคัญระหว่างชุมชนท้องถิน
และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

“เราขอขอบคุณโครงการความร่วมมือ
ระหว่างไทยยูเนี่ยนกับ IUCN เป็นอย่าง
ยิงที่น�าทัง 4 ชุมชน จากต�าบลเกาะยาว
ใหญ่มาท�างานร่วมกัน” นายประเสริฐ 
บุญสพ ตัวแทนจากกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
เกาะยาวใหญ่ กล่าว “นับเป็นครังแรกของ
เราในการท�างานด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชนสร้าง
โอกาส งาน และรายได้เพิมเติมให้กับ
สมาชิกในชุมชน”

ซ้าย: สมาชิกของชุมชนชาวไทยมุสลิมในเกาะยาวใหญ่ใช้หนังสติกยิงเมล็ดพันธุ์พืช 
ขวา: ชุมชนชาวไทยมุสลิมในเกาะยาวใหญ่มีการเล้ียงแพะและน�านมแพะมาใช้ท�าสบู่ (เครดิตภาพ: Janyawath Sutamma/IUCN)
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การอนุรักษ์ท้องทะเลและการใช้ทรัพยากร 
ทางทะเลอย่างยั่งยืน: Bolsa Chica 
Conservancy 
การอนุรักษ์ชายหาด Bolsa Chica ของ Chicken of the Sea 
Frozen Foods และ Chicken of the Sea International โดย
เน้นการรักษาระบบนิเวศชายฝั่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้ โดยขจัดสาย
พันธุ์ต่างชนิดที่คุกคามต่อระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน�้า วิธีนี้จะช่วยเพิม 
ที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์พื้นเมืองที่อาศัยหรือใช้พื้นที่ชุ่มน�้าเป็นที่เพาะ
พันธุ์ เป็นแหล่งอาหารและแหล่งพักพิง ทีมอาสามัคร 20 คน ได้
ท�างานร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก Bolsa Chic Conservancy 
ขจัดสายพันธุ์เหล่านันซึ่งเก็บได้มากกว่า 12 ถุง รวมน�้าหนัก
ราว 200 ปอนด์

การท�าความสะอาดทะเลและชายหาด
ในเวียดนาม 
ในฐานะเป็นสมาชิกในคณะกรรมการ Crab Council ของสมาคม 
ผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม (VASEP) อาสาสมัคร
จากบริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จ�ากัด (YCC เวียดนาม) ได้สนับสนุน
โครงการพัฒนาการท�าประมงโดยการปล่อยปูเพศเมีย วัตถุประสงค์
ของโครงการนี้เพื่อเพิมปริมาณลูกปูจ�านวน 4 ล้านตัวในทะล โดยมี
การค�านวณถึงอัตรารอดและการเติบโตของลูกปู คิดเป็นอย่างน้อย
ร้อยละ 6 ซึ่งอัตราการรอดนี้สามารถน�ามาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ

โครงการบรรเทาทุกข์  
เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

นับตังแต่ปี 2554 ไทยยูเนี่ยนมีการบริจาคอาหารให้ผู้ประสบภัย
ทางธรรมชาติต่างๆ และมีการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กร
พันธมิตรต่างๆ เพื่อให้มันใจว่า สิงของที่เราบริจาคไปนันได้ส่งมอบให้
กับผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง ในปี 2560 ไทยยูเนี่ยนบริจาค
ผลิตภัณฑ์ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง จ�านวน 25,000 กระป๋อง 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร 
นอกจากนี้ Chicken of the Sea ได้ร่วมกับสถานฑูตไทย
บริจาคอาหารพร้อมรับประทานจ�านวน 200,000 ชิน เพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคน มาเรีย ในเปอร์โตริโก ผ่าน
ความช่วยเหลือจากสภากาชาด อีกทัง Chicken of the Sea ยัง
ร่วมกับ Convoy of Hope มอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจ�านวน
กว่า 65,000 ชิน เพื่อช่วยผู้ประสบภัยจากพายุเฮอร์ริเคน ฮาร์วี่

ผลิตได้ถึง 24 ตัน ในอีก 6 เดือนข้างหน้า เป็นการน�ามาซึ่งรายได้
กว่า 200,000 เหรียญสหรัฐต่อชาวประมงท้องถิน นอกจากนี้
ทีมงาน YCC เวียดนามยังได้ช่วยกันท�าความสะอาดชาดหาด
อีกด้วย
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ปี 2560 ไทยยูเนี่ยนประกาศรางวัลการพัฒนาอย่างยังยืนในระดับ
โลกเป็นครังแรกของเรา ซึ่งรางวัลนี้ถูกมอบโดย นายธีรพงศ์ จันศิริ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยยูเนี่ยน และ ดร. แดเรี่ยน แมคเบน 
ผู้อ�านวยการกลุ่มการพัฒนาที่ยังยืน ในงานฉลองครบรอบ 40 ปี 
ที่กรุงเทพมหานคร  

ตลอดปีที่ผ่านมา พนักงานของเราได้มีส่วนร่วมในการด�าเนิน
โครงการด้านการพัฒนาอย่างยังยืนในตลาดต่างๆ ที่บริษัทเข้าไป
ด�าเนินธุรกิจ โครงการต่างๆ เหล่านันส่งผลกระทบอย่างน่าทึ่ง 
ด้วยรางวัลการพัฒนาอย่างยังยืนระดับโลกนี้ ไทยยูเนี่ยนไม่เพียง
มีโอกาสได้รับรู้ถึงความพยายามมีส่วนร่วมต่างๆ เหล่านัน แต่เรายัง
เพิมพูนการรับรู้ของพนักงานของเราต่อเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ที่ได้
ท�าประโยชน์ให้กับชุมชนท้องถิน

รางวัลนี้เปิดโอกาสให้กับพนักงานของไทยยูเนี่ยนทุกหน่วยธุรกิจ
และแบรนด์ต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งรางวัลทังหมดประกอบด้วย รางวัล
ขวัญใจมหาชน รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ซึ่งตัดสินโดย
คณะผู้บริหารของไทยยูเนี่ยน

โครงการที่สมัครทุกโครงการต้องสอดคล้องกับ SeaChange®

ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความยังยืนของไทยยูเนี่ยน เพื่อตอบโจทย์ใน 1 
หัวข้อหรือมากกว่านัน ตามเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยังยืน
ขององค์การสหประชาชาติ คือ การขจัดความหิวโหย การอนุรักษ์
ท้องทะเลและการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยังยืน และการจ้างงานที่
มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การประกวดรางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ระดับโลกเป็นครั้งแรก

