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รายงานฉบับนี้เป็นรายงานความยั่งยืน
ประจำาปี ฉบับที่ 7 จัดทำาขึ้นเผยแพร่ต่อ
สาธารณะเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่าง
ต่อเนื่องต่อความโปร่งใสใน 
การดำาเนินงานทั้งหมดของบริษัท  
โดยจะมีรายละเอียดการดำาเนินงานตั้งแต่
เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2562 
เทียบกับตัวชี้วัดหลักและเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ในกลยุทธ์ความยั่งยืนที่เรียกว่า 
SeaChange®

เพื่อให้รายงานฉบับนี้มีความยั่งยืน 
มากขึ้นและผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้ง่าย  
ทางบริษัทได้มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบ
ดิจิทัลเมื่อปีที่แล้ว โดยรายงานจะ 
ถูกออกแบบและจัดทำาในรูปแบบไฟล์ 
PDF ให้เหมาะสำาหรับผู้อ่านทางออนไลน์ 
สำาหรับปีนี้ ทางบริษัทยังคงจัดทำาใน 
รูปแบบดิจิทัลเช่นเดิมเพื่อเป็นรายงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และข้อมูล
สามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระผ่านทาง
เว็บไซต์ SeaChange® (https://
seachagesustainability.org/)  
ซึ่งในเว็บไซต์ได้มีการนำาเสนอข้อมูล 
ที่เป็นปัจจุบันที่สุดเกี่ยวกับโครงการ 
ความยั่งยืนต่างๆ ของไทยยูเนี่ยน รวมทั้ง
ความคืบหน้าในโครงการกิจกรรมต่างๆ 
และความสำาเร็จของโครงการ 

รายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานความยั่งยืนของ Global 
Reporting Initiatives (GRI)  
แบบทางเลือกหลัก (Core option)  
และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม 

สำาหรับกลุ่มธุรกิจอาหาร (Food 
Processing Sector Supplement: 
FPSS) โดยการคัดเลือกประเด็น 
ความยั่งยืนเพื่อนำาเสนอข้อมูลตาม
มาตรฐานของ GRI ดังรายละเอียด 
ในหัวข้อด้านล่าง และรายงานฉบับนี ้
ได้รับการรับรองแบบจำากัดขอบเขต  
โดย Lloyd’s Register  ซึ่งขอบเขต 
ของรายงานฉบับนี้ครอบคลุมบริษัท 
ภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ 
บริษัทย่อยที่ไทยยูเนี่ยนถือครองหุ้น 
เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทภายใต ้
การควบคุมการดำาเนินงานโดยไทยยูเน่ียน. 

หลักการการกำาหนด
เนื้อหารายงาน
การกำาหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้  
เริ่มต้นจากความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยคู่ค้า ลูกค้า 

ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม  
จากนั้นบริษัทจะขอความเห็นจากผู้
เชี่ยวชาญภายนอก และคณะผู้บริหาร
กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน โดยในรายงาน 
ได้กล่าวถึงประเด็นสำาคัญที่ผู้มีส่วน 
ได้เสียให้ความสนใจและมีความสำาคัญต่อ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของไทยยูเนี่ยน

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และนอกองค์กร บริษัทได้ดำาเนินการ
ตามหลักสำาคัญ 4 ประการ ตามแนวทาง
ของ GRI นั่นคือ บริบทความยั่งยืน 
(Sustainability Context)  
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ (Materiality)  
ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness)  
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Inclusiveness)  
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมิน
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ สามารถเข้าไปอ่าน
ในหัวข้อประเด็นที่มีนัยสำาคัญของเรา  
หน้า 28 

เกี่ยวกับรายงานเพื่อ
ความยั่งยืนฉบับนี้ 
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มาตรฐาน GRI มีการกำาหนดคุณภาพการรายงานโดยคำานึง
ถึงความถูกต้อง (Accuracy) ความสมดุล (Balance) 
ความชัดเจน (Clarity) ความน่าเชื่อถือ (Reliability)  
และทันเวลา (Timeliness) ของรายงาน  

บริษัทมีการดำาเนินงานมากมายดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรล ุ
ข้อกำาหนดดังกล่าว  

การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลในรายงานเพื่อ 
ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ในเวลาที่ 
เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถ 
นำาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประกอบในตัดสินใจ 

การให้ความสำาคัญกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  
ซึ่งประกอบด้วยพนักงาน ชุมชนและกลุ่มผู้สนใจ  
องค์การนอกภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า และผู้รับเหมา  

โดยการรับฟังผู้มีส่วนได้เสียและตอบสนองต่อ 
ความเห็นคิดดังกล่าวที่กลับมาหาบริษัท เพื่อให้แน่ใจ
ว่าข้อมูลในรายงานมีความสมดุลและน่าเชื่อถือ

การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่คุณค่า 

การรายงานหัวข้อสำาคัญและพันธกิจหลัก 
อย่างสม่ำาเสมอประกอบด้วย รายงานความก้าวหน้า
เรื่องพันธกิจด้านปลาทูน่า และพันธกิจอื่นๆ รายงาน
ความก้าวหน้ากับพันธมิตรหลักและข้อตกลงที่มี
ร่วมกัน เช่น ข้อตกลงที่ทำาร่วมกับกรีนพีซ และปีนี้
มีการออกรายงานความก้าวหน้าประจำาปี ฉบับที่ 4 
ของการทำางานร่วมกับ WWF-UK   

หลักการการกำาหนดคุณภาพการรายงาน

การรายงานความ
ก้าวหน้า
ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนร่วมเป็นภาคี 
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ รายงาน
ฉบับนี้เป็นการสื่อสารความก้าวหน้า
ประจำาปีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
ซึ่งการรายงานความก้าวหน้านี้จะ 
แสดงถึงความคืบหน้าของบริษัทในการ
ปฏิบัติตามหลัก 10 ประการของข้อตกลง
แห่งสหประชาชาติภายใต้ขอบเขตอำานาจที่
บริษัทได้ดำาเนินการ และความก้าวหน้า 
ในการสนับสนุนเป้าหมายอื่นด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ 

 
เนื้อหาของรายงานฉบับนี้มีการตรวจทาน 
และได้รับการรับรองโดยผู้บริหารของ
หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องของไทยยูเนี่ยน
และคณะกรรมการความยั่งยืนของบริษัท 
ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ
ในการรายงานประเด็นที่มีนัยสำาคัญ 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
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สารจาก
ประธาน 
เจ้าหน้าที ่
บริหาร 

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยน 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำาให้เรา 
เป็นบริษัทระดับโลกที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ของเราไปยังผู้บริโภคทั่วโลก รวมทั้ง 
การเป็นผู้นำาด้านความยั่งยืนที่ทำาให้เรา 
กลายเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในเรื่อง 
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดตลอดจนมีความ
ก้าวหน้าในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำาอุตสาหกรรมอาหารทะเลไปสู ่
ความยั่งยืนและมีจริยธรรม 

ที่ไทยยูเนี่ยน วิสัยทัศน์ของเราคือ  
การเป็นผู้นำาในธุรกิจอาหารทะเลที่น่าเชื่อ
ถือที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลและ
รักษาทรัพยากรต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้
แก่คนรุ่นหลัง โดยตลอดระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมา เรายึดถือวิสัยทัศน์นี้เป็น 
หัวใจหลักในการดำาเนินธุรกิจของเรา  
ซึ่งจะสะท้อนได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ม ี
การดำาเนินการไป โดยรายงานความยั่งยืน 
ฉบับนี้จะกล่าวถึง การดำาเนินงาน 
ในปี 2562 ที่มีความก้าวหน้าอย่าง 
น่าพึงพอใจ ทั้งการสร้าง SeaChange® 
กลยุทธ์ความยั่งยืนทั่วโลกของเรา  
และการนำากลยุทธ์เหล่านั้นมาดำาเนินการ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่เรากำาหนดไว้

การเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่
ที่สุดของโลกนั้น เรามีความภูมิใจกับ
ตำาแหน่งนี้ โดยเราจะมุ่งมั่นทำางาน 
เพื่อสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลมากขึ้น รวมทั้งการรักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล และการ
รักษาปริมาณปลาในทะเลให้มีอยู่อย่าง

อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการดูแล 
สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน 
เพื่อให้แรงงานของเรามีความปลอดภัยและ
มีเสรีภาพในการทำางาน ซึ่งทั้งหมดนี้ 
เป็นเรื่องสำาคัญมากสำาหรับไทยยูเนี่ยน 

ขณะเดียวกัน เรามีการเริ่มดำาเนินงาน 
ด้านความยั่งยืนสำาหรับ 10 ปีต่อจากนี้  
เพราะจะเป็นเร่ืองท่ีมีความสำาคัญมากย่ิงข้ึน  
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากความต้องการ 
ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้คนท่ัวโลก 
กำาลังมองหาอาหารสำาหรับตัวเอง  
โดยไม่ได้คำานึงแค่อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการที่ดีเท่านั้น แต่ยังคำานึงถึง 
แหล่งที่มาของอาหารอีกด้วยว่ามี 
ความยั่งยืนเป็นไปตามหลักศีลธรรม 
ที่ตัวเองยึดถือ และในขณะเดียวกัน  
เรายังตระหนักถึงการที่ท้องทะเลและ
อาหารทะเลจะมีบทบาทในการช่วยจัดการ
กับความท้าทายเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการส่งมอบ
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับ 
ผู้บริโภคเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี บทบาท 
ดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลสำาคัญที่ทำาให้ 
กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนทั่วโลกม ี
การกำาหนดเป้าหมายองค์กรสำาหรับ 
การดำาเนินงานใน 10 ปีข้างหน้า นั่นคือ 
“การมีสุขภาพที่ดี และการมีท้องทะเลที่
อุดมสมบูรณ์ทั่วโลก” โดยเป้าหมายนี้ 
จะช่วยผลักดันการทำางานด้านต่างๆ  
ภายใต้กลุยทธ์ SeaChange® ในปีหน้า
และปีต่อๆ ไป   

เรื่องความยั่งยืนเป็นหัวใจในการดำาเนิน
ธุรกิจที่ไทยยูเนี่ยน และเรามีความมุ่งมั่น
อย่างแน่วแน่ที่จะยืนระดับแถวหน้าเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างแท้จริง
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง
อุตสาหกรรม ขณะเดียวกันหัวใจของ 

การทำางานเพื่อความยั่งยืนก็คือ  
ความโปร่งใส ด้วยการดำาเนินงานทุกเรื่อง 
อย่างโปร่งใสเพื่อสนับสนุนความพยายาม 
ด้านความย่ังยืนของเรา และเป็นการกำาหนด 
มาตรฐานใหม่สำาหรับอุตสาหกรรมทั่วโลก  
สำาหรับรายงานฉบับนี้ และเว็บไซต์
ด้านความยั่งยืนของเรา (https://
seachangesustainability.org/)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จและ 
เรื่องต่างๆ ที่เรากำาลังดำาเนินการอย่าง 
มีนัยสำาคัญ

รายงานเพื่อความยั่งยืน ประจำาปี 2562 นี้  
จะแสดงให้เห็นการดำาเนินงานต่างๆ  
ในโครงการหลักภายใต้กลยุทธ์ 
SeaChange® ทั้ง 4 โครงการ คือ 
แรงงานมีความปลอดภัยและถูกกฎหมาย 
การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 
การดำาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ  
และผู้คนและชุมชน รวมถึงวิธี 
การดำาเนินงานที่ทำาให้ประสบผลสำาเร็จ
ตามพันธกิจขององค์กรในการเป็นผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
และสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นจริงต่อผู้บริโภค ต่อลูกค้า และ
แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจของเรา

ปีนี้ เป็นปีที่มีความสำาเร็จสำาคัญเกิดขึ้น
มากมาย ซึ่งผมมีความภูมิใจอย่างมาก
การที่ไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับ 
เป็นบริษัทอันดับ 1 ของโลกใน 
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จากดัชน ี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ เป็นปีที่สองติดต่อ
กัน อีกทั้งยังเป็นปีที่ 6 ติดต่อกันที่บริษัท
ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความ
ยั่งยืนดาวโจนส์นี้ โดยบริษัท 

08 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นเพื่อคว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2562 09

https://seachangesustainability.org/
https://seachangesustainability.org/


มีคะแนนสูงสุดในลำาดับเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่ 100 สำาหรับคะแนนด้านความยั่งยืน
โดยรวม นอกจากนี้ ยังได้รับคะแนนสูงสุด
ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงาน สุขภาพและโภชนาการ  
การสรุปประเด็นที่มีนัยสำาคัญ การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน การรายงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านชีวภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
น้ำา สิทธิมนุษยชน และการสร้างแรงจูงใจ
และรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงสุด 
ขององค์กร

นอกจากน้ี ไทยยูเน่ียนยังได้รับการจัดอันดับ 
จากดัชนี Seafood Stewardship 
Index (SSI) เป็นอันดับที่ 1 จาก  
30 บริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
โดยประเมินจากการทำางานที่ตอบโจทย์
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ 

ในส่วนของการดำาเนินงานเรื่องการตรวจ
สอบย้อนกลับซึ่งเป็นแกนหลักสำาคัญ

เรื่องความยั่งยืนนั้น ไทยยูเนี่ยนได้ทำางาน
ร่วมกับพันธมิตรอย่างกองทุนสัตว์
ป่าโลกสากล (WWF) ออกรายงาน
ความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบเรื่อง
การจับปลาและสัตว์น้ำาประเภทมีเปลือก
แบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ 
WWF-UK จัดทำารายงานความก้าวหน้า
การร่วมมือระหว่างกันประจำาปีฉบับที่ 4 
สำาหรับการทำางานร่วมกันในยุโรปที่มุ่งเน้น
การพัฒนาความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหาร
ทะเลโดยเน้นไปยังประเด็นที่สำาคัญเช่น 
การตรวจสอบย้อนกลับ การวิเคราะห์
ห่วงโซ่อุปทาน การดำาเนินงานโครงการ
ปรับปรุงและการส่งเสริมการจัดการ 
การทำาประมงที่ดี 

และในช่วงระหว่างปี ไทยยูเนี่ยนได้ 
ยกระดับการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ไปอีกขั้นหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน 
ด้านอาหารสัตว์น้ำาของเรา โดยในงาน
แสดงสินค้า Seafood Expo Global  
ที่กรุงบรัสเซลส์ บริษัทได้นำาเสนอเนื้อกุ้ง
จากฟาร์มที่เลี้ยงด้วยอาหารกุ้งโปรตีน 

ทางเลือกที่ผลิตจากก๊าซธรรมชาต ิ
เป็นครั้งแรกของโลก สำาหรับ FeedKind® 
โปรตีน อาหารสัตว์ที่บริษัทคาลิสตา
คิดค้นขึ้นนี้จะเพิ่มโอกาสให้เกษตรกร 
ผู้เล้ียงกุ้งสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ 
ของโลกที่ต้องการลดการใช้ทรัพยากร 
โดยจะนำามาเป็นโปรตีนในอาหารกุ้ง 
เพื่อทดแทนการใช้ปลาป่นจากการจับ 
แบบธรรมชาติ

ไทยยูเนี่ยนมีการค้นหาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง 
โดยบริษัทได้มีการตั้งงบลงทุนมูลค่า  
30 ล้านเหรียญสหรัฐในบริษัทที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี  
ด้วยการลงทุนในบริษัท Flying Spark 
ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านโปรตีน 
ทางเลือก นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยัง 
ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดทำาโครงการสเปซเอฟ 
(SPACE-F) ซึ่งเป็นโปรแกรมผลักดัน
ความสำาเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี 
ด้านอาหารโปรแกรมแรกในประเทศไทย 
โดยมีบริษัทสตาร์ทอัพจำานวน 24 บริษัท
จากทั่วโลกที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม 
ในโครงการ ซึ่งในจำานวนนั้นได้มาแสดง 
ผลงานในงานประชุมผู้บริหารจากทั่วโลก
ของไทยยูเนี่ยนเมื่อช่วงปลายปี