รางวัลชนะเลิศ 
Thai Union 
OPCO HR Daily 
Recruitment 
Team จาก
ไทยยูเนี่ยน
โครงการพัฒนาและเพิม
ศักยภาพกระบวนการ
คัดเลือกแรงงาน
ข้ามชาติ

รางวัลชนะเลิศ
อันดับหน่ึง 
MAREBLU 
Marketing Team 
โครงการ Dalla Parte 
Del Blu 

รางวัลขวัญใจ
มหาชน
ฝ่ายบริหารจัดการ
คุณภาพและฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 
จากไทยยูเนี่ยน
โครงการชมรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน

รางวัลชมเชย
ฝ่ายบริหารจัดการ
คุณภาพและฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล 
จากไทยยูเนี่ยน
โครงการชมรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน

รางวัลชมเชย 
ฝ่ายการผลิตปลา 
จากไทยยูเนี่ยน
โครงการธนาคารขยะ 

รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย ได้แก่  
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รายงานเพื่อความยังยืน 2560

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ไทยยูเนี่ยน
จัดกิจกรรมเวิร์กชอปถ่ายภาพที่จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งน้องๆ นักเรียนเรียนรู้
การถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย ซึ่ง
สามารถสื่อความหมายเกินกว่าจะบรรยาย
เป็นตัวอักษรได้ แต่สิงส�าคัญที่ได้จาก
กิจกรรมนี้คือ การได้จุดประกายศักยภาพ
ของน้องๆ ในด้านการถ่ายภาพ

“ผมพูดจริงๆ นะ เด็กๆ หลายคนเลือก
ภาพได้ดีกว่าผู้ใหญ่ที่มีทักษะเบ้ืองต้นเสีย
อีก” คุณพรภาณุ กีรัตยาภรณ์ วิทยากร
ผู้สอนการถ่ายภาพ กล่าว “พวกเขามี
ศักยภาพ เด็กๆ เหล่านี้ตังใจมาก และมี
ความกระตือรอืร้นที่จะเรียนรู้เก่ียวกับที่มา
ที่ไปของการถ่ายภาพและค�าศัพท์เฉพาะทาง
ด้านภาพถ่าย และความตังใจของพวกเขา
สะท้อนให้เห็นได้ทันทีที่เริมมีการถ่ายภาพ 
ซึ่งน่าประทับใจมาก” 

ไทยยูเนี่ยนจัดกิจกรรมเวิร์กชอปการ
ถ่ายภาพ 1 วัน ให้กับน้องๆ นักเรียน
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ซึ่งเป็นโรงเรียน
ที่ทางบริษัทให้การสนับสนุนให้ลูกหลาน
ของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร
ได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ระบบการศึกษาของประเทศไทย
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเหล่านี้ต่าง
เข้าร่วมในกิจกรรมเวิร์กชอปนี้ด้วย 

เด็กๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมได้รับความรู้
เรื่องเทคนิคและทักษะการถ่ายภาพ
พื้นฐาน รวมทังสุนทรีย์ภาพของศิลปะแขนง
นี้ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ถึงวิธีการเล่า
เรื่องด้วยภาพ โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาส 

ให้น้องๆ กับผู้ปกครองร่วมกันถ่ายภาพ
ที่ตลาดน�้าอัมพวาเสมือนเป็นช่างภาพ
หรือช่างภาพนักข่าวหนังสือพิมพ์ตาม
โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  

“ผมสนุกมากครับที่ได้เรียนเรือ่งการ
ถ่ายภาพ” ด.ช. นพรุจ มะเฟือง นักเรียน
ชันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศรี
สุทธาราม กล่าว “สิงที่ผมได้จาก
กิจกรรมนี้คือวิธกีารถ่ายภาพให้สวย
และองค์ประกอบของภาพที่ดี นอกจากนี้
ผมยังได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสวยๆ
หลายภาพกับคุณแม่ ส�าหรับผมแล้ว
มันเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจ�าที่ดี 
เพราะเป็นครังแรกที่ผมได้มีโอกาสได้
ถ่ายรูปกับคุณแม่”

ด.ญ. จูน นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6 
สัญชาติเมียนมา กล่าวว่า หนึ่งในบท
เรียนที่ส�าคัญที่สุดที่น้องได้เรยีนรู้คือ
แรงบันดาลใจในการคิดเชิงสร้างสรรค์ของ
คนคนหนึ่งอาจมาจากสัญชาตญาณหรือ
ประสบการณ์ของบุคคลนัน “การถ่าย
ภาพสอนหนูมากมายเก่ียวกับตัวเอง
และหนูรู้สึกชอบมาก นอกจากนี้ หนูยัง
ได้เรียนรู้วธิีการเล่าเรื่องด้วยภาพผ่าน
เลนส์ และวิธีการพูดคุยกับผู้คนเพื่อ
ถ่ายภาพพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติ”

กิจกรรมอย่างเช่นเวิร์กชอปการถ่ายภาพ
นี้มีความส�าคัญกับคนในชุมชนและสอด
คล้องกับ SeaChange® กลยุทธ์ความ
ยังยืนของไทยยูเนี่ยน ซึ่งมุ่งพัฒนาชีวิต
ของผู้ที่อาศัยและท�างานในพื้นที่ซึ่งบริษัทมี
การด�าเนินธุรกิจอยู่  

“เคยมีคนกล่าวว่า ถ้าเราใช้ชีวิตผ่านมุม
มองของเด็ก ทุกอย่างจะน่าสนใจและน่า
ตื่นเต้น ภาพที่เด็กๆ จากในชุมชนของเรา
ถ่ายนี้สามารถสะท้อนวลีนี้ได้ดี” 
ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อ�านวยการกลุ่ม
การพัฒนาที่ยังยืนของไทยยูเนี่ยน กล่าว 
“นอกจากนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เห็น
เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพ ซึ่งโดย
ทัวไปแล้วอาจเป็นสิงที่ยากที่พวกเขามี
โอกาสได้ท�า และใครจะรู้ วันหนึ่งบางคน
ในนี้อาจจะกลายเป็นช่างภาพมืออาชีพ
ก็ได้”

ไทยยูเนี่ยน จัดกิจกรรมเวิร์กชอปถ่ายภาพให้กับนักเรียน

กรณศีกึษา
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โครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติ หรือ World
Food Programme (WFP) ได้รับการสนับสนุนจาก
ไทยยูเนี่ยน ได้เปิดตัวการศึกษาเพื่อศึกษาผลของโครงการ
อาหารโรงเรียนแห่งชาติ ที่มีต่อเศรษฐกิจในประเทศเคนยา

ในปี 2552 รัฐบาลเคนยาได้เริมโครงการอาหารโรงเรียนที่ใช้
ผักปลูกเองจากครัวเรือนทัวประเทศ ซึ่งสามารถน�ามาปรุงเป็น
อาหารกลางวันให้กับเด็กจ�านวนหนึ่งล้านคน ในขณะที่เด็กอีก
ราว 600,000 คน ได้รับอาหารผ่านโครงการอาหารโรงเรียน
ของ WFP โดย WFP จะค่อยๆ ถ่ายโอนจ�านวนนักเรียนภาย
ใต้การสนับสนุนของตนให้เข้าสู่โครงการอาหารโรงเรียนที่ใช้ผัก
ปลูกเองจากครัวเรือนของรัฐบาล ซึ่งมีก�าหนดจะเสร็จสมบูรณ์
ภายในสินปี 2561 

การริเริมโครงการอาหารโรงเรียนที่ใช้ผักปลูกเองจากครัวเรือน 
โรงเรียนต่างๆ ซื้ออาหารจากตลาดในท้องถิน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงไปยังเกษตรกรและพ่อค้า รวม
ทังผู้ให้บริการด้านอืน่ๆ อาทเิช่น ผู้รบัจ้างขนส่ง และซพัพลายเออร์
ในกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตร  

โรงเรียนและสถาบันต่างๆ ที่ซื้อผลิตผลจากเกษตรกรท้องถิน
มีส่วนช่วยเพิมการไหลเวียนของเงินสดและสร้างโอกาสในการ
จ้างงานท้องถินเพิมข้ึน ซึ่งวิธีการการประเมินผลทางเศรษฐกิจ
แบบวงกว้างในระดับท้องถิน (Local Economy-Wide
Impact Evaluation: LEWIE) ได้ด�าเนินการโดย 
คณะเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เดวิส ที่จะรวบรวมข้อมูลและแสดงให้เห็นถึง
ผลที่เกิดข้ึนทางเศรษฐกิจของโครงการอาหารโรงเรียนที่ใช้
ผักปลูกเองจากครัวเรือน  

การท�าการศึกษานี้จะร่วมกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส
ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า หากประเทศเคนยามีโครงการอาหาร
แห่งชาติที่จัดหาอาหารกลางวันประจ�าวันให้กับนักเรียนทังหมด
8.9 ล้านคน จะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจของท้องถินและ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากโรงเรียน
พ่อค้า ภาคธุรกิจ เกษตรกร และภาคครัวเรือน ย่อมเป็นไปได้
ที่จะสามารถประมาณการณ์การกระจายรายได้ที่เกิดจากทุกๆ 
ดอลลาร์ที่ได้ลงทุนไปในโครงการอาหารโรงเรียนแห่งชาติ ตาม
ข้อมูลการจัดซื้อผลิตผลอาหารจากท้องถิน  

บทเรียนที่ได้จากโครงการนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความ
สามารถในการปรับปรุงโภชนาการของนักเรียนอย่างจริงจัง 
ในขณะเดียวกัน ภายใต้โครงการนี้ก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท้องถินได้เช่นกัน นอกจากนี้ ความส�าเร็จที่เกิดข้ึนสามารถน�า
ไปสู่โอกาสในการปรับใช้โครงการแนวทางเดียวกันนี้ในระดับ
สากลทังในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศก�าลังพัฒนา
การให้การสนับสนุนของไทยยูเนี่ยนในโครงการอาหารโลก
และโครงการอาหารโรงเรียนที่ใช้ผักปลูกเองจากครัวเรือนใน
ประเทศเคนยาของไทยยูเนี่ยน สอดคล้องกับการด�าเนินงาน
ของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนของ
สหประชาติ โดยผ่านกลยุทธ์ความยังยืนของเรา 

SeaChange® ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยังยืนประการที่ 2 การขจัดความหิวโหย และเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยังยืนประการที่ 8 โอกาสการจ้างงานและเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

“การร่วมมือกับหน่วยงานในภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมีความส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการขจัด
ความหิวโหย” คุณแอนนาลิซ่า คอนเต้ ผู้อ�านวยการประจ�า
ภูมิภาคและผู้แทนของโครงการอาหารโลก ประเทศเคนยา
กล่าว “WFP ประเทศเคนยาขอบคุณในการสนับสนุนของ
ไทยยูเนี่ยนที่มีต่อโครงการนี้ ซึ่งจะเผยถึงผลการศึกษา
โครงการอาหารโรงเรียนทัวประเทศซึ่งเก่ียวข้องกับเกษตรกร
ในท้องถินและภาคธุรกิจว่า สามารถช่วยพัฒนาชีวิตความเป็น
อยู่ของประชาชนในประเทศเคนยา เราหวังจะได้ท�างานร่วมกัน
และเปิดเผยผลการศึกษาของโครงการเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วม
กัน”

การศึกษานี้อยู่ในระหว่างการด�าเนินการโดย มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เดวิส ซึ่งเริมศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2560
และจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งผลการศึกษาที่ได้
จะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าให้กับรัฐบาลเคนยาเก่ียวกับแผน
โครงการอาหารกลางวันแห่งชาติที่จัดหาให้ส�าหรับเด็กนักเรียน
ในประเทศเคนยาทังหมด

เครดิตภาพ: WFP/Rein Skullerud

ไทยยูเนี่ยน และโครงการอาหารโลก องค์การสหประชาชาติ เปิดตัวการศึกษาผลของโครงการ
อาหารโรงเรียน

กรณศีกึษา
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รายงานเพื่อความยังยืน 2560

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

จากอัตราการเติบโตของจ�านวนประชากรโลกที่คาดการณ์ว่าจะเข้า
ใกล้ 9 พันล้านคน ภายในปี 2573 ท�าให้มีการเปล่ียนแปลงทาง
ด้านประชากรศาสตร์ และการเติบโตอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ของจ�านวน
ประชากรผู้สูงวัยมีแนวโน้มจะส่งผลต่อวิถีความเป็นอยู่ และรูปแบบ
การบริโภคอาหารเปล่ียนแปลงไป ภาวะขาดแคลนสารอาหาร และ
โรคอ้วน ท่ามกลางภาวะการโภชนาการของโลกที่ก�าลังเปล่ียนแปลง 
แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของการเลือกซื้ออาหารที่ดี เพื่อขจัด
ความกังวลเรื่องสุขภาพทังปัจจุบันและอนาคต

เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป
ที่มีความต้องการคุณค่าทางโภชนาการที่ยังยืน เพื่อสุขภาพที่ดี
ไทยยูเนี่ยนก�าลังพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารด้วยความเข้าใจ
ทางวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานของวัตถุดิบจากแหล่งที่สามารถตรวจ
สอบย้อนกลับได้ การค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ อย่างสม�่าเสมอของ
ไทยยูเนี่ยน ท�าให้ได้ผลลัพธ์ในการผสานคุณค่าด้านสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า 
และผู้บริโภคของไทยยูเนี่ยน ยกตัวอย่างเช่น สุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีกลายมาเป็นเรื่องส�าคัญต่อผู้บริโภคมากข้ึน

นวัตกรรมเป็นสิงส�าคัญอย่างยิงต่อนโยบายองค์กรเพื่อความยังยืน
และการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติ การเติบโต
และการพัฒนาขององค์กร ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าและน�าสมัย 
นวัตกรรมของไทยยูเนี่ยนช่วยสนับสนุนการใช้ทรัพยากรประมงได้
อย่างคุ้มค่า รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตและเทคโนโลยี

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทังสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลอย
ได้จากการผลิต และสังคมที่มีสุขภาพดีข้ึน

บริษัทท�าการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาตามกลยุทธ์องค์กร และท�างาน
ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และสถาบันต่างๆ หลากหลายสาขาวิชาที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม ตัวอย่างเช่น การค้นคว้า
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 
เพื่อหาคุณค่าด้านโภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าจะเป็นไปได้ 
ในที่สุดแล้ว บริษัทสามารถเพิมประเภทผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งนอกจากจะเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงส�าหรับผลิตภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยนแล้ว ยังส่งเสริม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนอีกด้วย

วิสัยทัศน์ของไทยยูเนี่ยน คือ การเป็นผู้น�าด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อ
ถือที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คง
ไว้ส�าหรับคนรุ่นหลัง โภชนาการที่มีความสมดุลและมีผลดีต่อ
สุขภาพมีความส�าคัญตลอดทุกช่วงวัย ดังนัน บริษัทมุ่งมันในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพชันเยี่ยมและมีนวัตกรรม โดยใช้หลักการ
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาซึ่งโภชนาการที่ดีที่สุดส�าหรับสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้บริโภค ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด เพศใด รายได้
ระดับใด หรือวัฒนธรรมใดก็ตาม 
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พันธกิจของไทยยูเน่ียนในการบรรลุวิสัยทัศน์
องค์กรด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีด ี

1.  การค้นพบใหม่และผลวิจัยจากทุกโครงการวิจัยในทุกรูปแบบจะ 
     ได้รับการกลันกรองและบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เก่ียว 
     ข้อง ความรู้ที่ได้มานี้จะสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ 
     ผลิตภัณฑ์ ขันตอนการท�างานในการพัฒนาการผลิต และ 
     โครงการในแผนงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 
     และตลาด  

2.  ผลการวิจัยจะพลิกโฉมผลิตภัณฑ์ในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ 
     ความต้องการตามกลุ่มอายุ สุขภาพ ระดับเศรษฐกิจและสังคม  
3.  การใช้ทรัพยากรการประมงอย่างรู้คุณค่าสูงสุด โดยจะมีการน�า 
     ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่าง 
     เต็มที่มาค้นคว้า เพื่อหาคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์ต่อ 
     สุขภาพที่น่าจะเป็นไปได ้

4.  การจัดการข้อกังวลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย โดยผ่าน 
     การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมต่างๆ การผลิตของบริษัท 
     จะใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ รวมทังกลไกการ 
     ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานของการ 
     ด�าเนินการ  

5.  บริษัทจะให้ผู้บริโภคมีสิทธิในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า 
     ต่อสุขภาพ โดยการให้ข้อมูลด้านคุณค่าทางโภชนาการที่น่าเชื่อ 
     ถือ ถูกต้อง และตรงไปตรงมา และบริษัทจะติดฉลากให้ข้อมูลที่ 
     สอดคล้องกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และถูกต้องตามกฎ 
     ระเบียบที่ก�าหนดไว้

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในปี 2560
ไทยยูเนี่ยนอยู่ในระหว่างจดสิทธิบัตร เพื่อออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
ตัวใหม่ส�าหรับผู้บริโภคในรูปแบบที่สะดวก เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตที่
เร่งรีบ ส�าหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ารูปแบบใหม่นี้ บริษัทเตรียมเปิด
ช่องทางใหม่ ร้านค้าใหม่ และลูกค้าใหม่ส�าหรับไทยยูเนี่ยน

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังพัฒนานวัตกรรมส�าหรับผลิตภัณฑ์
ไส้กรอกปลาทูน่า ที่มอบคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภค มีไขมันต�่า 
รสชาติอร่อย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกในตลาดผู้บริโภคที่มีผลิตภัณฑ์
อาหารที่ไม่มีคุณค่าต่อสุขภาพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ถือเป็นทางเลือกที่ดีส�าหรับการเติบโตในตลาดผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
และมองหาผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อที่เหมาะกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบ โดย
ผลิตภัณฑ์นี้จะเปิดตัวที่แรกในประเทศไทย โดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านร้านสะดวกซื้อ

ฉลากแสดงคุณค่าทางโภชนาการ

นวัตกรรมทางสังคมของบริษัทจะเน้นไปที่ 2 ส่วนส�าคัญ คือ ตรงกับ
กระแสโลกในด้านโภชนาการที่ดี และเป็นไปตามกฎการติดฉลาก
แสดงคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสังคมที่มีสุขภาพดี ข้อมูลโภชนาการ
บนฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ทังหมดของไทยยูเนี่ยนนันต้องเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และมีความโปร่งใสมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ในปี 2559 
ร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทติดฉลากข้อมูลโภชนาการ
ทังหมด โดยเพิมข้ึนจากร้อยละ 65 ในปี 2558 ขณะเดียวกัน
ในปี 2559 ร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทยังมีการติด
ฉลากการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณคุณค่าทางโภชนาการเพิมข้ึนจากปี
ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20 ที่ไทยยูเนี่ยน เราพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของ
ผู้บริโภคทัวโลก
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สรปุผล
การด�าเนนิงาน
ของบริษทั 
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ไทยยูเนี่ยนเผยแพร ่
ผลการด�าเนินงานด้าน 
ความยังยืนเป็นประจ�า
ทุกปีซึ่งรวมถึงข้อมูล
ทัวโลกของเราทุกปี 
โดยจะรายงานตามพันธกิจ
และประเด็นที่มีนัยส�าคัญ
ของบริษัท
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ข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้อยละ