นอกจากนี้ เรายังมีเรื่องน่ายินดีที่ได้ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำาปี  
Seafood Business for Ocean 
Stewardship (SeaBOS) โดยจัดขึ้น
ที่จังหวัดภูเก็ต SeaBOS เป็นองค์กร
ที่นำานักวิทยาศาสตร์จาก Stockholm 
Resilience Center ของมหาวิทยาลัย
สตอกโฮล์ม และ Royal Academy of 
Scientists ประเทศสวีเดน รวมทั้งบริษัท

อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของโลก 
จำานวน 10 บริษัท มาทำางานร่วมกัน  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือนำาไปสู่การเปล่ียนแปลง 
ระดับโลกที่มีต่อการผลิตอาหารทะเล 
ที่ยั่งยืนและความอุดมสมบูรณ์ของ 
ท้องทะเล

ท่ีไทยยูเน่ียน ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ 
ของเราเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญอย่างมาก 
และเพื่อส่งเสริมความพยายามดังกล่าว 
เราได้ประกาศนโยบายต่อต้านอาหาร
ปลอมและภัยคุกคามทางด้านอาหาร  
ที่จะช่วยปกป้องห่วงโซ่การผลิตอาหาร
จากการปลอมปนอาหารโดยเจตนา  
ด้วยการมีระบบการจัดการกับอาหาร
ปลอมที่แข็งแกร่ง

สำาหรับความพยายามในการทำางาน 
ด้านความยั่งยืนตลอดปี 2562 นั้น 
ทำาให้เราได้รับการยอมรับอย่างมากมาย 
เช่น การที่บริษัทและ WWF-UK  
ได้รับรางวัลผู้นำาด้านห่วงโซ่อุปทาน 
ที่ยั่งยืน จากงาน edie Sustainabiltiy 
Leaders Awards และการที ่
ดร. แดเรี่ยน แมคเบน ผู้อำานวยการ 
กลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและ 

ความยั่งยืน ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่ง 
ในผู้นำาหญิงที่ทรงอิทธิพลด้าน 
ความยั่งยืนแห่งเอเชีย จาก CSRWorks 
International สำาหรับการผลักดัน 
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก รวมทั้ง
การได้รับรางวัล Freedom Award  
จากงาน Anti-Slavery Australia 
สำาหรับความพยายามอย่างมุ่งมั่นใน 
การต่อสู้กับแรงงานทาสยุคใหม่ ตลอดจน
การเปิดให้บริษัท Impactt ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ปรึกษาการค้าอย่างมีจริยธรรม ในฐานะ
องค์กรอิสระเข้ามาประเมินนโยบาย 
การสรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมี
จริยธรรมของบริษัทอีกด้วย

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น 
บริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญต่อ
ชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจ
อยู่ และมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ทั่วโลกทั้งระดับท้องถิ่นและระดับกลุ่ม 
การเข้าร่วมกิจกรรมการทำาความ
สะอาดชายหาด การมีบทบาททางด้าน
วัฒนธรรมด้วยการสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ รวมถึงบทบาทด้านการศึกษาและ
การเติบโตที่ยั่งยืน เช่น การสนับสนุน

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี
นานาชาติที่กรุงเทพ และการสนับสนุน 
ทีมฟุตบอลสำาหรับผู้ไร้บ้านที่ยุโรป 
ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและการมีส่วนร่วม
อย่างจริงจังในชุมชนของเรา 

ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน 
ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC) 
โดยรายงานฉบับนี้จะรายงานความ
ก้าวหน้าประจำาปีของไทยยูเนี่ยนต่อ 
ผู้ส่วนได้เสีย และรายงานความก้าวหน้า 
ในการปฏิบัติตามหลัก 10 ประการ 
ของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติในขอบเขต
อำานาจที่ไทยยูเนี่ยนได้ดำาเนินการ

ผมอยากแนะนำาให้อ่านรายงาน 
ความยั่งยืนฉบับนี้ของเรา ท่านจะทราบ 
รายละเอียดวิธีการทำางานของเราที่
จะนำาการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาสู่
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของโลก  
ผมมีความภูมิใจอย่างมากกับการดำาเนิน
งานและความก้าวหน้าต่างๆ ของเรา  
และจะมุ่งมั่นดำาเนินงานในเรื่องเหล่านี้ต่อไป  

นายธีรพงศ์ จันศิริ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 

ผมอยากแนะนำาให้อ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ 
ของเรา ท่านจะทราบรายละเอียดวิธีการทำางานของเรา 
ที่จะนำาการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาสู่อุตสาหกรรม
อาหารทะเลของโลก ผมมีความภูมิใจอย่างมาก 
กับการดำาเนินงานและความก้าวหน้าต่างๆ ของเรา  
และจะมุ่งมั่นดำาเนินงานในเรื่องเหล่านี้ต่อไป  
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ภาพรวมธุรกิจ 
ของไทยยูเนี่ยน

พวกเราคือใคร 
 
ไทยยูเนี่ยน เป็นผู้นำาธุรกิจอาหารทะเล 
ของโลก ซึ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ที่มีนวัตกรรม รสชาติดี มีประโยชน์ 
ต่อสุขภาพ และมีคุณภาพสูงให้กับ 
ผู้บริโภคท่ัวโลกมาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี  
เราเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุ
ภาชนะชนิดต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี 
ยอดขายต่อปีมากกว่า 126,275 ล้านบาท  
(4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ) และมีพนักงาน
ทั่วโลกรวมกันมากกว่า 44,000 คน  
ซึ่งล้วนทุ่มเทเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 
ท่ีมีนวัตกรรมและมีความย่ังยืน 

จากความพยายามในการทำางาน 
ด้านความยั่งยืนในปี 2561 และ 2562 
ทำาให้เราได้รับการยอมรับและได้รับ 
การจัดอันดับให้เป็นบริษัทอันดับ 1  
ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  
จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  
โดยมี SeaChange® หรือกลยุทธ์ 
ความย่ังยืนท่ัวโลกของเรา เป็นตัวขับเคล่ือน 
ความสำาเร็จในการทำาคะแนนสูงสุดในลำาดับ 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 100 สำาหรับคะแนน 
ความยั่งยืนโดยรวม และยังได้รับคะแนน
สูงสุดในอีก 9 หัวข้อในลำาดับเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่ 100 อีกทั้งปีนี้ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน 
ที่บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี 
ความยั่งยืนดาวโจนส์  และไทยยูเนี่ยน
ยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี 
FTSE4Good Index เป็นปีที่ 4  
ติดต่อกันอีกด้วย นอกจากนี้ ในปี 2562 

ไทยยูเนี่ยนได้รับการจัดอันดับจากดัชนี 
Seafood Stewardship Index (SSI) 
เป็นลำาดับที่ 1 จาก 30 บริษัทอาหารทะเล
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยประเมินจาก 
การทำางานท่ีตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
.

วิสัยทัศน์องค์กร
การเป็นผู้นำาทางด้านอาหารทะเลท่ีน่าเช่ือถือ 
ที่สุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากร 
ต่างๆ เพื่อรักษาให้คงไว้แก่คนรุ่นหลัง 

พันธกิจองค์กร
การเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล และสร้าง 
ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ให้ 
เกิดขึ้นจริงต่อผู้บริโภค ลูกค้า และแนวทาง
การบริหารจัดการธุรกิจ 

เป้าหมายองค์กร
การมุ่งสร้าง “การมีสุขภาพที่ดี และ 
ท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” โดยให้ 
ความสำาคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่
ที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์ทุกประเภทขององค์กร 
การสร้างการเติบโตและการทำากำาไร 
ในกลุ่มธุรกิจหลัก รวมถึงการขยายธุรกิจ
ใหม่ที่น่าสนใจ การเดินหน้าขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมในเรื่องความยั่งยืน  
และการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้มา
ร่วมงานกับองค์กร และรักษาบุคลากร 
ที่มีความสามารถเหล่านั้นไว้ 

ค่านิยม 6 ประการของ
องค์กร 

 ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ

 ความ การให้ความ  
 อ่อนน้อม ร่วมมือ

 การให้เกียรติ การสร้างสรรค์ 
 ผู้อื่น สิ่งใหม่

 
ภาพรวมแบรนด์ของ
บริษัท
ไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของแบรนด์ทั่วโลก  
ซึ่งประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้นำา 
ตลาดโลกอย่าง Chicken of the 
Sea, John West, Petit Navire, 
Parmentier, Mareblu, King Oscar 
และ Rügen Fisch รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำา
ในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช 
โมโนริ เบลลอตต้า และมาร์โว่ สามารถ 
หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ของ
บริษัทได้ในหนังสือรายงานประจำาปี 2562  
ซึ่งจะประกอบด้วย งบการเงินรวม 
นอกจากน้ีสามารถดูแผนท่ีแสดงรายละเอียด 
ฐานการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์  
SeaChange®
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แหล่งวัตถุดิบ 
อาหารทะเล

ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะสร้างความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทานของเรา โดยได้จัดทำารายงานความโปร่งใสสำาหรับการดำาเนิน
งานในยุโรป เมื่อปี 2561 เพื่อปรับปรุงด้านความโปร่งใส และในปี 2562 ได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์ของอาหารทะเลในแผนที่
ที่ปรากฎด้านล่างโดยแบ่งตามปริมาณการจัดหา ทั้งนี้ในปี 2563 จะมีการเผยแพร่รายงานความโปร่งใสที่ครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจ 
ของเราทั่วโลก เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเล (Ocean Disclosure Project)

TUNA

67

77

81

87

31 34

41 47 51 57

71

81

61

*FAO AREA

SALMON

SALMON
(FARMED)

SARDINE AND 
MACKEREL

57

71

61

 *FAO AREA

34

21

27

27

27

67 67

87

18

61

61

 Poland

ATLANTIC
HERRING 

ANCHOVIES

SPRAT 

POLLOCK

MAHI MAHI

21

Chile

Peru

Argentina
Morocco

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

87

27

21

 *FAO AREA

SHRIMP

AMERICAN 
LOBSTER

JUMBO FLYING 
SQUID 

SCALLOPS 

SNOW CRAB

BLUE SWIMMING 
CRAB

71

• Nova Scotia, Canada
• Newfoundland, Canada
• Gulf of St. Lawrence, Canada
  *FAO AREA

10

• farmed
• wild
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ความยั่งยืน 
ที่ไทยยูเนี่ยน 

ความยั่งยืน 
ที่ไทยยูเนี่ยน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำาคัญ 
ต่ออนาคตของธุรกิจของไทยยูเนี่ยน 
และการเติบโตของบริษัท และเป็นพื้นฐาน
ให้กับท้ังพนักงานและชุมชนท่ัวโลกของเรา 
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
การมีความโปร่งใสในการดำาเนินงานก็เป็น
เรื่องที่มีความสำาคัญที่จะทำาให้เราบรรลุ
วิสัยทัศน์องค์กรในการเป็นผู้นำา 
ด้านอาหารทะเลที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก 
เพราะนอกจากจะแสดงถึงความสำาเร็จ 
ที่เกิดขึ้นแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัท 
มีการพัฒนาเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะท่ีเป็นผู้นำาด้านอาหารทะเลระดับโลก  
บริษัทมีความรับผิดชอบในการสร้าง
มาตรฐานให้กับการดำาเนินงานด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในทุก 
การดำาเนินงานทั้งหมดและในห่วงโซ่
อุปทานของเรา ด้วยตระหนักดีว่า 
ความรับผิดชอบนี้เป็นการแสดงออกถึง 
ความเป็นผู้นำา เราตอบสนองความต้องการ 

ของผู้มีส่วนได้เสียของเราด้วย 
SeaChange® ซึ่งเป็นกลยุทธ์ความ
ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน โดยมีพันธกิจ 
ที่วัดผลได้ในการผลักดันให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  
และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 
ในแนวทางการดำาเนินงานของเรา  
โดย SeaChange® มีเป้าหมายในการ 
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให ้
เกิดขึ้นกับทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก  

SeaChange® จะเป็นการแนวทาง 
การดำาเนินงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุม 
ของธุรกิจอาหารทะเล โดยครอบคลุม
ตั้งแต่วิธีการดูแลท้องทะเลไปจนถึงวิธีการ
จัดการของเสีย รวมถึงความรับผิดชอบ 
ที่เรามีต่อพนักงานของเราไปจนถึง 
การสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนที่ 
อยู่รอบบริเวณโรงงานของบริษัท 
นอกจากนี้ SeaChange® ยังเป็น 
ส่วนสำาคัญของความมุ่งมั่นในการ 
ดำาเนินงานอย่างโปร่งใสของเราในทุกข้ันตอน  
และสำาหรับเว็บไซต์ด้านความยั่งยืน 
https://seachangesustainability.org/ 
จะแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จและเรื่องต่างๆ 
ที่เรากำาลังดำาเนินการ และปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง

หัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืนคือ 
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ

ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ น่ันหมายถึง  
ตั้งแต่การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์ 
พร้อมบริโภค เมื่อมีระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของอาหาร 
อย่างเต็มรูปแบบแล้ว จะทำาให้บริษัท
สามารถระบุ ตรวจสอบ และปรับปรุง 
การดำาเนินงานในเรื่องสำาคัญได้ เช่น 
เรื่องแรงงาน และการจัดหาวัตถุดิบ 
ด้วยความรับผิดชอบ 

ในฐานะที่เป็นผู้นำาด้านอาหารทะเลระดับโลก  
บริษัทมีความรับผิดชอบในการสร้างมาตรฐานให้กับ 
การดำาเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
ในทุกการดำาเนินงานทั้งหมดและในห่วงโซ่อุปทานของเรา
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การดำาเนินงานนี้ได้รับการออกแบบ 
มาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล  
และความสำาเร็จต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 
ของไทยยูเนี่ยนยังตอบโจทย์เป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (UN SDGs) และสอดคล้อง 
กับพันธสัญญาของบริษัทในฐานะเป็นภาคี
ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ

การเป็นหนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่
ที่สุดในโลก บริษัทตระหนักดีว่า เราต้องมี
ความรับผิดชอบและความสามารถ 

ในการเป็นผู้นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
ท้องทะเลเป็นรากฐานของธุรกิจเรา  
และความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล 
มีความสำาคัญยิ่งต่ออนาคตของเรา 
และโลกใบนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งแนวทาง 
แก้ปัญหาที่อาศัยท้องทะเลเป็นพื้นฐาน 
เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ สามารถช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ร้อยละ 21 
ภายในปี 2593 และในขณะเดียวกัน 
ก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปที่ปัจจุบัน 
เริ่มหันมาสนใจบริโภคอาหารทะเลแทน
โปรตีนที่มีคาร์บอนในการผลิตสูง  
อีกทั้งยังตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน
และนวัตกรรมอีกด้วย โดยแนวโน้มนี้
สร้างโอกาสให้เราไม่เพียงแต่ในแง่ของ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเท่านั้น  
แต่ยังรวมถึงการคิดค้นผลิตภัณฑ์ 
แนวใหม่ๆ เช่น โปรตีนทางเลือก 
ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำาให้บริษัท 
มีการกำาหนดเป้าหมายองค์กรที่ 
มุ่งสร้างให้เกิดการมีสุขภาพที่ดี  
และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์
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วัตถุประสงค�หลัก

SeaChange® เป�นแผนบูรณาการ ซ�่งมีการดำเนินการ 4 ด�าน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
อย�างเป�นรูปธรรมทั�งอ�ตสาหกรรมอาหารทะเลทั�วโลก

โครงการหลัก

หลักการดําเนินงาน

แรงงานปลอดภัยและ 
แรงงานที่ถูกกฎหมาย

ผู�คนและชุมชน

การจ�างงานที่ปลอดภัยถูกกฎหมาย 
และมีเสร�ภาพในการเลือกงานทั�งใน
สถานประกอบการของบร�ษัท 
และในห�วงโซ�อ�ปทานซ�่งมีความสําคัญ
อย�างยิ�งต�อไทยยูเนี่ยน

ที่ไทยยูเนี่ยน เรามีหน�าที่รับผิดชอบในการ
พัฒนาช�ว�ตความเป�นอยู�ของผู�ที่อาศัย
และทํางานในภูมิภาคที่บร�ษัทมีการดําเนิน
ธุรกิจอยู�

แผนงานและเป�าหมาย 
การจ�างแรงงานที่เป�นธรรม

การจัดหาวัตถุดิบด�วย
ความรับผิดชอบ
การตรวจสอบย�อนกลับถึงแหล�งที่มา
ของวัตถุดิบเป�นเร�่องสําคัญอย�างยิ�ง
ในการปรับปรุงแนวทางเพื่อความโปร�งใส 
และแนวทางการดําเนินงานของห�วงโซ�
อ�ปทานอาหารทะเลทั�งหมด

แผนงานและเป�าหมาย การจัดหา
วัตถุดิบด�วยความรับผิดชอบ

การดําเนินงานด�วย 
ความรับผิดชอบ
ว�ธ�การดําเนินงานของบร�ษัทต�องคํานึงถึง
ความรับผิดชอบต�อสิ�งแวดล�อม 
และแสดงถึงหน�าที่ในการดูแลและปฏิบัติ
ต�อแรงงานของบร�ษัท

แผนงานและเป�าหมาย การดําเนินงาน
ด�วยความรับผิดชอบ

แผนงานและเป�าหมาย ของผู�คน
และชุมชน

ความยั�งยืน
ของท�องทะเลในป�จจ�บัน
และ สำหรับคนรุ�นใหม�

ในอนาคต

เร�อประมงดำเนินธุรกิจ
โดยถูกกฎหมาย 
และดำเนินงาน

ด�วยความรับผิดชอบ

แรงงานมีความปลอดภัย 
ได�รับการจ�างงานอย�าง
ถูกกฎหมายและได�รับ
การส�งเสร�มความเข�าใจ

ในสิทธ�ด�านแรงงาน

การกํากับดูแลที่ดี

ความเป�นผู�นําที่แข�งแกร�ง มีนโยบายและกระบวนการ
ดําเนินงานย�อมรับรองว�า การดําเนินธุรกิจของเรา
จะเน�นการขับเคลื่อนเป�าหมายความยั�งยืนของเราและ
การดาํเนนิธุรกิจอย�างมจีร�ยธรรมในทกุสถานประกอบการ
ทั�วโลกของเรา

ความโปร�งใส

บร�ษัทมุ�งมั�นที่จะสื่อสารกับผู�มีส�วนได�เสีย ลูกค�า 
และทุกภาคส�วนในอ�ตสาหกรรมอย�างโปร�งใสที่สุด 
มีการแบ�งป�นองค�ความรู� และรายงานความก�าวหน�า
ของการดําเนินงานอย�างสมํ่าเสมอ

พันธมิตรและความร�วมมือ

บร�ษัทจะยังคงแสวงหาความร�วมมืออย�างต�อเนื่อง
กับองค�การนอกภาครัฐ ภาครัฐ และพันธมิตร
ในอ�ตสาหกรรม เพือ่ทาํงานร�วมกนัในโครงการร�เร��มต�างๆ 
ที่ออกแบบมาเพื่อให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของเรา 
โดยบร�ษัทจะนําองค�ความรู�ที่ได�มาแบ�งป�น เพื่อให�
ทั�งอ�ตสาหกรรมได�รับประโยชน�จากประสบการณ�และ
สิ�งที่เราค�นพบ 



การจะยืนอยู่ระดับแถวหน้าเรื่องความยั่งยืนนั้น  
บริษัทตระหนักดีว่าต้องมีการพัฒนานวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านผลิตภัณฑ์
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คณะกรรมการเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยม ี
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และประธานกรรมการบริหาร 
เป็นประธาน และมีดร. แดเรี่ยน แมคเบน 
ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กร
และความย่ังยืนเป็นประธานร่วม  
และคณะกรรมการชุดนีจ้ะประกอบด้วย
สมาชิกท่ีมาจากหลากหลายสายงาน 
จากท่ัวโลก นอกจากน้ี ผู้อำานวยการ 
กลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กรและ 
ความยั่งยืนยังอยู่ในคณะผู้บริหาร 
กลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมโยง
ระหว่างคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนและคณะกรรมการบริษัท

นวัตกรรมความยั่งยืน
ของอาหารทะเล
การจะยืนอยู่ระดับแถวหน้าเรื่อง 
ความยั่งยืนนั้น บริษัทตระหนักดีว่า 
ต้องมีการพัฒนานวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเทคโนโลยี
และด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ
ทำางานดังกล่าวสามารถทำาได้จากภายใน
องค์กรเอง แต่กระบวนการบางอย่าง
อาจต้องการพันธมิตรจากภายนอกมา
ทำางานร่วมกันเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ

ในปี 2562 บริษัทมีการเปิดศูนย์
นวัตกรรมแห่งใหม่ (GIC) โดยศูนย์ฯ 
แห่งน้ี มีนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก 
กว่า 40 คน และนักวิจัยมากกว่า 120 คน 
ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล 
วิศวกรรม ยา วิทยาศาสตร์การอาหาร 
และโภชนาการจากทั่วโลก ซึ่งทุกคน 
จะทำางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา 

ในการทำางานร่วมกับพันธมิตรนั้น  
เรามีการทำางานเรื่องนวัตกรรมกับ
พันธมิตรอย่างเช่น บริษัทคาลิสตา 
ที่เป็นผู้ผลิต FeedKind® ์ อาหารสัตว์
โปรตีนทางเลือก สำาหรับ FeedKind® นี้
จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของโลกที่ต้องการ
ลดการใช้ทรัพยากรของโลกลง โดย 
FeedKind® นี้ จะนำามาเป็นโปรตีนใน

และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำาหรับผู้บริโภคและ 
สิ่งแวดล้อม ศูนย์นวัตกรรมนี้ 
นอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยว
กับส่วนประกอบของอาหารที่ผลิตจาก
ผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ของเราแล้ว แต่ยังช่วยส่งเสริมเรื่องของ
การตรวจสอบย้อนกลับจากผลิตภัณฑ์
ด้านนวัตกรรมของเราอีกด้วย นวัตกรรม
นี้จะทำาให้สามารถระบุสายพันธุ์ปลาทูน่า
จากวัตถุดิบ รวมถึงสถานที่จับปลาทูน่า
สายพันธุ์ท้องแถบ (skipjack) และแหล่ง
กำาเนิดของปลาแต่ละตัวโดยใช้ข้อมูลทาง
พันธุกรรม 

อาหารกุ้ง เพื่อทดแทนการใช้ปลาป่นจาก
การจับแบบธรรมชาติ 

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนมีการส่งเสริม
ศักยภาพของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
อาหารเพื่อให้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
และช่วยเชื่อมโยงสตาร์ทอัพต่อไปยัง 
ผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญที่เข้าร่วมใน
โครงการสเปซ-เอฟ ซึ่งเป็นโครงการ
พัฒนาสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
อาหารระดับโลกแห่งแรกที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย สำาหรับโครงการสเปซ-เอฟ
นี้จัดตั้งขึ้นในปี 2562 โดยร่วมมือกับ
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้

สตาร์ทอัพได้มีส่วนร่วมในประเด็นหลัก
สำาคัญอย่างเช่น โปรตีนทางเลือก และ
นวัตกรรมของบรรจุภัณฑ์ในอนาคต  

อีกทั้งบริษัทยังทำางานร่วมกับพันธมิตร
รายอื่นอีก เช่น ธนาคารกสิกรไทย  
และบริษัท กสิกร บิซินิส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 
พัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อช่วย
ปกป้องสิทธิของแรงงาน ด้วยความ 
ร่วมมือนี้ ได้มีการพัฒนาแนวคิด 
การตรวจสอบหลักฐานและทดลอง 
เพื่อให้พนักงานสามารถจัดเก็บเอกสาร 
ที่ระบุตัวตนของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย
บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งทาง 
ตัวแทนจัดหางาน แรงงาน และไทยยูเนี่ยน

สามารถเข้าถึงเอกสารเพื่อตรวจสอบ 
ตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

ความร่วมมือที ่
ไทยยูเนี่ยน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถประสบ 
ผลสำาเร็จด้วยความร่วมมือและการ 
มีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ขององค์การสหประชาชาติ ประการที่ 17 
เรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้งนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง 
และปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเพื่อช่วย
ปรับปรุงในอุตสาหกรรมทั้งหมด  
การร่วมมือกับ SeaBOS เป็นหนึ่งใน 
ความร่วมมือครั้งสำาคัญของเรา 
ในปี 2562 ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 
SeaBOS (Seafood Business for 
Ocean Stewardship) เราได้ม ี
ส่วนร่วมในเวทีความร่วมมือ 

ที่สำาคัญระหว่างวิทยาศาสตร์และภาค
อุตสาหกรรม 

ตัวอย่างเช่น ในปี 2561 สมาชิก 
SeaBOS ทุกคนมีการตกลงร่วมกัน
ที่จะสนับสนุน Global Dialogue for 
Seafood Traceability (GDST)  
รวมถึงการเข้าร่วมใน Global Ghost 
Gear Initiative (GGGI) ในปี 2562 
ซึ่งไทยยูเนี่ยนภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็น
พันธมิตรกับทั้งสององค์กรนี้ และยัง 
ได้มีการทดสอบใช้ระบบตรวจสอบ 
ย้อนกลับที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ได้ในห่วงโซ่อุปทานของปลาทูน่าและกุ้ง 
ของเรา นอกจากนี้ในปี 2562 เรายังได้
เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมอภิปราย
ประจำาปี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 นับตั้งแต่
เริ่มก่อตั้ง SeaBOS โดยงานจัดขึ้นที่
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย และเราได ้
ออกแถลงการณ์ร่วมกับบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) 
ที่จะร่วมกันต่อสู้กับแรงงานทาสยุคใหม่
เพื่อให้มั่นใจว่าในห่วงโซ่อุปทานของเรา
ปราศจากแรงงานผิดกฎหมาย 

https://www.thaiunion.com/th/about/people/global-leadership-team
https://www.thaiunion.com/th/about/people/global-leadership-team
https://www.thaiunion.com/th/about/people/subcommittee
https://www.thaiunion.com/th/about/people/subcommittee
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1030/กรมสมเด็จพระเทพฯ-ทรงเปิดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนแห่งใหม่
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1030/กรมสมเด็จพระเทพฯ-ทรงเปิดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนแห่งใหม่
https://www.space-f.co/
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ตลอดปี 2562 ไทยยูเนี่ยนได้มีส่วนร่วม
ในการอภิปรายหลากหลายหัวข้อที่มี
ความสำาคัญกับกลยุทธ์ความยั่งยืน  
SeaChange® และงานของเราในการ
ส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืนสำาหรับ
อุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งงานดังกล่าว
ประกอบด้วยการแสดงถึงความมุ่งมั่น 
ของเราในการต่อสู้กับแรงงานทาสยุคใหม่  
และการหยุดการสรรหาแรงงานที่ปราศจาก 
จริยธรรม ในการประชุม Issara Global  
Forum ประจำาปี 2562 ในเดือนพฤศจิกายน 
รวมถึงการประชุมเรื่องการใช้กฎหมาย
แรงงานทาสยุคใหม่ของออสเตรเลีย 
– การรู้จักห่วงโซ่อุปทาน ที่จัดขึ้นที่
นครซิดนีย์ นอกจากนี้เรายังร่วมแชร์
ประสบการณ์เรื่องการสรรหาแรงงาน 
อย่างมีจริยธรรมต่อผู้นำาธุรกิจระดับโลก 
ที่งานประชุม Global Forum for 
Responsible Recruitment ประจำาปี 
ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพ 

เรายังเรียกร้องผ่านการประชุมเรื่อง
ความยั่งยืนของอาหารทะเลที่งาน Asia 
Pacific Day for the Ocean Forum 
และแสดงจุดยืนเรื่องความเท่าเทียม
ทางเพศในงาน ELEVATE CSR Asia 
Summit และในเวลาเดียวกัน เรายินด ี
ที่ได้แชร์ประสบการณ์และความก้าวหน้า
ของเราในงานประชุมและเวทีต่างๆ 
มากมายเช่น งานเปิดตัวเครือข่าย 
เพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย  
งานประชุมคณะสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์
ภาคพื้นเอเซียและโอเชียเนียและ 
การประชุมย่อยกลุ่มทำางานด้านพัฒนา
ความรู้นักลงทุน การเสวนาที่งาน MSC 
Seafood Futures Forum 2562  
เรื่องความสำาคัญในความร่วมมือ 
เพื่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง 
ที่จะทำางานร่วมกับพันธมิตร ภาครัฐ และ
องค์การนอกภาครัฐต่างๆ  เพื่อจัดการ 
กับความท้าทายและปรับปรุงแนวทาง 
การปฏิบัติให้ดีที่สุดสำาหรับอุตสาหกรรม 
และดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 

เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ  
และข้อตกลงแห่ง
สหประชาชาติ
การดำาเนินงานของเราถูกออกแบบ 
มาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
ต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเล  
และความสำาเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการต่างๆ  
ของไทยยูเนี่ยนยังตอบโจทย์เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ และสอดคล้องกับ 
พันธสัญญาของบริษัทในฐานะเป็นภาคี 
ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ 

การดำาเนินงานทั้งหมดนี้สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ SeaChange®  
โดยไทยยูเนี่ยนจะเน้นไปที่เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติทุกเป้าหมาย แต่จะมุ่งเน้น 
ไปที่เป้าหมาย 3 ประการเพื่อสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงกว้าง 

ไทยยูเนี่ยนเป็นสมาชิกข้อตกลง 
แห่งสหประชาชาติ และได้ปฏิบัติตาม 
พันธสัญญาทั้ง 10 ประการ มาตั้งแต่
ปี 2556 

ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุนและเคารพ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

ไม่ข้องแวะกับการกระทำาอันเป็น 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน

ไทยยูเนี่ยนจะยึดมั่นต่อเสรีภาพ 
ของพนักงานในการสมาคม  
และรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง

ขจัดการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ 

ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
และอาชีพ

ขจัดการใช้แรงงานเด็ก 

ไทยยูเนี่ยนจะสนับสนุน 
การดำาเนินการป้องกันปัญหาสิ่ง
แวดล้อม 

แสดงความคิดริเริ่มให้เกิด 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ในวงกว้าง 

ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไทยยูเนี่ยนจะร่วมต่อต้าน 
การคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมไปถึง
การบังคับขูดรีด และการรับสินบน 

มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม

ต่อต้านการคอร์รัปชัน
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SEABOS
ในปี 2558 มีการเผยแพร่รายงานทางวิชาการเป็นครั้งแรก 
โดยนักวิชาการจากศูนย์ Stockholm Resilience Center 
(SRC) ใน PLOS One เกี่ยวกับการมีบทบาทขององค์กร
ต่างๆ ในการเป็น “Keystone Actors” ในระบบนิเวศทาง
ทะเล จากรายงานฉบับนี้ ศูนย์ SRC ได้ทำาการค้นหาและ 
นำาผู้ที่จะมาเป็น Keystone Actors เหล่านั้นมาร่วมมือกัน 
โดยเป็นความร่วมมือที่มีเอกลักษณ์พิเศษเพราะเป็น 
การทำางานร่วมกันระหว่างวิทยาศาสตร์และภาคอุตสาหกรรม

การประชุม Keystone Dialogue ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2559 
ที่เกาะมัลดีฟส์ และเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง Seafood of 
Ocean Stewardship (SeaBOS) โดยมีวัตถุประสงค ์
ที่จะพัฒนาความเข้าใจร่วมกันและวิธีการร่วมกันบางอย่าง 
ของประเด็นสำาคัญเร่งด่วนที่ท้องทะเลและอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลเผชิญอยู่ทั้งการจับแบบธรรมชาติ ธุรกิจการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ำาและอาหารสัตว์น้ำา การประชุมครั้งแรกของ SeaBOS 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากเจ้าฟ้าหญิงวิคตอเรีย  
มกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดนทรงเป็นเจ้าภาพในการประชุม  
ซึ่งท่านทรงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ สำาหรับ SeaBOS มีเป้าหมายที่จะ 
มุ่งสร้างความก้าวหน้าสำาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ประการที่ 14 เรื่องการใช้ประโยชน์จากท้องทะเลและ