ร้อยละ

125,182.81

118,366.04

12,802.27

1,234.16

2,719.99

1,070.65

321.72

573.50

175.44

137.15

65*

0.19

134,375.11

127,569.85

10,795.08

1,009.31

2,982.06

1,706.59

117.47

1,103.80

485.32

117.72

100

0.22

136,535.16

131,823.68

12,540.22

2,182.09

3,006.20

877.29

205.31

433.91

238.07

135.16

97

0.22

หน่วย  2558        2559          2560

ครังต่อ 200,000 
ชัวโมงการท�างาน

ครังต่อ 200,000 
ชัวโมงการท�างาน

ครังต่อ 200,000 
ชัวโมงการท�างาน

0.89 0.74

0.140.37

7.5 5.8

อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขันหยุดงาน (LTIFR)
 - พนักงาน

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุถึงขันหยุดงาน (LTISR) 
- พนักงาน

อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขันหยุดงาน (LTIFR)
- ผู้รับเหมา

ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

รายได้ทังหมด

ค่าใช้จ่ายทังหมด

     ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

     ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

     จ่ายดอกเบี้ย

     จ่ายเงินปันผล

     จ่ายภาษีเงินได้

 เอเชีย

 ยุโรปและแอฟริกา

 อเมริกาเหนือ

     ค่าใช้จ่ายด้านสังคม

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีฉลากด้านโภชนาการ

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อยอดขาย

ภาพรวมธุรกิจ

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ผลการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

หน่วย        2559                   2560

* ในรายงานเพื่อความยังยืน ปี 2558 ตัวเลขที่ 95 ในหัวข้อนี้มีความผิดพลาด ตัวเลขที่ถูกต้องคือ 65 ข้อมูลจากปี 2558 - 2559 อ้างถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปลาทูน่าเป็น
ส่วนผสม ข้อมูลจากปี 2560 จะครอบคลุมอาหารทะเลทังหมด ซึ่งประกอบด้วยปลาทูน่า ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน และกุ้ง

G4-22
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ผลการด�าเนินงานด้านบุคลากร

 

จ�านวนพนักงานทังหมด 39,864.00    49,177.00       51,143.00 

พนักงานประจ�า 11,623.00    13,381.00 12,803.00 

พนักงานรายวัน 28,241.00    35,796.00 38,340.00 

จ�านวนชัวโมงการฝึกอบรม 
และพัฒนาเฉล่ียต่อปี

      26.28            17.81  14.96 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียที่ใช้ในการฝึกอบรม 
และพัฒนาเฉล่ียต่อปีของพนักงานประจ�า

4,004.65      4,278.85  7,543.79 

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
ด้านทรัพยากรบุคคล 

9.79            12.26               10.81 

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง

การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน 72.67            66.04 82.92 

อัตราการลาออกของพนักงานทังหมด 
(พนักงานประจ�า) 

        14.85            14.43 14.98 

ภูมิภาคเอเชีย            13.32      14.33         13.50 

ภูมิภาคอเมริกา           21.00      10.50         30.74 

ภูมิภาคยุโรป          15.00              6.93               16.16 

   
การแบ่งตามเพศและระดับ    
จ�านวนผู้บริหารทังหมด     765.00      1,148.00  967.00

สัดส่วนของผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทังหมด 42.00            37.80 43.12

จ�านวนผู้บริหารชายทังหมด     447.00          714.00  550.00

จ�านวนผู้บริหารหญิงทังหมด 318.00          434.00 417.00

    
ผู้บริหารชาย    447.00          714.00  550.00

ผู้บริหารระดับสูง        17.00            17.00  19.00

ผู้บริหารระดับกลาง 100.00          161.00  119.00

ผู้บริหารระดับล่าง 330.00          536.00  412.00

    
ผู้บริหารหญิง 318.00          434.00  417.00

ผู้บริหารระดับสูง     4.00              3.00  3.00

ผู้บริหารระดับกลาง    35.00            47.00  43.00

ผู้บริหารระดับล่าง  279.00          384.00  371.00
    
จ�านวนพนักงานทงัหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร   7,671.00    11,892.00 10,516.00

สัดส่วนของพนักงานหญิงที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 61.00            55.61  59.48

พนักงานชายที่ไม่ใช่ผู้บริหาร  3,025.00      5,279.00  4,261.00

พนักงานหญิงที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 4,646.00      6,613.00 6,255.00

สัดส่วนการจ้างงานผู้บริหารระดับสูงจาก
ท้องถิน (ส�าหรับส�านักงานใหญ่เท่านัน)   55.55            80.00 59.82

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม - จ�านวนพนักงานที่
เข้าร่วมสหภาพแรงงานในยุโรป

294.00          626.00 877.00 

   24.52              7.91               10.16 

  12.00            26.00 9.00

2558            2559            2560

9.79            12.26            10.81

72.67                   66.04                  82.92

14.85                   14.43                  14.98

13.32                   14.33                  13.50

21.00                   10.50                  30.74

765.00              1,148.00                 967.00

447.00                714.00                 550.00

318.00                 434.00                 417.00

447.00                 714.00                550.00

17.00                   17.00                  19.00

100.00                 161.00                119.00

330.00                 536.00                412.00

318.00                 434.00                417.00

279.00                 384.00                371.00

7,671.00             11,892.00            10,516.00

3,025.00              5,279.00              4,261.00

4,646.00              6,613.00             6,255.00

55.55                   80.00                  59.82

294.00                 626.00                877.00

24.52                    7.91                  10.16

61.00                   55.61                  59.48

35.00                  47.00                  43.00

4.00                 3.00                    3.00

 15.00                    6.93                  16.16

42.00                   37.80                  43.12

4,004.65  4,278.85             7,543.79

26.28                  17.81                  14.96

28,241.00            35,796.00            38,340.00

11,623.00            13,381.00            12,803.00

39,864.00            49,177.00            51,143.00

การพัฒนาบุคลากร

ความหลากหลายของพนักงาน

จ�านวนการปรึกษาหารือ / การต่อรองเจรจา
กับสหภาพแรงงาน ครั้ง

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

คน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

คน

ชัวโมง / พนักงาน

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของพนักงาน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

จ�านวนคนทังหมด

จ�านวนคนทังหมด

บาท

บาท

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง

การส�ารวจความพึงพอใจของพนักงาน

อัตราการลาออกของพนักงานทังหมด 
(พนักงานประจ�า) 