ทรัพยากรทางทะเล นอกจากนี้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประการอ่ืนๆ ก็ได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกัน สมาชิกของ SeaBOS  
จะประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจากบริษัทอาหารทะเล 
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก และได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์ 
และทีมเทคนิคจากสถาบันทางด้านวิชาการต่างๆ ทั่วโลก  
ในปี 2562 ไทยยูเนี่ยนได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม  
Keystone ครั้งที่ 4 ที่ภูเก็ต ประเทศไทย

ปัจจุบันคณะทำางานของ SeaBOS มี 6 คณะทำางาน

คณะทำางานคณะที่ 1 การจัดการกับการทำาประมงที ่
 ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
 ขาดการควบคุม และการบังคับใช้ 
 แรงงาน
คณะทำางานคณะที่ 2 การปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับ 
 ในอาหารทะเลทั่วโลก
คณะทำางานคณะที่ 3 การทำางานร่วมกับภาครัฐเพื่อ 
 ปรับปรุงกฎระเบียบ
คณะทำางานคณะที่ 4 ความโปร่งใสและการกำากับดูแลของ  
 SeaBOS
คณะทำางานคณะที่ 5 การลดใช้พลาสติกในห่วงโซ่อุปทาน 
 อาหารทะเล
คณะทำางานคณะที่ 6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ประเด็นใหม่และที่เกิดขึ้นใหม่
อยู่ระหว่างการพิจารณา เช่น การลด 
การใช้ยาปฏิชีวนะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

1



ประเด็นด้าน 
ความยั่งยืนที่ม ี
นัยสำาคัญ และ 
การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินความเสี่ยง
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ 
วิธีหนึ่งที่เราใช้ในการประเมินประเด็น
ที่มีนัยสำาคัญ คือ การประเมินผ่าน
กระบวนการจัดการความเสี่ยงของเรา 
โดยการทบทวนกิจกรรมและความ 
ร่วมมือต่างๆ การประเมินกฎระเบียบที่
กำาลังจะเกิดขึ้นและการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ ความพึงพอใจและความคิดเห็น
จากคู่ค้า รวมถึงประวัติและความเสี่ยง 
ของสื่อ ไทยยูเนี่ยนยังคงติดตามประเด็น 
ที่มีนัยสำาคัญและผลกระทบที่มีต่อเรื่อง
ความเสี่ยงภายในของเรา ประเด็น 
ความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกนำาเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ของบริษัททุกไตรมาส สิ่งสำาคัญสำาหรับ
เราคือ การไม่เพียงจัดการกับประเด็น
ต่างๆ ที่เราเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่สำาคัญ 
กับเราในฐานะที่เป็นผู้นำาด้านอาหารทะเล
ระดับโลกเท่านั้น แต่เรายังต้องจัดการกับ
ประเด็นต่างๆ ที่มีความสำาคัญต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา และพันธมิตรต่างๆ 
ทั่วโลก    

การมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย
ไทยยูเนี่ยนทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
หลักอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้เข้าใจและ 
จัดลำาดับความสำาคัญของความเสี่ยง 
ด้านความยั่งยืน และสามารถกำาหนด

แนวทางการตอบสนองที่เหมาะสมกับ
ความท้าทายที่เกิดกับองค์กรได้

เนื่องจากบริษัทมีการดำาเนินงานอยู่ทั่ว
โลก ดังนั้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่มี
นัยสำาคัญและกระทบกับบริษัท จึงม ี
ความซับซ้อนและเชื่อมโยงหลายทวีป  
ไทยยูเนี่ยนได้ทำาการประเมินเกี่ยวกับ
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญโดยวิเคราะห์ 
การดำาเนินงานท่ัวโลก เพ่ือระบุและจัดลำาดับ 
ประเด็นที่สำาคัญที่สุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ของเราและธุรกิจโดยรวม ซึ่งได้แก่  
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญกับความเสี่ยง 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับ
ดูแลกิจการ โดยเริ่มจากฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประเมินประเด็น 
ที่มีนัยสำาคัญ เมื่อเดือนธันวาคม 2558 
บริษัทจึงได้มีการพัฒนากลยุทธ์ 
เพื่อความยั่งยืน SeaChange®  
ขึ้นในปี 2559

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดทำา 
ขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทบทวนและใส่ข้อมูล
ลงในเป้าหมายปี 2568 ของกลยุทธ์ 
SeaChange® ซึ่งกระบวนการนี้จะมี  
2 ขั้นตอนคือ การสัมภาษณ์กับ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญภายใน และ 
การสำารวจจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ของเรา โดยทั้งสองกลุ่มนี้ จะถูกขอให้
ให้ข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ความสำาคัญที่สุดสำาหรับพวกเขา และ
ความรู้สึกที่มีต่อไทยยูเนี่ยนในเรื่อง 
SeaChange® ที่ควรจะดำาเนินการต่อไป
ในปี 2564-2568

การสำารวจจากภายในเป็นการรวบรวม
ความคิดเห็นโดยตรงจากหลายทีมและ

หลายฝ่ายของไทยยูเนี่ยนทั่วโลก  
ซึ่งประกอบด้วย ทีมทรัพยากรบุคคล 
นักลงทุนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรที่
กรุงเทพฯ ทีมการตลาดของแบรนด์ 
ไทยยูเนี่ยน และพนักงานในโรงงาน 
ทั่วโลก สำาหรับวัตถุประสงค์ของการให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรได้มีส่วนร่วม
ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนในกระบวนการ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยตรง แต่จะทำาให้
เข้าใจมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายในได้ดี
ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการด้านต่างๆ  
ของ SeaChange® ที่พวกเขารู้สึกว่า 
มีประสิทธิภาพและตรงประเด็นมากที่สุด 
รวมถึงงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของเรามีผลกระทบต่อการทำางาน 
ในแต่ละวันของพวกเขาอย่างไร นอกจากน้ี  
ผู้มีส่วนได้เสียภายในจะถูกถาม
คำาถามเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ 
SeaChange® ต่อจากนี้  

การสำารวจผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก  
จะมีผู้มีส่วนได้เสียจำานวน 11 กลุ่ม  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายมากกว่า 70 คน 
ที่ตอบแบบสอบถาม
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แผนภาพแสดงประเด็น
ที่มีนัยสำาคัญ  
และผลการสำารวจ
ผลการสำารวจผู้มีส่วนได้เสีย
จากภายนอก

การสำารวจผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก
โดยหลักๆ แสดงให้เห็นว่า พวกเขายังมี
ความกังวลอย่างต่อเนื่องในประเด็นต่างๆ 
โดยประเด็นหลักที่มีอยู่ส่วนใหญ่ได้ถูกจัด
ตามแนวนอนจากแผนภาพแสดงประเด็น 
ท่ีมีนัยสำาคัญก่อนหน้าน้ี แต่อย่างไรก็ตาม  
ระดับความสำาคัญของประเด็นต่างๆ  

เหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
เรื่องขยะพลาสติก ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเรื่อง
ท่ีน่ากังวลมากท่ีสุด ได้ลดความสำาคัญลงมา 
มาอยู่ที่ลำาดับ 9 และในขณะเดียวกัน  
เรื่องสิทธิมนุษยชนกลายเป็นเรื่องที่สำาคัญ 
และได้รับความกังวลมากที่สุด ส่วนเรื่อง
การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
ขึ้นมาอยู่ที่ลำาดับ 2 จากที่ก่อนหน้า 
ความสำาคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ลำาดับที่ 4   

สำาหรับ 4 เร่ืองหลักสำาคัญท่ีผู้มีส่วนได้เสีย 
ตระหนักและให้ความสนใจ คือ  
สิทธิมนุษยชน การจัดหาวัตถุดิบ 
ด้วยความรับผิดชอบ การปกป้อง 
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ  

โดยเรื่องเหล่านี้สอดคล้องกับเสาหลัก 
ทั้ง 4 เรื่องของกลยุทธ์ SeaChange® 
นั่นคือ แรงงานปลอดภัยและถูกกฎหมาย 
การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 
ผู้คนและชุมชน และการดำาเนินงาน 
ด้วยความรับผิดชอบ 
 
ผลการสำารวจจาก 
ผู้มีส่วนได้เสียจากภายใน

ผู้มีส่วนได้เสียจากภายในโดยรวมแล้ว  
จะให้ความสำาคัญและมีข้อกังวลท่ีเหมือนกัน 
กับผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก และ
สอดคล้องกับเสาหลักทั้ง 4 เรื่อง 
ที่มีอยู่แล้วของกลยุทธ์ SeaChange® 
เช่น  

• การดำาเนินการปรับปรุงการ 
ตรวจสอบย้อนกลับสำาหรับวัตถุดิบ
ทุกสายพันธุ์ และให้ความรู้ผู้บริโภค
และนักลงทุนในภูมิภาคต่างๆ เช่น 
ประเทศจีน และไทย เกี่ยวกับ 
ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยเฉพาะเรื่องแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
ว่ามาจากแหล่งใด ซึ่งข้อกังวล 
ดังกล่าวนี้จะอยู่ภายใต้เสาหลัก
ของ SeaChange® เรื่องการจัดหา
วัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ

• ขยะพลาสติกในท้องทะเล เป็นเรื่องที่
พนักงานของเราให้ความสำาคัญเป็น
อันดับต้นๆ และมีความต้องการ 
ที่จะมีส่วนร่วมกับผู้มีอำานาจใน 
ท้องถิ่นสร้างการรับรู้และความ 
ร่วมมือในการลดการทิ้งอุปกรณ์
ประมงลงในท้องทะเล

• การให้ข้อเสนอแนะในการสร้าง 
ความมั่นใจเกี่ยวกับการดำาเนินการ 
เรื่องสิทธิแรงงานในทุกโรงงาน 
ของเรา ซึ่งก็สอดคล้องกับเสาหลัก
ของ SeaChange® เรื่องแรงงาน
ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

• ภายใต้เสาหลักเรื่องแรงงาน
ปลอดภัยและถูกกฎหมาย  
หน่วยงานต่างๆ ต้องการจะประเมิน
ช่องว่างของเราในปัจจุบัน เรื่องเพศ
และการเป็นผู้นำา เพื่อเพิ่มสัดส่วน
ของผู้หญิงในตำาแหน่งผู้จัดการทั่วไป 
และผู้อำานวยการ 

• ทุกทีมมีการตอบกลับในเรื่องการ
อยากเห็นการบูรณาการการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในไทยยูเนี่ยน โดยมีทีมอื่น 
นอกเหนือจากทีมหลักร่วมรับผิดชอบ 
เพื่อให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมาย
ของ SeaChange®

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญอย่างมาก
ในอนาคต โดยเฉพาะเกี่ยวกับ 
การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ 
ไทยยูเนี่ยนและการวัดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเรื่องน้ำาเสีย 

ประเด็นที่เร่งด่วนและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ
การสำารวจจากภายนอกองค์กร 
ได้แสดงให้เห็นประเด็นใหม่ๆ  และประเด็นที่ 
เร่งด่วน รวมถึงการแตกประเด็นก่อน
หน้าที่มีอยู่แล้วออกมามากกว่าหนึ่ง
ประเด็นเพื่อดำาเนินการได้อย่างตรง
ประเด็น ตัวอย่างเช่น ก่อนหน้าน้ันประเด็น 
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการรักษาสิ่งแวดล้อมถูกพิจารณา 
เป็นหนึ่งประเด็น ขณะที่ในปี 2562  
การสำารวจแสดงให้เห็นว่า ผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้ความสำาคัญกับประเด็นในเรื่องนี้ 
แยกออกมา ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั่น 
ที่จะจัดการในเรื่องการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะเมื่อมีรายงาน
จาก High-Level Panel on Building 
a Sustainable Ocean Economy  
ซึ่งเน้นถึงความสำาคัญของท้องทะเล 
ที่จะลดผลกระทบจากคาร์บอน และ
การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคที่จะลด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั่วโลก และเรามีการ

ริเริ่มและโปรแกรมต่างๆ จำานวนมาก 
เพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานในโรงงาน 
ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น  
การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทิตย์ และในปี 2563 เราจะนำา 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ขององค์การสหประชาชาติ ประการที่ 13 
เรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ มาเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
สำาคัญอีกประการของเรา ประเด็นท่ีเร่งด่วน 
ท่ีผู้มีส่วนได้เสียกังวลคือ การใช้ยาปฏิชีวนะ 
ซึ่งไทยยูเนี่ยนตระหนักในประเด็นดังกล่าว  
และในฐานะเป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 
Seafood Business of Ocean 
Stewardship (SeaBOS) ได้มีการระบุ
ชัดเจนเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะในการ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาจะเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับ
การดำาเนินงานต่อไป

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน 
สถานที่ทำางานได้รับการระบุว่าเป็นประเด็น
ใหม่ที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญ  
ซ่ึงไทยยูเน่ียนมีความมุ่งม่ันในการดำาเนินงาน 
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
ประการที่ 8 เรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเพื่อ
ให้สอดคล้องกับเสาหลักเรื่องแรงงาน
ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
4 เสาหลักของกลยุทธ์ SeaChange® ที่
มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นนี้

จากผลสำารวจผู้มีส่วนได้เสียจากทั้ง
ภายนอกและภายใน เราได้มีการปรับ
ข้อมูลในแผนภาพแสดงประเด็นที่มี 
นัยสำาคัญให้สอดคล้องกับผลสำารวจนี้
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แผนภาพแสดงประเด็นที่มีนัยสำาคัญ 

ความสําคัญต�อธรุกจิ

Materiality Matrix

ชมุชน

การรกัษาสิ�งแวดล�อม

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

การใช�ยาปฏชิ�วนะ

ความโปร�งใสและ
การกํากับดแูล

การพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย� 

การจัดหาวัตถดุบิด�วยความรบัผิดชอบ

สิทธ�มนษุยชน

นวัตกรรม

การปลอมปนอาหาร/อาหารปลอดภยั

พลาสตกิในทะเลคว
าม
สํา
คัญ

ต�อ
ผู�มี
ส�ว
นไ
ด�เ
สีย

อาช�วอนามยัและความปลอดภยั
ในสถานทีท่าํงาน

ประเด็นที่ยังมีอยู่
1. พลาสติกในทะเล 4. การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 7. พันธกิจระยะยาว

2. สิทธิมนุษยชน 5. ความโปร่งใสและการกำากับดูแล 8. นวัตกรรม

3. การเปลี่ยนเปลงสภาพภูมิอากาศและ  
    การรักษาสิ่งแวดล้อม

6. ชุมชน  9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นที่มาจากการสำารวจ
 1. สิทธิมนุษยชน 5. การปลอมปนอาหารและอาหารปลอดภัย 9. พลาสติกในทะเล 

 2. การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 6. ความโปร่งใสและการกำากับดูแล 10. นวัตกรรม

 3. การรักษาสิ่งแวดล้อม 7. ชุมชน 11. การใช้ยาปฏิชีวนะ

4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
    ในสถานที่ทำางาน 

8. การเปลี่ยนเปลงสภาพภูมิอากาศ 12. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การดำาเนินงานในอนาคต 

ผู้ตอบแบบสำารวจจะถูกถามให้เลือก
ประเด็นที่พวกเขาคิดว่าจะมีความสำาคัญ
ต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลมากที่สุด 
ใน 5 ปีข้างหน้า ประเด็นหลักที่ผู้ตอบ
แบบสำารวจระบุแสดงให้เห็นตามแผนภูมิ
ด้านล่าง

จากผลการสำารวจพบว่า ประเด็นต่างๆ 
เหล่านั้นมีความคล้ายกับโครงการหลัก
ในกลยุทธ์ SeaChange® ของไทยยูเน่ียน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิมนุษยชน  
การปกป้องแรงงาน และการจัดหา
วัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบยังคง
เป็นประเด็นหลักที่สำาคัญ นอกจากนี้
เรายังทำางานใกล้ชิดกับหลายองค์กร
เช่น Global Ghost Gear Initiative 
(GGGI) ในประเด็นเรื่องพลาสติกใน 
ท้องทะเลและจะมีการพัฒนาการดำาเนิน
งานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
รวมถึงการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไทยยูเนี่ยนตระหนึกถึงความสำาคัญของ
ประเด็นต่างๆ เหล่านั้น รวมถึงข้อกังวล
สำาคัญต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียของเราให้
ความสำาคัญ และมีการเตรียมพร้อม
ที่จะจัดการกับประเด็นเหล่านั้นโดยให้
ความสำาคัญเป็นลำาดับแรกในกลยุทธ์ 
SeaChange® สำาหรับ 10 ปีข้างหน้า

ประเด็นท�าทายหลักสําหรับอ�ตสาหกรรมอาหารทะเลใน 5 ป�ข�างหน�า

สทิธ�มนษุยชนและการปกป�องแรงงาน

การจดัหาวตัถดุบิด�วยความรบัผิดชอบ

การรกัษาสิ�งแวดล�อม

มลพษิจากพลาสตกิในทะเล
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ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียของไทยยูเนี่ยน 

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

นักลงทุน • การปรับปรุงผลการดำาเนินงานทางธุรกิจ
• การกำากับดูแลที่ดี 
• ความโปร่งใสของข้อมูล

• ความโปร่งใสและการการกำากับดูแล (การป้องกัน
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี 
และการรายงาน) 

• ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมพบปะ 
รายไตรมาสเพื่อให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนล่าสุด

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา
สิ่งแวดล้อม

คู่ค้า • การค้าขายที่เป็นธรรม 
• ความคาดหวังต่อความสม่ำาเสมอของบริษัท 
• ปริมาณการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น 

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ  
(การตรวจสอบย้อนกลับ ความหลากหลาย)

• แนวปฎิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง
• การตรวจประเมินคู่ค้าและการสร้างศักยภาพ

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

ASC, BAP และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
(คุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร)

• การเพิ่มการสื่อสารและการจัดประชุมพูดคุยเรื่อง
ความยั่งยืนกับลูกค้าทั่วโลก

• การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีความยั่งยืน 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา

สิ่งแวดล้อม
• การนำาเสนอข้อมูลล่าสุดเรื่องการทำางานร่วมกับ 

GGGI พันธกิจด้านปลาทูน่า และรายงาน 
ความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบร่วมกับ WWF

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

ผู้บริโภค • ฉลากสิ่งแวดล้อม
• การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาด
• ความปลอดภัยด้านอาหาร
• คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สุขภาพและโภชนาการ)

• นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
(คุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร) 

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ฉลากสิ่งแวดล้อม (เช่น MSC, dolphin safe, 

ASC, BAP และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์)

• การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ
• ข้อมูลการตรวจสอบติดตามผลิตภัณฑ์กระป๋อง

และการตรวจสอบย้อนกลับ รวมถึงข้อมูล
ผลิตภัณฑ์

พนักงาน • การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
• แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม
• ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
• โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำางาน

• สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติต่อแรงงาน 
ที่เป็นธรรม

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
• โปรแกรมการจัดการ
• โปรแกรมการปรับมาตรการการทำางานให้

สอดคล้องกันทั่วโลก
• โครงการ Brand ambassador และ  

Thai Union Global Rollout

แรงงานรายวัน / 
แรงงานข้ามชาติ

• การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
• แนวปฏิบัติต่อแรงงานที่เป็นธรรม 
• ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี

• สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน 
ที่เป็นธรรม

• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชุมชน • การปฏิบัติตามกฎหมาย • ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน 
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
• การเข้าร่วมในการพัฒนาชุมชน
• การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ

• ข้อมูลด้านโภชนาการ
• ชุมชน

ภาครัฐ • การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การมีส่วนร่วมในโครงการของภาครัฐ

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน 
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)

34 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นเพื่อคว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2562 35



ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น การตอบสนองของไทยยูเนี่ยน

องค์การนอกภาครัฐ • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา
สิ่งแวดล้อม

• รายงานความโปร่งใสในการจัดหาวัตถุดิบ 
ร่วมกับ WWF

• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส • ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน 
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)

• รายงานความโปร่งใส ของบริษัท ไทยยูเนี่ยนยุโรป

องค์กรระหว่างประเทศ • การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน 
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน)

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเช่น การประชุม
ร่วมกับ ILO

• ชุมชน

สถาบันการศึกษา • ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
• การมีส่วนร่วมในโครงการด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษา
สิ่งแวดล้อม

• ชุมชน
• การร่วมมือกับ Stockholm Resilience 

Centre ผ่านทาง SeaBOS
• การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซิดนีย์

สื่อ • การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
• การเปิดเผยข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์

• ความโปร่งใสและการกำากับดูแล (การป้องกัน 
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูล นโยบายทางภาษี
และการรายงาน

• การมีส่วนร่วมในประเด็นที่สำาคัญ
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การร่วมเป็นเจ้าภาพกับ
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์ (ITF) ในการ
จัดอบรมเรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยให้กับ
ชาวประมงในประเทศไทย

ไทยยูเนี่ยน และ WWF-UK 
ได้รับรางวัลผู้นำาด้าน
ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน 

จาก edie Sustainability 
Leaders Award

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน  
ร่วมแสดงความคิด 
ในงานประชุมวิธีการ 

ที่ภาคธุรกิจในออสเตรเลีย
สามารถช่วยต่อสู้กับ 
แรงงานทาสยุคใหม่ 

ที่เมืองซิดนีย์ และเมลเบิร์น

ไทยยูเนี่ยน และ 
WWF-UK 

ออกรายงานความก้าวหน้า
การร่วมมือระหว่างกัน

ประจำาปี ฉบับที่ 4
 สำาหรับการทำางานร่วมกัน

ในยุโรป

การเผยแพร่
รายงาน

เพื่อความยั่งยืน
ประจำาปี ฉบับที่ 6 

การสนับสนุน 
งานประชุม SeaWeb 
Seafood Summit 
ด้วยการนำาตัวแทน

จากอุตสาหกรรมอาหารทะเล
มาร่วมแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับความยั่งยืน
ที่มากขึ้นของอาหารทะเลใน

อนาคต

Chicken of 
the Sea® 

ออกพันธกิจ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
ด้วยความรับผิดชอบ

ซีอีโอ ของไทยยูเนี่ยน 
ได้ร่วมกับนักดำาน้ำา

ออกแคมเปญ 
#GhostGearReborn 

ในวันมหาสมุทรโลก

การเข้าร่วมเสวนา
ในประชุม Global Forum 

for Responsible 
Recruitment ที่กรุงเทพฯ 

เกี่ยวกับการสรรหา
แรงงานข้ามชาติ
อย่างมีจริยธรรม
ของไทยยูเนี่ยน 

พนักงานร่วมกัน
ทำาความสะอาดชายหาด 
ที่หาดบ้านเพ ทางชายฝั่ง
ตะวันออกของประเทศไทย 

สามารถเก็บขยะ
ได้จำานวน 365 กิโลกรัม

การร่วมเป็นเจ้าภาพ
การประชุมประจำาปี

ของ Seafood Business 
for Ocean Stewardship 

(SeaBOS) Dialogue 
ที่จังหวัดภูเก็ต 

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน 
ได้รับรางวัล Freedom 
Award ประจำาปี 2562 
จากงาน Anti-Slavery 
Australia Freedom 

Awards

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน 
เรียกร้องให้บริษัทต่างๆ 
นำาวิธีการสรรหาแรงงาน

อย่างมีจริยธรรม
มาใช้ให้มากขึ้น ในงาน Issara 
Global Forum ปี 2562

การสอนนักเรียน
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ประเทศไทย 
เรื่องความสำาคัญ

ของการอนุรักษ์ป่าชายเลน

นายธีรพงศ์ จันศิริ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ได้แสดงความคิดเห็น

เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในงานเปิดตัวเครือข่าย

เพื่อความยั่งยืน
แห่งประเทศไทย

การมีข้อตกลง
ที่จะปลูกต้นไม้

จำานวน 7,273 ต้น 
เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ของการประชุมผู้บริหาร

ประจำาปีจากทั่วโลก

ดร.แดเรี่ยน แมคเบน 
อธิบายถึงการที่ไทยยูเนี่ยน
ให้ความสำาคัญอย่างมากใน

เรื่องโปรตีนทางเลือก 
ในบทความของ 
just-food.com 

การได้รับรางวัลความยั่งยืน
ยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 
จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
และการได้รับจัดอันดับ
โดยตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
ให้อยู่ในดัชนีหุ้นยั่งยืน

ของประเทศไทยในปี 2562 

การได้รับการประเมิน
ที่มีความอิสระ จาก Impactt 

ซึ่งพบการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสำาคัญจากนโนบาย
การสรรหาในการปรับปรุง

แนวปฏิบัติการสรรหา
แรงงานข้ามชาติ

การร่วมประชุม
ในงาน Asia Pacific Day 

for the Ocean 
ที่จัดโดย United Nations 
Economic and Social 
Commission for Asia 

and the Pacific 

การประกาศ
การลงทุนในบริษัท 
Flying Spark 

ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพ
ด้านโปรตีนทางเลือก

การบริจาค
ผลิตภัณฑ์ SEALECT 

จำานวนกว่า 
260,000 กระป๋อง

 และผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์เลี้ยง

จำานวน 500 กล่อง 
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

ในประเทศไทยและเมียนมา

การจัดอบรม
ดับเพลิงเบื้องต้น

ให้กับนักเรียนในจังหวัด
สมุทรสาคร ประเทศไทย 
เพื่อสร้างความตระหนัก

ด้านความปลอดภัย

การได้รับการจัดอันดับ
ให้อยู่ในอันดับที่ 1 
จากดัชนี Seafood 

Stewardship Index 

การได้รับการจัดอันดับ
ให้อยู่ในอันดับที่ 1 ของโลก
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

เป็นปีที่สองติดต่อกัน 
จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 

การออกนโยบายใหม่
ในการต่อต้าน

การปลอมปนอาหาร
ในห่วงโซ่อุปทานของเรา

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน 
ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่ง
ในผู้นำาหญิงที่ทรงอิทธิพล
ด้านความยั่งยืนแห่งเอเซีย

การเปิดศูนย์
เตรียมความพร้อม

เด็กก่อนวัยเรียนแห่งที่ 4 
ในจังหวัดสมุทรสาคร 

สำาหรับลูกหลาน
แรงงานข้ามชาติ

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน 
ได้พบกับสมาชิกของ
สภาผู้แทนราษฎร
แห่งสหรัฐอเมริกา
เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ

การจัดการแรงงานทาส
ในห่วงโซ่อุปทาน

ไทยยูเนี่ยน เป็นเจ้าภาพ
ในเวทีอภิปรายร่วมกับ 
Global Ghost Gear 
Initiative เกี่ยวกับ
การทิ้งอุปกรณ์ประมง

ในทะเล ในงานแสดงสินค้า 
Seafood Expo North 

America

ไทยยูเนี่ยน ทำางาน 
ร่วมกันพันธมิตร WWF 
ออกรายงานความโปร่งใส 

ในการจัดหาวัตถุดิบ 
เรื่องการจับปลาและสัตว์น้ำา 

ประเภทมีเปลือก 
แบบธรรมชาติ

การมอบถุงยังชีพ
จำานวน 1,000 ถุง 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากพายุปาบึก
ในประเทศไทย

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

การร่วมกับ
บริษัทคาลิสตา 

นำาเสนอกุ้ง
จากฟาร์ม

ที่เลี้ยงด้วยโปรตีน
ทางเลือกที่ยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยน 
ได้รับรางวัล Seafood 

Champion 
ในฐานะที่มีวิสัยทัศน์

ด้านความยั่งยืน

ไทยยูเนี่ยน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
เรื่องความเสี่ยงในการ

จัดการแรงงานทาสยุคใหม่
ในห่วงโซ่อุปทาน
ต่อภาคธุรกิจ

ของออสเตรเลีย
ที่กำาลังเตรียมจัดการ
กับประเด็นดังกล่าว

ไทยยูเนี่ยน 
ได้รับรางวัลที่ 3 

ของ Individual Leader 
of the Year ใน Global 

Good Awards 
ประจำาปี 2562

SeaChange® กลยุทธ์ความยั่งยืนคือ หัวใจในการดำาเนินธุรกิจของไทยยูเนี่ยน เรามีการดำาเนินงานที่ก้าวหน้า
ต่อเนื่องในปี 2562 และหนึ่งในความพยายามของเราคือการผลักดันการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งอุตสาหกรรม
อาหารทะเลทั่วโลก

ภาพรวมผลงาน 
ด้านความยั่งยืน 
ปี 2562 



แรงงานปลอดภัย 
และแรงงาน 
ท่ีถูกกฎหมาย

การจ้างงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย 
และมีเสรีภาพในการทำางานทั้งใน 
สถานประกอบการของบริษัทและ 
ในห่วงโซ่อุปทานมีความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ต่อไทยยูเนี่ยน เราต้องการพิจารณาถึง 
วิธีที่เราสามารถตอบสนองได้หรือ 
ดำาเนินการได้มากกว่ากรอบการทำางาน 
ระดับสากล เช่น หลักปฏิบัติของ
สหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชน  
กฎหมายแรงงานทาสยุคใหม่ และที่สำาคัญ
ที่สุดคือ การสร้างความมั่นใจว่าพนักงาน
ของเราทำางานอย่างปลอดภัยและ 
ถูกกฎหมายซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถ
มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่ เรามี
โครงการสำาคัญหลายโครงการสำาหรับ
พนักงานของเราเอง และเรายังร่วมมือกับ
องค์กรที่เชี่ยวชาญ และองค์การ 
นอกภาครัฐต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คน 
ที่ทำางานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
ในวงกว้าง จะได้รับการปกป้องเช่นกัน

ไทยยูเนี่ยนไม่ได้เป็นเจ้าของเรือ แต่เรา 
กำาลังใช้ตำาแหน่งทางการตลาดของเรา  
เพื่อปรับปรุงสภาพการทำางานของแรงงาน
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของอาหารทะเล  
เรารู้ว่าการตรวจสอบย้อนกลับถึง 
แหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างครบวงจรของ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของเรา เริ่มตั้งแต่
การจับไปจนถึงผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค
จะช่วยระบุปัญหาด้านแรงงานปลอดภัย 
แรงงานที่ถูกกฎหมายอย่างถูกต้อง และ  
ที่สำาคัญช่วยรับฟังเสียงจากแรงงาน

เรามีความมุ่งมั่นในการทำางานนี้ และ
ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เป็นไป
ตามเป้าหมายประการที่ 8 ของเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งส่งเสริมเรื่องการจ้างงาน
ที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สำาหรับชุมชนและผู้คนทั่วโลก

ความมุ่งมั่นเรื่องความหลากหลาย
การให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในที่ทำางานจะทำาให้เกิดประโยชน์อย่างมากไม่เฉพาะต่อธุรกิจ
เท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนสังคมโดยรวมเนื่องด้วยผู้หญิงสามารถหารายได้
เสริมให้กับครอบครัวได้ ความเท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมอาหารทะเลยังคง
เป็นความท้าทายเรื่อยมา ที่ไทยยูเนี่ยน เราพยายามที่จะทำาให้สัดส่วนของผู้บริหาร
เพศหญิงและเพศชายในทุกระดับมีจำานวนเท่ากัน

ในปี 2562 อัตราส่วนผู้บริหารเพศชายของไทยยูเนี่ยนอยู่ที่ 52 เปอร์เซ็นต์ และ
อัตราส่วนผู้บริหารเพศหญิงอยู่ที่ 48 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ตำาแหน่งที่ไม่ใช่ 
ระดับผู้บริหาร แรงงานเพศหญิงเพิ่มขึ้น 61.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับแรงงาน 
เพศชายที่มีสัดส่วน 38.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
ทั่วโลก การมีส่วนร่วมของผู้หญิงที่มีอำานาจการตัดสินใจยังมีน้อยมาก เนื่องจาก
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้อำานวยการในหน่วยงานเป็นผู้ชาย 