ภูมิภาคเอเชีย

ภูมิภาคอเมริกา

ภูมิภาคยุโรป

จ�านวนพนักงานทังหมด

พนักงานประจ�า

พนักงานรายวัน

จ�านวนชัวโมงการฝึกอบรม
และพัฒนาเฉล่ียต่อปี

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียที่ใช้ในการฝึกอบรม
และพัฒนาต่อปีของพนักงานประจ�า

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
ด้านทรัพยากรบุคคล

การแบ่งตามเพศและระดับ

จ�านวนผู้บริหารทังหมด

สัดส่วนของผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทังหมด

จ�านวนผู้บริหารชายทังหมด

จ�านวนผู้บริหารหญิงทังหมด

ผู้บริหารชาย

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับล่าง

ผู้บริหารหญิง

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับกลาง

ผู้บริหารระดับล่าง

คน

หน่วย



รายงานเพื่อความยังยืน 2560
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน         หน่วย
                                  โรงงาน

 2558 2559          2560

666,117      688,082        701,982 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความเข้มข้นของการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด

ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์เทียบเท่า /

ตันการผลิต           0.82   0.83            0.73 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทังหมด ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์เทียบเท่า     545,690           513,326 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 
ตันคาร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า     384,966           322,931 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 
ตันคาร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า      160,724  183,521       190,395 

                                                                 การจัดการด้านพลังงาน

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานท้ังหมด กิกะจูล / ตันการผลิต            6.10  6.37             5.81 

การใช้พลังงานทังหมด กิกะจูล 4,065,203 4,383,326   4,076,053 

การใช้พลังงานทางตรงทังหมด กิกะจูล    2,950,612 3,120,558    2,790,897 

น�้ามันเตา กิกะจูล     854,797 901,381       885,578 

ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล      153,060 193,298        182,801 

น�้ามันดีเซล กิกะจูล     506,540  583,013       207,647 

ก๊าซหุงต้ม กิกะจูล      143,956  178,074        164,726 

ถ่านหิน กิกะจูล       1,115,070          

น�้ามันเบนซิน กิกะจูล         2,075  1,028             978 

ก๊าซชีวภาพ กิกะจูล       27,003 20,220          15,785 

เชือ้เพลิงชีวมวลอัดเม็ด กิกะจูล        58,812 128,474         115,071 

กะลาปาล์ม กิกะจูล          3,051   -                  -   

การใช้พลังงานทางอ้อมทังหมด (ไฟฟ้า) กิกะจูล        1,262,769        

                                                                        การใช้น�้า
ลูกบาศก์เมตร / ตัน

การผลิต 13.94 15.06           14.85 

การใช้น�้า ลูกบาศก์เมตร 9,291,126 10,360,787  10,422,051 

น�้าประปา ลูกบาศก์เมตร 8,213,209       

แหล่งอื่นๆ ลูกบาศก์เมตร    1,926,082 -                 -   

  น�้าผิวดิน ลูกบาศก์เมตร - 1,068,648        

  น�้าบาดาล ลูกบาศก์เมตร -  1,011,892     

  น�้าฝนที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าของบริษัท  ลูกบาศก์เมตร -  67,039          

  น�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ / น�้าใช้หมุนเวียน ลูกบาศก์เมตร -  1,105,193         

ของเสียฝังกลบ ตัน - 38,524         25,570 

ความเข้มข้นของขยะท่ีถูกฝังกลบ กิโลกรัม / ตัน
ผลิตภัณฑ์ - 55.99          36.42 

                          ฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์                                  ส�านักงาน
  2558  2559  2560 2558  2559 2560

             903             199 -  -  - 

 -  -  - -  -  - 

 -                   2,903  -      559         

 -            487            342  -        86         20 

 -         3,807           2,561  -       518       539 

 -  -  -  -   - 

 -       33,097         21,942  -    4,882    3,880 

 -                   4,532  -     1,233          

 -              -                 -    -         -            -   

 -              -                 -    -         -            -   

 -         6,474         4,445  -         16          10 

 -              -                 -    -         -            -   

 -              -                 -    -         -            -   

 -               111             189  -      1,217        281 

 -              -                 -    -         -            -   

 -              -                 -    -         -            -   

 -              -                 -    -         -            -   

 -                 17,834  -   3,650      

- - - - - - 

-   1,555,953    1,479,029 -   15,927   15,950 

-        14,576          13,791 -   15,927   15,950 

 - - -  -  -          -   

-    1,448,571   1,437,854 -         -            -   

-       92,806         41,175 -         -            -   

-              -                 -   -         -            -   

-              -                 -   -         -            -   

-          83.17          99.67 -     6.30       6.67 

-              -    - - -  - 

ปริมาณการผลิต ตัน

ความเข้มข้นในการใช้น�า้

ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

545,690                    568,109                      513,326

2,950,612                   3,120,558                 2,790,897

153,060                     193,298                      182,801

1,201,318                    1,115,070                     1,218,311

27,003                      20,220                        15,785

58,812                      128,474                      115,071

7,365,044                  8,213,209                   8,138,174

1,114,591                  1,262,769                   1,285,156

1,068,648                     974,954

1,011,892                   1,243,4151,011,892                   1,243,415

67,039                      65,508

1,105,193                    662,302

384,966                    384,588                     322,931

160,724   183,521 190,395

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การจัดการด้านพลังงาน

การใช้น�า้

การก�าจัดของเสีย

น�้าผิวดิน

น�้าบาดาล

น�้าฝนที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าของบริษัท

น�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ / น�้าใช้หมุนเวียน

0.82                           0.83                           0.73

13.94                         15.06                         14.85

55.99                         36.42
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ข้อมูลผลการด�าเนินงาน         หน่วย
                                  โรงงาน

 2558 2559          2560

666,117      688,082        701,982 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ความเข้มข้นของการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกท้ังหมด

ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์เทียบเท่า /

ตันการผลิต           0.82   0.83            0.73 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทังหมด ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์เทียบเท่า     545,690           513,326 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 
ตันคาร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า     384,966           322,931 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 
ตันคาร์บอน 

ไดออกไซด์เทียบเท่า      160,724  183,521       190,395 

                                                                 การจัดการด้านพลังงาน

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานท้ังหมด กิกะจูล / ตันการผลิต            6.10  6.37             5.81 

การใช้พลังงานทังหมด กิกะจูล 4,065,203 4,383,326   4,076,053 

การใช้พลังงานทางตรงทังหมด กิกะจูล    2,950,612 3,120,558    2,790,897 

น�้ามันเตา กิกะจูล     854,797 901,381       885,578 

ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล      153,060 193,298        182,801 