ไทยยูเนี่ยนได้มีการเปิดตัวนโยบายเรื่องความหลากหลายไปเมื่อปี 2561  
โดยเนื้อหาหลักส่วนหนึ่งเป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศซึ่งเกิดจากการที่บริษัท
มีผู้หญิงทำางานในบริษัทเป็นจำานวนมาก และรวมไปถึงในห่วงโซ่อุปทานของ 
บริษัทด้วย ไทยยูเนี่ยนมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้นการมีความหลากหลาย
ของบุคลากรจะช่วยให้ไทยยูเนี่ยนเข้าใจตลาดกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

เรามีการดำาเนินการเรื่องสิทธิประโยชน์เพื่อดูแลผู้หญิงในบริษัทเช่น การเพิ่ม 
วันลาคลอด การจัดเวลาทำางานที่เหมาะสมสำาหรับพนักงานที่ตั้งครรภ์ที่ทำางาน 
ในสายการผลิต การเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้หญิงที่ทำางานช่วงเวลากลางคืน 
ในโรงงานของเรา มีห้องให้นมบุตร ห้องพักสำาหรับพนักงานที่ตั้งครรภ์หรือ 
มีนางพยาบาลผู้หญิงประจำาอยู่ข้างในและข้างนอกของสายการผลิต ตลอดจนม ี
ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนสำาหรับบุตรของพนักงานและ 
การสนับสนุนด้านการเงิน

แต่อย่างไรก็ดี ผู้หญิงยังคงเผชิญกับความเสียเปรียบและการเลือกปฏิบัติอยู่  
ที่ไทยยูเนี่ยน เราเชื่อว่า ความเท่าเทียมทางเพศเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนและ 
มีประโยชน์ต่อธุรกิจ เรากำาลังทุ่มเททำางานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทของเราสนับสนุน 

เรื่องสิทธิสตรีและความเท่าเทียมทางเพศ  
และกำาหนดเป็นมาตรฐานสำาหรับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก ทั้งนี้ 
ยังไม่ปรากฏการรายงานเรื่องการเลือก
ปฏิบัติในการปฏิบัติงานทั่วโลกของเรา 

40 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นเพื่อคว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2562 41

2



42 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นเพื่อคว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2562 43

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เรื่องการสรรหาแรงงาน 
อย่างมีจริยธรรม

หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของกลยุทธ์ SeaChange®  
คือ การที่แรงงานทุกคนของเรามีการจ้างงานที่ปลอดภัย 
ถูกกฎหมาย และมีเสรีภาพในการทำางาน เพราะเป็นเรื่องที่
ไทยยูเนี่ยนให้ความสำาคัญมาก ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปบริษัท 
มีการออกจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน 
ในปี 2558 มีการออกนโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติ 
อย่างมีจริยธรรมในปี 2559 มีการออกแนวปฏิบัติ 
ด้านแรงงานบนเรือประมงและโครงการพัฒนาเรือประมง 
ในปี 2560 และการออกแนวปฏิบัติด้านแรงงานสำาหรับคู่ค้า
ในปี 2561 นโยบายทั้งหมดนี้ล้วนสนับสนุนความมุ่งมั่น
ของเราในเรื่องที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงการจ้างงาน 
ที่ปลอดภัยและมีเสรีภาพในการทำางาน 

ในปี 2562 บริษัท Impactt ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษา 
ทางการค้าอย่างมีจริยธรรมได้เผยแพร่รายงานการประเมิน 
ที่มีความอิสระซึ่งพบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ 
จากการที่ไทยยูเนี่ยนนำานโยบายการสรรหาแรงงานข้ามชาติ
อย่างมีจริยธรรมมาใช้ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแนวปฏิบัติการ
สรรหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม รายงานฉบับนี้ชื่อ 

หลักการในการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและ 
การจ่ายค่าแรงของนายจ้าง จากนโยบายสู่การปฏิบัติ  
ใช้ระยะเวลา 6 เดือนในการประเมินนโยบายการสรรหา
แรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรมของเรา โดยได้รับ 
การสนับสนุนจาก Humanity United and The 
Freedom Fund

โดยรายงานดังกล่าวพบว่า นโนบายของไทยยูเนี่ยนส่งผลให้
แรงงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแรงงาน
ลดลงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับความพึงพอใจ 
ของงานในกลุ่มแรงงานที่รับเข้ามาภายใต้นโยบายนี้  
เพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันแรงงานทั้งหมดกล่าวว่า  
มีความรู้สึกปลอดภัยระหว่างอยู่ในกระบวนการดำาเนินการ 
นอกจากนี้ บริษัทยังสรรหาแรงงานได้ง่ายขึ้น เมื่อบริษัท
ออกจดหมายมีความต้องการแรงงานจากประเทศเมียนมา 
ปัจจุบันมีจำานวนผู้สมัครมากกว่าจำานวนที่เปิดรับ และ 
ในขณะเดียวกันอัตราการเปลี่ยนงานในปี 2561 ของแรงงาน
ที่รับเข้ามาภายใต้นโยบายนี้ ต่ำากว่าอัตราการเปลี่ยนงาน 
ของแรงงานที่ไม่ได้รับเข้ามาภายใต้นโยบายดังกล่าวถึง  
91.2 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ในรายงานฉบับนี้ยังชื่นชมด้วยว่า 
การใช้นโนบายดังกล่าวช่วยให้ตัวแทนจัดหางานมีความ 
เป็นมืออาชีพมากขึ้น และได้รับการยอมรับในเรื่อง 
การมีจริยธรรมอีกด้วย

Impactt ยังกล่าวอีกว่า นโยบายของไทยยูเนี่ยนจะเป็น 
แบบอย่างให้กับบริษัทอื่นๆ ดำาเนินการตามในเรื่อง
กระบวนการสรรหาแรงงานอย่างเป็นธรรมและมีความโปร่งใส 

ไทยยูเนี่ยนภูมิใจในตำาแหน่งผู้นำาเมื่อกล่าวถึงการส่งเสริม
ความโปร่งใส ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญในการป้องกันแรงงาน
ทาสยุคใหม่ที่ยังคงมีเหลืออยู่ในความมืด สำาหรับแนวทาง

และรายงานของ 
Impactt ฉบับนี้  
สามารถดู 
รายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่นี่ 

สิทธิแรงงาน  
และเทคโนโลยีบล็อกเชน
ความท้าทายสำาคัญในอุตสาหกรรมอาหารทะเลคือ  
การจัดการปัญหาการบังคับใช้แรงงาน การยึดเอกสาร 
ส่วนบุคคลจากแรงงานข้ามชาติเช่น หนังสือเดินทาง หรือ 
ใบอนุญาตทำางาน ซึ่งบางกรณีเป็นการปฏิบัติที่มีอยู่ทั่วไป  
แต่ความจริงแล้วการปฏิบัตินี้ถือเป็นรูปแบบของการบังคับ
ใช้แรงงาน

ไทยยูเนี่ยนมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อ
ปกป้องแรงงานทุกคนของเราทั่วโลกและยังค้นหาวิธีการใหม่ 
และนวัตกรรมต่างๆ ที่จะจัดการกับปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะจัดการแก้ไข
ปัญหานี้ได้ในระยะยาว

การทำางานร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ในฐานะธนาคารผู้นำา
ด้านดิจิทัลในประเทศไทย และทีมนวัตกรรมจาก  

บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้มีการพัฒนาแนวคิด 
การตรวจสอบความสามารถของตัวแทนจัดหางาน แรงงาน 
และไทยยูเนี่ยนในการจัดเก็บลายเซ็นดิจิทัลของเอกสาร 
ส่วนตัวบนบล็อกเชน

การใช้นวัตกรรมแพลตฟอร์มของธนาคารกสิกรไทยนี้  
จะพัฒนาขั้นตอนการทำางานอย่างมีมาตรฐานสำาหรับตัวแทน
การจัดหางาน แรงงาน และไทยยูเนี่ยน ซึ่งจะการตรวจสอบ
เอกสารของแรงงานข้ามชาติจากประเทศต้นทางของแรงงาน
เช่น ประเทศเมียนมา

ด้วยการทำางานผ่านแพลตฟอร์มนี้ แรงงานสามารถจัดเก็บ
หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตการทำางาน และเอกสารสำาคัญ
อื่นๆ ที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลงในโทรศัพท์มือถือ 
ของตัวเอง เอกสารทั้งหมดนี้สามารถตรวจสอบได้ว่าใคร 
เป็นผู้ออกเอกสารที่แท้จริง เพราะความตั้งใจคือการช่วยให้ 
แรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง และทำาให้
แรงงานมีโอกาสน้อยที่จะเผชิญกับการถูกผูกมัดหรือถูก
บังคับผ่านการควบคุมเอกสารส่วนตัวของพวกเขา  

https://impacttlimited.com/wp-content/uploads/2019/11/Revised-final-version_Impactt-Thai-Union-report-Ethical-Recruitment-Translating-Policy-into-Practice_31-Oct-2019.pdf
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บล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีสำาคัญ
ที่จะเป็นผู้ช่วยในการพิสูจน์ตัวตน
ซึ่งจะเป็นส่วนในแพลตฟอร์มการ
ทำางานของอุตสาหกรรมทั้งหมด 
เราเริ่มนำาบล็อกเชนเข้ามาตั้งแต่
ปี 2559 และเรายินดีมากที่ได้
ทำางานร่วมกับไทยยูเนี่ยนสำาหรับ
โครงการสำาคัญนี้ การเคารพ 
เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นความ 
รับผิดชอบที่สำาคัญขององค์กร 
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกคนเช่น พนักงาน ลูกค้า และ
คู่ค้า อีกทั้งเป็นเรื่องสำาคัญต่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์หลักของเรา

นอกจากนี้หากสำาเนาเอกสารของหนังสือเดินทาง หรือ 
ใบอนุญาตทำางานถูกยึด แรงงานเหล่านี้ยังคงสามารถเข้าถึง
เอกสารเหล่านั้นทางระบบออนไลน์ เมื่อมีเจ้าหน้าที่ร้องขอ 
และพิสูจน์ได้ว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของจริง

ในขณะที่แพลตฟอร์มนี้ มีการพัฒนาจากมุมมองของการสรรหา
บุคลากรเป็นหลัก บริษัทกำาลังค้นหาประโยชน์ของบล็อกเชน
ที่สามารถเป็นไปได้สำาหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลขนาดใหญ่ 
ด้วยความสามารถในการใช้แอปพลิเคชันกับแรงงานจำานวนมาก
ที่อยู่นอกไทยยูเนี่ยน ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง
หนึ่งในความท้าทายคือ ข้อกำาหนดทางกฎหมายเรื่องเอกสาร
ที่แตกต่างกันแล้วแต่ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่งบางประเทศยืน
กรานที่จะยอมรับเอกสารตัวจริงเท่านั้น หากเจ้าหน้าที่สามารถ
ยอมรับบล็อกเชน และมั่นใจว่าเอกสารมีการตรวจสอบและถูก
เก็บอย่างปลอดภัยแล้ว เรื่องนี้มีความเป็นไปได้ที่สร้างผลกระ
ทบในวงกว้างกับอุตสาหกรรมในประเด็นด้านแรงงาน

แรงงาน เป็นหัวใจสำาคัญสำาหรับไทยยูเนี่ยน 

ดังนั้น การรับฟังเสียงและปกป้องพวกเขาในการทำางานแต่ละวัน 
เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญกับเรา ซึ่งมีระดับการทำางานหลายระดับ
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ภายใต้การดำาเนินการของเราสามารถ
ยืนขึ้นมาและส่งเสียงของพวกเขาได้

การจ้างงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย และมีเสรีภาพในการ
ทำางานไม่เพียงสร้างความมั่นใจให้กับแรงงานของเราในเรื่อง 
การปกป้องพวกเขาเท่านั้น แต่ยังทำาให้เราดำาเนินงานเพื่อ 
ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติในเรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและคนทั่วไปทั่วโลก ทั้งนี้ไทยยูเนี่ยน

ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ และมีการ
ดำาเนินงานตามพันธสัญญาในห่วงโซ่อุปทานของเรา และมี 
คณะกรรมการสวัสดิการด้านแรงงานท่ีทำาหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียง 
แทนแรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญในกรอบการทำางานด้าน 
สิทธิมนุษยชนของเรา จากการที่สิทธิสหภาพแรงงานของแรงงาน
ข้ามชาติถูกจำากัดตามกฎหมายไทย ดังนั้นคณะกรรมการ
สวัสดิการจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำาหรับไทยยูเนี่ยนในการรับฟัง
และพูดคุยกับแรงงาน และการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการด้านแรงงานนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติ (MWRN) ในปี 2562 คณะกรรมการสวัสดิการมี
จำานวนทั้งหมด 10 คณะที่มาจากทุกโรงงานของไทยยูเนี่ยน  
และมีการประชุมทั้งหมด 47 ครั้งตลอดทั้งปี 

คณะกรรมการสวัสดิการด้านแรงงานสามารถปรึกษากับ
นายจ้างเรื่องสวัสดิการของแรงงาน ให้คำาแนะนำาแก่นายจ้างเกี่ยว
กับด้านสวัสดิการ การตรวจสอบ การควบคุมและการดูแล
จัดการสวัสดิการ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการ 
นอกจากนี้ยังได้ให้ข้อมูลกับไทยยูเนี่ยนรับรู้ถึงประเด็นสำาคัญ 
ในโรงงานและช่วยระบุถึงความเสี่ยงต่างๆ หรือการละเมิดสิทธิ
ต่างๆ ที่โรงงานของเรา

ไทยยูเนี่ยนเป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลก ดังนั้นแรงงานข้ามชาติ
จึงเป็นส่วนสำาคัญของแรงงานทั้งหมดในไทยยูเนี่ยน เมื่อปีที่ 
ผ่านมา นายภูริช จันศิริ อายุ 17 ปี ได้มีการสัมภาษณ์แรงงาน
ข้ามชาติจากบริษัทเพื่อสำารวจสิ่งที่คล้ายคลึงกันในประสบการณ์
การย้ายถิ่นที่แตกต่างกัน และบทบาทสำาคัญของการย้ายถิ่น 
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลก โดยวิดีโอการสัมภาษณ์
นี้ได้ถูกนำาไปเผยแพร่ที่งานประชุม Global Forum for 
Responsible Recruitment ที่กรุงเทพ วิดีโอชุดดังกล่าว
สามารถรับชมไดท้ี่นี่

เมื่อปีที่แล้ว ไทยยูเนี่ยนได้จัดทำาช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน 
ช่องทางใหม่สำาหรับพนักงานและแรงงานทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของความพยายามที่เราจะส่งเสริมการยกระดับในเรื่อง 
ความรับผิดชอบและความโปร่งใสในทั่วทุกที่ของการดำาเนิน
ธุรกิจของเรา เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานด้านจริยธรรมในสถานที่ทำางานอย่างเคร่งครัด
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• Misconduct/inappropriate behaviour
• Antitrust activity • Retaliation

• Confidentiality and misappropriation 
• Securities violations• Conflicts of interest • Sexual harassment• Discrimination or harassment 

• Theft
• Environmental protection, health and safety 

• Unsafe working conditions• Gifts and entertainment • Violation of company policies• Violence or threats • Anything else about violation or potential violation 

 of ethics, policy, law

WE ENCOURAGE YOU TO REPORT ILLEGAL OR UNETHICAL ACTIVITY THROUGH

THAI UNION COMPLIANCE REPORTING HOTLINE

• The service is confidential 
 and can remain anonymous 
 if requested
• Calls are not recorded• We have a strong policy  against retaliation for any 

 report made in good faith• Give detailed information  including WHO, WHAT,  WHEN and WHERE

PLEASE SPEAK OUT!!IT’S HERE TO HELP YOU AND TO PROTECT OUR COMPANY AND ITS EMPLOYEES!

YOU CAN GET IN TOUCH ABOUT: 

OUT!!
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or by calling 8442051874 
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เสียงสะท้อนจากแรงงาน

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
ธนาคารกสิกรไทย

https://www.youtube.com/watch?v=seDOeato5GE
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การพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนแบบออนไลน์ร่วมกับ 
Navex เป็นผู้ให้บริการการรายงานเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ 
การยอมรับและมีความน่าเชื่อถือระดับโลก ซึ่งมีการดำาเนินงาน
อย่างอิสระ ระบบร้องเรียน Speak Out จะเป็นสายด่วน 
รับเรื่องร้องเรียนของไทยยูเนี่ยนผ่านหมายเลขโทรฟรีที่สามารถ
เข้าถึงได้จาก 15 ประเทศ และให้บริการ 365 วันของปี โดยการ
แจ้งไม่ต้องมีการระบุชื่อหรือตัวตน ด้วยการดำาเนินการ 
ผ่านช่องทางนี้ แรงงานทั่วโลกทุกคนสามารถรายงานข้อกังวล
ทุกข้อที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ  
ของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือการฉ้อโกงต่างๆ 
การกระทำาที่ไม่ถูกต้องหรือการประพฤติผิดอื่นๆ ในสถานที่
ทำางาน และช่องทางนี้จะทำาให้ได้ยินเสียงของแรงงานได้มากขึ้น

กว่าเดิม และที่สำาคัญช่องทางนี้ยังใช้สำาหรับคู่ค้า ผู้รับเหมา หรือ
ลูกค้าได้ด้วย 

ตั้งแต่มีการออกระบบรับเรื่องร้องเรียนช่องทางนี้ มีรายงาน 
การร้องเรียนเข้ามาจำานวน 9 รายงาน มี 7 รายงานได้รับ 
การตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ส่วนอีก 2 เรื่องอยู่ระหว่าง 
การดำาเนินการ

การอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
การทำางานเพื่อให้มั่นใจเรื่องแรงงานปลอดภัยและถูกกฎหมาย
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรานั้น เป็นการทำางานที่เราทำาได้
เกินกว่าแนวทางและการตรวจสอบที่ได้มีการตั้งมาตรฐาน
การทำางานไว้ ซึ่งหากปราศจากองค์ประกอบในการทำางานแล้ว 
เราอาจพบว่ากฎระเบียบที่ได้กำาหนดไว้คู่ค้าของเราไม่พร้อม
สำาหรับการปฏิบัติตาม ดังนั้น การหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ 
ไทยยูเนี่ยนมีการทำางานร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ (ITF) อย่างสม่ำาเสมอ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อช่วยให้คู่ค้าของเราเข้าใจถึงวิธีที่จะทำาให้แรงงาน 
ของพวกเขาพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในการ
อบรมเป็นการนำาข้อมูลที่ได้จากชีวิตการทำาประมงที่เราพบ 
ในการตรวจสอบเรือประมงและให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

ในปี 2562 ไทยยูเนี่ยน และสมาพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับ 
ชาวประมงกว่า 70 คนในจังหวัดชุมพร 

ประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับ 
การอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการอบรมเทคนิคทาง 
การแพทย์เบื้องต้น เช่น การปฏิบัติ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วิธีการ
ตอบสนองสถานการณ์ที่มีอันตราย
ต่อชีวิตขณะอยู่ในทะเล นอกจากนี้ 
ชาวประมงแต่ละคนยังได้รับ 
ชุดปฐมพยาบาลสำาหรับใช้ในขณะที่
อยู่บนเรืออีกด้วย นอกจากนี้  
การอบรมยังครอบคลุมเรื่อง 
การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น แนว
ปฏิบัติด้านสุขภาพที่ดี รวมถึงวิธีการ
ใช้บัญชีธนาคารในประเทศไทย  

นอกจากการทำางานร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยแล้ว ไทยยูเนี่ยนได้ทำางานร่วมกับองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อให้ข้อมูลและส่งเสริมให้เกิด
การรับรู้ในหมู่ชุมชนชาวประมง รวมถึงพันธมิตรต่างๆ  
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมง

การตรวจสอบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้ สิ่งสำาคัญคือ  
ต้องปฏิบัติ สิ่งที่เราแนะนำาและช่วยเหลือจะเป็นสิ่งสำาคัญใน 
ห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อทำางานได้อย่างปลอดภัยและ 
ให้แรงงานได้มีทักษะที่จำาเป็นเพื่อความปลอดภัยในการทำางาน
ของพวกเขา



48 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นเพื่อคว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2562 49

ในปี 2560 เราได้ออกโครงการพัฒนา 
เรือประมงและแนวปฏิบัติด้านแรงงาน 
บนเรือประมง (VCoC) เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กับเรือประมงจากทุกแหล่งที่จัดหา
วัตถุดิบให้เรา รวมถึงเพื่อผลักดัน 
การปรับปรุงเรื่องแรงงานและจริยธรรม 
ในภาคการประมง ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าว
จะสนับสนุนการทำางานของเราเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ขององค์การสหประชาชาติ ประการที่ 8 
เรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงฉบับน้ี  
เป็นการดำาเนินการต่อยอดมาจาก 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจและ 
หลักปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งนำาหลักการ
พื้นฐาน 12 ประการมาประยุกต์ใช้ 
โดยมุ่งเน้นเรื่องสัญญาลูกเรือ การจ้างงาน 
และการดูแลแรงงาน ค่าจ้าง การเลือก
ปฏิบัติ การตรวจสอบอายุลูกเรือ  
การมีเสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคม  
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
โดยคู่ค้าใหม่ทั้งหมดจะต้องลงนามรับรอง
แนวปฏิบัติด้าน VCoC ชุดนี้ก่อนจะเริ่ม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  
และไทยยูเนี่ยนก็กำาลังดำาเนินการเพื่อให้
มั่นใจว่าคู่ค้าที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันมี 
การลงนามในแนวปฏิบัติด้าน VCoC แล้ว 

แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง
ฉบับเต็มสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่นี่
และเอกสารประกอบเรื่องแนวทางปฏิบัติ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่นี่

การตรวจสอบเรือ
ประมงที่ผ่านมา 
ไทยยูเนี่ยนได้มีการดำาเนินการ 
ให้หน่วยงานตรวจสอบจาก
ภายนอกทำาการตรวจสอบ 
เรือประมงซึ่งเป็นแหล่งที่มา 
ของวัตถุดิบก่อนวันที่มีการนำา 
แนวปฏิบัติด้าน VCoC มาใช้ และ
ก่อนการประกาศใช้แนวปฏิบัติ 
ด้าน VCoC เราได้มีการดำาเนิน
การตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

2558/2559 
การตรวจสอบเรือที่จัดหาปลา
สำาหรับปลาป่นที่จะเข้าสู ่
ห่วงโซ่อุปทานกุ้งของประเทศไทย

2559/2560 
การตรวจสอบเรือที่จัดหาวัตถุดิบ
เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานปลาทูน่า 
ในสหภาพยุโรป

2560/2561 
การตรวจสอบเรือที่จัดหาปลาเข้าสู่
กระบวนการแปรรูปในประเทศไทย

โปรแกรมตรวจสอบ 
เรือประมง
 
การดำาเนินงานตามแนวปฏิบัติด้าน 
VCoC นั้น ไทยยูเนี่ยนได้นำาโปรแกรม
ตรวจสอบจากภายนอกมาใช้ในการ 
ตรวจสอบเรือประมงที่เรามีการจัดซื้อ
วัตถุดิบ ในปี 2562 มีการดำาเนินการ
ตรวจสอบ 2 โปรแกรมคือ การตรวจสอบ 
ในประเทศไทย และตรวจสอบเรือประมง
ทูน่าทั่วโลก โดยบริษัทที่ปรึกษาจาก
ภายนอก ผลการตรวจสอบทุกอย่าง 
จะทำาเป็นรายงานสำาหรับเรือแต่ละลำา  
การประเมินระดับการปฏิบัติตาม VCoC 
ของเรือมีข้อแตกต่างกัน เช่น มีทั้งที่
ปฏิบัติตามครบถ้วน ปฏิบัติตามบางส่วน 
หรือไม่ปฏิบัติตามเลย ในกรณีที่พบว่า 
มีเพียงปฏิบัติตามบางส่วน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามเลย ต้องมีการเริ่มทำาโครงการพัฒนา
เรือประมง (Vessel Improvement 
Program: VIP) เพื่อลดจำานวนพื้นที่ 
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Areas 
for Continuous Improvement: AFIs)  

แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมง

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จุดหมายหลักของโปรแกรมคือ การผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำาให้เกิดผลสำาเร็จได้โดยการทำางานกับคู่ค้า 
ของเรา โปรแกรมนี้ทำาให้เรามีโอกาสทำางานร่วมกันไม่เพียงเฉพาะบริษัทจัดซื้อจัดหาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงชาวประมงอีกด้วย 
เพื่อให้เข้าใจความท้าทายและการปรับปรุงในส่วนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์สำาหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ไทยยูเนี่ยน ทำางานกับที่ปรึกษา คู่ค้า ผู้เชี่ยวชาญ และลูกค้าของเรา เพื่อพัฒนาโครงการและนำาไปปฏิบัติซึ่งจะเพิ่มระดับ 
การปฏิบัติตาม VCoC ที่คู่ค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการตรวจสอบ 

ในเดือนตุลาคม 2562 ไทยยูเนี่ยนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ เนสท์เล่ บริษัท เจ.เอ็ม. สมัคเกอร์ส และมาร์ส เพ็ทแคร์ 
ซึ่งเป็นลูกค้าของเรา เพื่อร่วมกันจัดทำาโครงการที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางานของชาวประมงบนเรือประมงโดยจะเน้น 
การดำาเนินงานจากผลการตรวจสอบที่มาจากการตรวจสอบเรือประมง 

การตรวจสอบ 
และผลลัพธ์ที่ได้ 
สำาหรับโปรแกรมตรวจสอบปลาทูน่า 
ในต่างประเทศ เร่ิมต้ังแต่เดือน 
สิงหาคม 2561 จนถึงสิ้นปี 2562 
บริษัทที่ปรึกษาได้ดำาเนินการตรวจสอบ
เรือประมงจำานวน 70 ลำาในมหาสมุทร
แอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟิก และ
มหาสมุทรอินเดีย เรือประมงเหล่านั้น 
ไปยังทะเลด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกัน  
และใช้อุปกรณ์การจับปลาที่หลากหลาย
เช่น อวนลาก อวนล้อม เบ็ดเตว็ด และ
เบ็ดราว โปรแกรมตรวจสอบ 2 โปรแกรม
จะดำาเนินการต่อไปถึงปี 2563 ซึ่งจะมีการ
ตรวจสอบทั้งเรือประมงไทยและเรือประมง
ปลาทูน่าในต่างประเทศ โดยในปี 2563 
การตรวจสอบเรือประมงปลาทูน่าจะเน้น
ให้เรือประมงที่จัดหาวัตถุดิบให้ไทยยูเนี่ยน
เข้าร่วมในโครงการพัฒนาการประมง
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2561  

ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ได้มีการ 
ตรวจสอบจำานวน 38 คร้ังกับเรืออวนลาก 
และเรืออวนล้อมบริเวณท่าเรือในประเทศไทย 
จำานวน 8 แห่ง

ส่วนที่สำาคัญของขั้นตอนการตรวจสอบ
คือ การสัมภาษณ์ลูกเรือ เพื่อให้มั่นใจว่า
เสียงของแรงงานและการรับรู้ของแรงงาน 
ได้มีการบูรณาการในวิธีการของเรา  
สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความสำาคัญสำาหรับที่
ปรึกษาในการเข้าใจสภาพความเป็นอยู่
ของลูกเรือท่ีอยู่บนเรือประมง เมื่อการ
สัมภาษณ์เสร็จสิ้นทุกอย่างจะถูกเก็บ 
เป็นความลับอย่างเคร่งครัดสำาหรับ
การตรวจสอบทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการ
สัมภาษณ์เฉพาะตัวบุคคลหรือสัมภาษณ์
เป็นกลุ่ม 

https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20200320-tu-vessel-code-of-conduct1.1-en.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/VIP-VCoC-Guidance-EN.pdf


การวัดผลการดำาเนิน
การตามหลักปฏิบัติ

โปรแกรมตรวจสอบจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรือประมงที่เราจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้
สามารถปรับปรุงการทำางาน เช่น  
สัญญาจ้าง การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ 
การจ่ายเงิน การบันทึกจัดเก็บชั่วโมง 
การทำางานและอุบัติเหตุ อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย และขั้นตอนการร้องเรียน

แนวปฏิบัติด้าน VCoC จัดทำาขึ้น 
ตามหลักปฏิบัติ 12 ประการ ซึ่งใน  
10 ประการแรกนั้นได้มีการใช้ในโปรแกรม
การตรวจสอบจนถึงสิ้นปี 2562 
เนื่องจากหลักปฏิบัติประการที่ 11  
จะกล่าวถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งไม่ได้อยู่ในส่วนของโปรแกรมตรวจสอบ
แนวปฏิบัติด้าน VCoC ณ ปัจจุบัน  
และหลักปฏิบัติประการที่ 12 กล่าวถึง 
การติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบ 
ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องในอนาคตหากมีการ 
ตรวจสอบเกิดขึ้นอีกครั้ง

นอกจากการตรวจสอบแล้ว ที่ปรึกษา 
ยังได้ทำาการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติด้าน  
VCoC กับมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ 
สภาพแวดล้อมของการทำางานบนเรือ
ประมง มาตรฐานเหล่านี้ประกอบด้วย  
ข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการทำาประมง
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
อนุสัญญา C188 แนวปฏิบัติ 
Responsible Tuna Fishing-Freezer  
Purse Seiners (AENOR)  
แนวปฏิบัติ Responsible Fishing 
Vessel Scheme มาตรฐาน Seafood 
Task Force Vessel Audit Standard 
และกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ที่พบจากการ
ตรวจสอบแนวปฏิบัติ
ด้านแรงงานบนเรือ
ประมง
การตรวจสอบแนวปฏิบัติด้านแรงงาน 
บนเรือประมงของไทยและเรือประมง
ปลาทูน่าในต่างประเทศพบว่า มีความ
คล้ายคลึงกันหลายอย่างในเรื่องของ 
การใช้อุปกรณ์ประมงที่แตกต่างกัน  
และการดำาเนินการภายใต้รัฐเจ้าของธงเรือ
แตกต่างกัน

ทั้งนี้มีการสังเกตว่า เรือประมงจาก 
ประเทศไทยมีการดำาเนินงานท่ีแตกต่าง หรือมี 
ความท้าทายที่แตกต่างกับเรือประมงอื่นๆ 
ทั่วโลก การตรวจสอบแนวปฏิบัติด้าน 
VCoC นี้ ทำาให้เราวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ความแตกต่างของกองเรือเทียบจาก
มาตรฐานเดียวกัน และมีการเปรียบเทียบ
ผลกับ AFIs

ข้อสรุปสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ 

• สำาหรับหลักปฏิบัติประการที่ 1 
ประการที่ 3 ประการที่ 5 และ 
ประการที่ 8 พบว่า มีการดำาเนิน
การตามข้อกำาหนดอยู่ในระดับสูง 
(มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์) 

• เมื่อเทียบกับ หลักปฏิบัติประการที่ 2  
ประการที่ 9 และประการที่ 10  
พบว่า เรือประมงมีการดำาเนินการ
ตามข้อกำาหนดน้อย โดยเฉพาะหลัก
ปฏิบัติประการที่ 9 เรือประมงไทย 
มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดน้อยกว่า
เรือประมงปลาทูน่าในต่างประเทศ 
ส่วนในหลักปฏิบัติประการที่ 2 นั้น 
เรือประมงปลาทูน่าในต่างประเทศ 
จะปฏิบัติตามข้อกำาหนดน้อยกว่า 
เรือประมงไทย 