น�้ามันดีเซล กิกะจูล     506,540  583,013       207,647 

ก๊าซหุงต้ม กิกะจูล      143,956  178,074        164,726 

ถ่านหิน กิกะจูล       1,115,070          

น�้ามันเบนซิน กิกะจูล         2,075  1,028             978 

ก๊าซชีวภาพ กิกะจูล       27,003 20,220          15,785 

เชือ้เพลิงชีวมวลอัดเม็ด กิกะจูล        58,812 128,474         115,071 

กะลาปาล์ม กิกะจูล          3,051   -                  -   

การใช้พลังงานทางอ้อมทังหมด (ไฟฟ้า) กิกะจูล        1,262,769        

                                                                        การใช้น�้า
ลูกบาศก์เมตร / ตัน

การผลิต 13.94 15.06           14.85 

การใช้น�้า ลูกบาศก์เมตร 9,291,126 10,360,787  10,422,051 

น�้าประปา ลูกบาศก์เมตร 8,213,209       

แหล่งอื่นๆ ลูกบาศก์เมตร    1,926,082 -                 -   

  น�้าผิวดิน ลูกบาศก์เมตร - 1,068,648        

  น�้าบาดาล ลูกบาศก์เมตร -  1,011,892     

  น�้าฝนที่กักเก็บในอ่างเก็บน�้าของบริษัท  ลูกบาศก์เมตร -  67,039          

  น�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ / น�้าใช้หมุนเวียน ลูกบาศก์เมตร -  1,105,193         

ของเสียฝังกลบ ตัน - 38,524         25,570 

ความเข้มข้นของขยะท่ีถูกฝังกลบ กิโลกรัม / ตัน
ผลิตภัณฑ์ - 55.99          36.42 

                          ฟาร์มและโรงเพาะพันธุ์                                  ส�านักงาน
  2558  2559  2560 2558  2559 2560

             903             199 -  -  - 

 -  -  - -  -  - 

 -                   2,903  -      559         

 -            487            342  -        86         20 

 -         3,807           2,561  -       518       539 

 -  -  -  -   - 

 -       33,097         21,942  -    4,882    3,880 

 -                   4,532  -     1,233          

 -              -                 -    -         -            -   

 -              -                 -    -         -            -   

 -         6,474         4,445  -         16          10 

 -              -                 -    -         -            -   

 -              -                 -    -         -            -   

 -               111             189  -      1,217        281 

 -              -                 -    -         -            -   

 -              -                 -    -         -            -   

 -              -                 -    -         -            -   

 -                 17,834  -   3,650      

- - - - - - 

-   1,555,953    1,479,029 -   15,927   15,950 

-        14,576          13,791 -   15,927   15,950 

 - - -  -  -          -   

-    1,448,571   1,437,854 -         -            -   

-       92,806         41,175 -         -            -   

-              -                 -   -         -            -   

-              -                 -   -         -            -   

-          83.17          99.67 -     6.30       6.67 

-              -    - - -  - 

26,512                         17,834                                                          3,650                          3,589

6,585                         4,532                                                            1,233                             291

4,294                         2,903                                                              559                            559

487                            342                                                                86                              20

92,806                         41,175

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การจัดการด้านพลังงาน

การใช้น�า้

การก�าจัดของเสีย



ดชันีช้ีวัด GRI 
Content และ 
UNGC COP 
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รายงานเพื่อความยังยืน
ของไทยยูเนี่ยน ประจ�าปี 
2560 ฉบับนี้ สอดคล้อง
กับแนวทางของ GRI และ 
UN Global Compact 
Communication on 
Progress (COP) 
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Statement from CEO

Name of the organization

Primary brands, products and services

Location of the organization’s headquarters

Countries where the organization operates

Nature of ownership and legal form

Markets served

Scale of the organization

Total workforce

Percentage of total employees covered by collective 
bargaining agreements

Organization’s supply chain

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

Precautionary principle

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

Memberships of association

Subsidiaries company(1) 

Process for defining the report content and the aspect 
boundaries

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
-

-

 
-

- 
 

-

-

-

General
Standard

Disclosures
Description

Page Number

(or Link)

External

Assurance

(1) In 2017, Thai Union’s reporting coverage covers all subsidiary companies. The subsidiary companies are defined

by the percentage of the company ownership over 50%. Please refer to the Annual Report 2017 page 66-75.

Refer to Annual Report 2017 
Page 66-75

Refer to Annual Report 2017 
Page 1

Refer to Annual Report 2017 
Page 148-149

GRI CONTENT INDEX  
AND UNGC PRINCIPLES COP

G4-32

Statement from CEO

Name of the organization

Primary brands, products and services

Location of the organization’s headquarters

Countries where the organization operates

Nature of ownership and legal form

Markets served

Scale of the organization

Total workforce

Percentage of total employees covered by collective 
bargaining agreements

Organization’s supply chain

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

Precautionary principle

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

Memberships of association

Subsidiaries company(1) 

Process for defining the report content and the aspect 
boundaries

STRATEGY AND ANALYSIS 

G4-1

ORGANIZATIONAL PEOPLE

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11 

G4-12

G4-13 

G4-14

G4-15 
 

G4-16

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES 

G4-17

G4-18

14-15

134 (Back Cover)

26-31

134 (Back Cover)

20

24

21-23, 123

123

123 

18-19, 24-25

 

36-38

38-40 

 

38-39, 54-56

8
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129

-

-

-

- 

-

 

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

GENERAL STANDARD DISCLOSURES (CONTINUED)

General
Standard

Disclosures
Description

Page Number

(or Link)

External

Assurance

Material aspects

Aspect boundary within the organization

Aspect boundary outside the organization

Effect of any restatements of information provided  
in previous reports

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

List of stakeholder groups engaged by the organization

Basis for identification and selection of stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Topics and concerns that have been raised through 
stakeholder engagement

Reporting period

Date of most recent previous report(1)

Reporting cycle

GRI Content Index

Governance structure of the organization

Organization values, principles, standards and norms

49

44

44

122 

39, 52 

44

44

44

46-47 

8-9

8-9

8

128-133

42-43

51

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES (continued) 

G4-19

G4-20

G4-21

G4-22

 

G4-23 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

 

REPORT PROFILE

G4-28

G4-29

G4-30

G4-32

GOVERNANCE

G4-34

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56

Material aspects

Aspect boundary within the organization

Aspect boundary outside the organization

Effect of any restatements of information provided  
in previous reports

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

List of stakeholder groups engaged by the organization

Basis for identification and selection of stakeholders

Approach to stakeholder engagement

Topics and concerns that have been raised through 
stakeholder engagement

Reporting period

Date of most recent previous report(1)

Reporting cycle

GRI Content Index

Governance structure of the organization

Organization values, principles, standards and norms
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

- 

- 

- 

-

-

-

-

 
-

- 

-

 
-

 
-

 
-

- 

- 

- 

-

-

-

-

 
-

- 

-

 
-

 
-

 
-

51-52

 
122 

89

 
89-90, 124-125 

89, 124-125

89

90

 
91, 124-125

90, 124-125

 
90

 
84

 
85-86,  
124-125

86, 124-125

 
85

85, 89

 
91

 
124-125

 
 
 

60

ECONOMIC 

Economic 
performance

 

ENVIRONMENTAL

Energy

 
Water

 

 
 

Emissions

 
 
 
 
Effluents  
and waste

 
SOCIAL

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK 
 
Employment

G4-DMA

 
G4-EC1 

G4-DMA

 
G4-EN3

G4-EN5

G4-EN6

G4-DMA 

G4-EN8

G4-EN9 

G4-EN10 

G4-DMA

 
G4-EN15

 
G4-EN16

 
G4-EN18

G4-EN19

 
G4-DMA

 
G4-EN23

 
 
 

G4-DMA

Generic disclosures on management  
approach 

Direct economic value generated and  
distributed

Generic disclosures on management  
approach 

Energy consumption within the organization

Energy intensity

Reduction of energy consumption

Generic disclosures on management  
approach 

Total water withdrawal by source

Water sources significantly affected by  
withdrawal of water

Percentage and total volume of water 
recycled and reused

Generic disclosures on management  
approach

Direct greenhouse gas (GHG)  
emissions (Scope 1)

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

Greenhouse gas (GHG) emissions intensity

Reduction of greenhouse gas (GHG)  
emissions

Generic disclosures on management a 
pproach

Total weight of waste by type and disposal 
method 
 

Generic disclosures on management  
approach

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Material 
Aspects

DMA and  
Indicators

Description Omissions

/Notes

Page Number

(or Link)

External

Assurance

-

-

 
-

 
-

 

-

-

-

 
-

 
-

 -
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES (CONTINUED)

Material 
Aspects

DMA and  
Indicators

Description Omissions

/Notes

Page Number

(or Link)

External

Assurance

SOCIAL (continued)

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK (continued) 

Employment 

 
Occupational 
health and 
safety 

 
Training and 
education

 
 
Supplier  
assessment for  
labor practices

HUMAN RIGHTS

Investment

Freedom of  
association  
and collective  
bargaining

 
 
Forced or 
compulsory 
labor

G4-LA1

 
 

G4-DMA 

G4-LA6

 
 
 

G4-DMA

 
G4-LA9 

 

G4-DMA

 
G4-LA14

 
 
 

G4-DMA

 
G4-HR1

 
 
 

G4-HR2 
 
 

 
G4-DMA

 
G4-HR4 

 

 
 

G4-DMA

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

Generic disclosures on management 
approach

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

Generic disclosures on management 
approach

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

Generic disclosures on management 
approach

Percentage of new suppliers that were 
screened using labor practices criteria 
 

Generic disclosures on management 
approach

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

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

Generic disclosures on management 
approach

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

Generic disclosures on management 
approach

123 
 

96, 98

 
96, 122 

 
 

102

 
123

 
 

63-65

 
52, 63, 74-75

 
 
 

63-65

 
39, 52

 
 
 

39, 52

 
 
 
 

63, 64-65

 
123

 
 
 
 

63, 64-65

- 
 

-

 
- 

 
 
-

 
-

 
 
-

 
-

 
 
 
-

 
-

 
 
 
-

 
 
 
 
-

 
-

 
 
 
 
-

- 
 

-

 
- 

 
 
-

 
-

 
 
-

 
-

 
 
 
-

 
-

 
 
 
-

 
 
 
 
-

 
-

 
 
 
 
-
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บริษัท ไทยยูน่ียน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES (CONTINUED)

SOCIAL (continued)

HUMAN RIGHTS (continued)

Forced or  
compulsory 
labor 
 

Supplier  
human rights  
assessment   
 
 
 SOCIETY 

 

Local  
communities

 
 
Anti- 
corruption

 

 
 
Supplier  
assessment  
for impacts  
on society

 
 
Product  
and service  
labeling

G4-HR6

 
 
 
 

G4-DMA

 
G4-HR10

 

G4-DMA

 
G4-SO1

 
 

G4-DMA

 
G4-SO3

 
 

G4-SO4 

G4-DMA

 
G4-SO9 

 

G4-SO10 

 
G4-DMA

 
G4-PR3

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

Generic disclosures on management 
approach

Percentage of new suppliers that were 
screened using human rights criteria

Generic disclosures on management 
approach

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

Generic disclosures on management 
approach

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

Communication and training on  
anti-corruption policies and procedures

Generic disclosures on management 
approach

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

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

Generic disclosures on management 
approach

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

-

 
 
 
 
-

 
-

 
-

 
-

 
 
-

 
-

 
 
- 

-

 
-

 
 
-

 
 
-

 
-

-

 
 
 
 
-

 
-

 
-

 
-

 
 
-

 
-

 
 
- 

-

 
-

 
 
-

 
 
-

 
-

Material 
Aspects

DMA and  
Indicators

Description Omissions

/Notes

Page Number

(or Link)

External

Assurance

61, 63, 68-69

 
 
 
 

68-69

 
52, 67, 71-73

 
103

 
84, 104, 106-

111, 112-113

 
51-53

 
52-53

 
 

52, 63 

68-69, 71-72

 
71, 74-75, 79

 
 

74-75

 
 

118-119 

74-80, 122
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FOOD PROCESSING SECTOR DISCLOSURES

UNGC Communication on Progress (COP) Boundary

Human rights 

 

Labor 

 

 
Environment 

 

 

Anticorruption

Procurement/
sourcing 
practices

G4-DMA

FP1 
 

FP2

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

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

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

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

Principle 5 The effective abolition of child labor

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

Principle 7 Businesses should support a precautionary approach to 
environmental challenges

Principle 8 Undertake initiatives to promote greater environmental 
responsibility

Principle 9 Encourage the development and diffusion of  
environmentally friendly technologies

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

Disclosures on management approach 

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

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

37-39, 
63

37-39, 63-65 

37-39, 64-65, 
123

37-39, 51, 64

37-39, 51, 53,  
64, 68-69

37-39, 52-53,  
123 

38-39, 40,  
84-91

10-11, 92-95 

92-95, 99

 
38-39, 51-53

68-69, 74, 78

52, 74-75, 
79-80

 
74-75, 79-80

-

-

-

-

-

-

Material 
Aspects

DMA and  
Indicators

Description Omissions

/Notes

Page Number

(or Link)

External

Assurance