• ส่วนหลักปฏิบัติประการที่ 6  
จะพบว่าเรือประมงไทยมีการ 
ดำาเนินการตามหลักปฏิบัต ิ
อยู่ระดับต่ำาที่สุดในทุกหลักปฏิบัติ 

• เรือประมงไทยจะมีการดำาเนินการ 
ตามหลักปฏิบัติประการที่ 7 
มากกว่าเรือประมงปลาทูน่า 
ในต่างประเทศ

• สำาหรับหลักปฏิบัติประการที่ 4  
พบว่า เรือประมงไทยมีดำาเนินการ
ตามข้อกำาหนดนี้ทุกครั้ง ขณะที่ 
เรือประมงปลาทูน่าในต่างประเทศ 
มีการดำาเนินการตามข้อกำาหนดนี ้
อยู่ที่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ 

ขั้นตอนต่อไป 

• เราจะทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างต่อเนื่องด้วยการนำาเสนอ
ข้อมูล การทำางานเป็นกลุ่ม  
และการเผยแพร่กรณีศึกษา 
และมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้

• การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
แนวปฏิบัติด้าน VCoC จะทำาให้ 
เสร็จสมบูรณ์ และเราจะทำางานกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียของเราเพื่อพัฒนา 
วิธีการใหม่ในการปรับปรุงโปรแกรม
ต่อไป รวมถึงจะทำางานร่วมกับ 
ที่ปรึกษาในการดำาเนินการตรวจสอบ 
มากขึ้น

• แนวปฏิบัติด้าน VCoC และโครงการ 
VIPs เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่น
และความพยายามผลักดันให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งใน 
การดำาเนินงานของเราและ
อุตสาหกรรมในวงกว้าง

หลักปฏิบัติ 12 ประการ 
ของแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานบนเรือประมง
1.  การดำาเนินธุรกิจจะต้องถูก

ต้องตามกฎหมาย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต

2.  การจ้างงานจะต้อง 
อยู่บนพื้นฐานการตกลงกัน 
อย่างอิสระ และมีเอกสารการว่า
จ้างที่เป็นไปตามข้อกำาหนดของ
กฎหมาย

3. พนักงานทุกคนจะต้องได้รับ 
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
ด้วยความเคารพและให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน

4. การทำางานเป็นไปด้วยความ
สมัครใจและไม่มีการใช้แรงงาน
บังคับ

5. อายุของพนักงานทุกคนจะต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กำาหนด

6. พนักงานทุกคนต้องได้รับ 
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

7. ชั่วโมงการทำางานสำาหรับ
พนักงานที่เหมาะสม

8.  พนักงานมีอิสระภาพในการใช้
สิทธิเพื่อการจัดตั้ง และ/หรือ 
เข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน และ
เสรีภาพในการเจราจาต่อรอง
ตามที่กฎหมายกำาหนด

9.  พนักงานได้รับการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยในที่ทำางาน

10. พนักงานเข้าถึงขั้นตอน 
ในทางปฏิบัติที่เป็นธรรม

11. การดำาเนินธุรกิจจะต้องเป็นไป
อย่างยั่งยืนและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

12. มีการตรวจสอบความคืบหน้า
และการปฏิบัติตาม

สัดส่วนการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้าน VCoC  
โดยแบ่งตามหลักปฏิบัติ

* การตรวจสอบจะดำาเนินการตามข้อกำาหนดแต่ละเรื่องของแต่ละหลักปฏิบัติ มากกว่าการตรวจสอบหลักปฏิบัติโดยรวม และผลที่ได้จาก
การตรวจสอบของทุกข้อกำาหนดในแต่ละหลักปฏิบัติจะถูกรวบรวมและแสดงผลคะแนนโดยรวมสำาหรับแต่ละหลักปฏิบัติ

** เมื่อกระบวนการตรวจสอบเรือประมงด้านสภาพสังคมและจริยธรรมเสร็จ และมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้และการพูด
คุยจะต้องมีการทำาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แนวปฏิบัติด้านแรงงานบนเรือประมงเป็นหนึ่งในหลายวิธ ี
ที่ไทยยูเนี่ยนสามารถแสดงถึงความมุ่งมั่นในการผลักดัน 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เฉพาะในการดำาเนินงาน
ของเราเท่านั้น แต่ยังทั่วทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลอีกด้วย
การใช้โปรแกรมตรวจสอบแนวปฏิบัติด้าน VCoC ช่วยให ้
ไทยยูเนี่ยนสามารถสนับสนุนและทำางานร่วมกับผู้อื่น 
เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และการทำางานของผู้ที่อยู่ใน 
ห่วงโซ่อุปทานของเรา และยังช่วยให้อุตสาหกรรมก้าวไป 
สู่แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนและมีจริยธรรมมากขึ้น 

เทรซี่ เคมบริดจ์  
ผู้อำานวยการการจัดหาวัตถุดิบ 
ด้วยความรับผิดชอบในภูมิภาคยุโรป
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ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมอาหารทะเล 
เป็นความเสี่ยงสืบเนื่องที่มีอยู่อย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ เฉกเช่นเดียวกับภาคส่วนอื่นๆ 
ซึ่งไทยยูเนี่ยนมุ่งทำางานอย่างแข็งขัน 
เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น ความเสี่ยง 
ดังกล่าวประกอบไปด้วยเรื่อง 

• การทำาประมงที่ผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม 
(IUU) ซึ่งเป็นความเสี่ยงในด้าน 
การดำาเนินงานตามที่กฎหมาย
กำาหนด

• การละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
เป็นความเสี่ยงทางสังคม

• การลดลงของปริมาณปลา เป็น
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

วิธีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การจัดหาวัตถุดิบ 
ด้วยความรับผิดชอบ 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลเป็น
อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน ไม่ว่า 
จะเป็นการประมงแบบจับตามธรรมชาติ
หรือการประมงแบบเพาะเลี้ยง ด้วยความ
ซับซ้อนของอุตสาหกรรม เราจึงตระหนักถึง 
ความสำาคัญของการดำาเนินการเชิงรุก 
เพื่อรับมือต่อประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่และ
ประเด็นที่ยังคงอยู่ต่อเนื่อง ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน เป็นหัวใจของการดำาเนินงาน 
ด้านจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ 
ภายใต้กลยุทธ์ความย่ังยืน SeaChange®  
ซึ่งมีความสำาคัญต่อการจัดการธุรกิจ 
ของเราให้ประสบความสำาเร็จและ 
มีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา 
ของวัตถุดิบเป็นเรื่องสำาคัญใน 
การปรับปรุงแนวทางด้านความโปร่งใส  
และการดำาเนินงานของห่วงโซ่อุปทาน
อาหารทะเลทั้งหมด เมื่อมีการตรวจสอบ 
ย้อนกลับ เราสามารถสอบกลับ 
ทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การจับไปจนถึง
ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค และเราสามารถ
มั่นใจได้ว่าคู่ค้าของเราปฏิบัติตามพันธกิจ
ด้านความยั่งยืนเหมือนกับไทยยูเนี่ยน 
หากปราศจากระบบการตรวจสอบ 
ย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบในห่วงโซ่
อุปทานของเรา เราจะไม่สามารถเริ่มต้น
ทำาความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงในห่วงโซ่
อุปทานได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงถือว่า  
การตรวจสอบย้อนกลับเป็นหัวใจสำาคัญ
โครงการการจัดหาวัตถุดิบด้วยความ 

รับผิดชอบของเรา มิได้มุ่งเน้นเพียง 
การตรวจสอบย้อนกลับเท่านั้น แต่เน้น
เรื่องของการมีส่วนร่วมอีกด้วย เรามอง 
คู่ค้าของเราเป็นหุ้นส่วน เราสนับสนุน 
และส่งเสริมคู่ค้าของเราให้สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานระดับสูงของเรา ของลูกค้า
และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  
ท้ังน้ีรวมถึงการจัดอบรมเร่ืองจรรยาบรรณ 
ธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีให้แก่
ผู้เข้าร่วมงาน 93 คน ซึ่งมาจากคู่ค้า 
ทางด้านส่วนประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์ 
และการขนส่งจำานวน 51 ราย รวมไปถึง 
การจัดอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยให้กับกัปตัน และหัวหน้า
ลูกเรือ จำานวน 50 คน ท่ีมาจากเรือประมง 
จำานวน 30 ลำา 
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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การจัดหาวัตถุดิบ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา เนื่องจาก
กระบวนการเหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะนำามาซึ่ง 
ความเสี่ยง นอกจากนี้ เรายังตระหนักถึง
ความจำาเป็นในการบริหารระบบ 
ห่วงโซ่อุปทานในส่วนของวัตถุดิบ 
ประเภทอื่น ตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ไปจนถึง 
ส่วนประกอบที่ไม่ใช่อาหารทะเล และ
การขนส่ง 

ไทยยูเนี่ยนยังทำางานต่อเนื่องร่วมกับ
พันธมิตรของเราในเชิงลึกเพื่อเข้าถึงและ
เข้าใจในการจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับ
ผิดชอบของเรา โดยในปี 2562 เรามีการ
ดำาเนินการดังนี้ 

• การออกรายงานความโปร่งใส 
ในการจัดหาวัตถุดิบเรื่องการจับปลา
และสัตว์น้ำาประเภทมีเปลือกแบบ
ธรรมชาติเป็นครั้งแรก  
โดยร่วมกับ WWF

• การนำาผู้เข้าร่วมประชุม SeaWeb 
มาเยี่ยมชมการผลิตอาหารสัตว์น้ำา
ที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลกของ 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์  
ในประเทศไทย

• การเปิดตัวกุ้งจากฟาร์มที่เลี้ยงด้วย
อาหารกุ้งFeedkind® โปรตีน  
ของบริษัทคาลิสตา ซึ่งเป็นอาหารกุ้ง
โปรตีนทางเลือกเป็นครั้งแรกของโลก 
ที่งานแสดงสินค้า Seafood Expo 
Global ที่กรุงบรัสเซลส์

• การออกโครงการพัฒนาการประมง 
(FIPs) ใหม่หลายโครงการ ได้แก่ 
โครงการพัฒนาการประมงปลาทูน่า
เบ็ดตวัด ในประเทศเซเนกัล

• การดำาเนินการตรวจสอบคู่ค้าปลา
และคู่ค้าประเภทอื่นในประเทศไทย
มีการดำาเนินตามแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานบนเรือประมง (VCoC) 
ซึ่งเริ่มมีการพัฒนาและนำาแผนมา
ปรับปรุงใช้งาน รวมถึงโปรแกรม 
ฝึกอบรมต่างๆ 

• การพัฒนาโปรแกรม eObserver 
ของเราเพิ่มเติม ซึ่งร่วมกับ Nature 
Conservancy โดยมุ่งเน้นที่
ชาวประมงที่ทำาประมงเบ็ดราวใน
มหาสมุทรแปซิฟิก

89% 92%79%

100%

2562 2561 2560

25612562

100%

ปลาทูน�าที่มาจากเร�อประมงที่ข��นทะเบียนบนฐานข�อมูล 
PVR ของ ISSF

สัดส�วนเปอร�เซ�นต�การซ�้อปลาทูน�าจากเร�อประมงประเภทอวนล�อม
ขนาดใหญ�ที่ข��นทะเบียน PVR 

สัดส�วนเปอร�เซ�นต�การซ�้อปลาทูน�าจากเร�อประมงสําหรับอ�ปกรณ�จับปลาทุกประเภท
ที่ข��นทะเบียน PVR 

*สัดส�วนการซ�้อของป� 2561 ลดลงจากป� 2560 เนื่องจากปร�มาณการซ�้อจํานวนมากในป� 2561 
 มาจากเร�อที่ไม�ข��นทะเบียน PVR ซ�่งส�วนใหญ�เป�นเร�อที่ทําการประมงแบบเบ็ดตวัด

ผลการดําเนินงานการจัดหาแหล�งวัตถุดิบจากการประมงทั�วโลกที่มีความรับผิดชอบ ในป� 2562

*สัดส�วนของปลาทูน�าที่มาจากการประมงที่ได�รับมาตรฐาน MSC หร�อโครงการ FIP ทั�วโลก อ�างอิงจากการจัดซ�้อปลาทูน�าสําหรับผลิตภัณฑ�แบรนด�ของไทยยูเนี่ยน 
 และที่ไม�ใช�แบรนด�ผลิตภัณฑ�

สัดส�วนของปลาทูน�าที่มาจาก
การประมงที่ได�รับการรับรอง

มาตรฐาน MSC หร�อโครงการ
พัฒนาการประมงสําหรับตลาด

ของไทยยูเนี่ยนในยุโรป

37%
8.1%

96.7%
100%

สัดส�วนของปลาแซลมอน
ที่จับแบบธรรมชาติที่มาจาก
การประมงที่ได�รับการรับรอง

มาตรฐาน MSC 

สัดส�วนของปลาทูน�าที่มาจาก
การประมงที่ได�รับการรับรอง

มาตรฐาน MSC หร�อโครงการ
พัฒนาการประมงทั�วโลก

สัดส�วนของปลาทูน�าที่มาจาก
การประมงแบบเบ็ดตวัด

สัดส�วนของวัตถุดิบกุ�งที่มาจากฟาร�มเลี้ยงที่ได�รับการรับรองมาตรฐานสากล
การรบัรองมาตรฐานสากล
อืน่ๆ

ไทยยเูนีย่น โฟรเซ�น ไทยยเูนีย่นซ�ฟ��ด Chicken of the Sea Frozen Foods

82% 79% 69%

โอคนิอสฟ��ด

18%
ของปร�มาณ
การจัดซ�้อกุ�ง
ทั�งหมด

ของปร�มาณ
การจัดซ�้อกุ�ง
ทั�งหมด

ของปร�มาณ
การจัดซ�้อกุ�ง
ทั�งหมด

21% 31%
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การตรวจสอบย้อนกลับ
ด้วยระบบดิจิทัล 
การตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบดิจิทัล 
ยังคงเป็นส่วนสำาคัญของการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน Trax คือ  
ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ได้รับการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะของเรา ช่วยให้เรา 
มีเครื่องมือจัดการข้อมูลดิจิทัลเพื่อ
ใช้ในการดำาเนินงานทั่วโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยอำานวยความ
สะดวกในการทำางานของระบบติดตาม
กระป๋องผลิตภัณฑ์ (can trackers)  
ซึ่งปรากฏอยู่บนแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเรา
ทั่วโลก ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายการ
ทำางานของ Trax ให้ครอบคลุมโรงงานและ
ระบบห่วงโซ่อุปทานของเราเพิ่มขึ้น

ระบบการเก็บข้อมูลเส้นทางลำาเลียงแบบ
ดิจิทัลของ Trax ช่วยให้เห็นภาพการ
ทำางานที่ชัดเจนขึ้นในระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของเรา ซึ่งช่วยให้เราวิเคราะห์ความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำาหรับการ 
ทำาประมงแบบจับจากธรรมชาติ เราได้เริ่ม
ทำาการวิเคราะห์ปริมาณปลาและวิเคราะห์
ตลาดอย่างเจาะลึกเป็นประจำาทุกเดือน  
ซึ่งทำาให้เราสามารถประมาณการปริมาณ
ปลาที่มีอยู่ได้อย่างแม่นยำามากขึ้น  
โดยการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย 
การพิจารณาปัจจัยหลายประการ  
อาทิเช่น สถานะปริมาณปลา กฎระเบียบ 
การทำาประมง รวมถึงช่วงปิดฤดูกาล 
สภาพอากาศ กระแสน้ำาในทะเล และอื่นๆ 
โดยตลอดปี 2562 เรายังคงสนับสนุน
Global Dialogue on Seafood 

Traceability (GDST) เพื่อพัฒนา
ข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญและการทำางาน 
ร่วมกันสำาหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล
 

สัดส�วนมูลค�ารายได�ของปลาแซลมอนที่มาจากฟาร�มเลี้ยงที่ได�รับการรับรองมาตรฐานสากล
บร�ษัท ไทยยูเนี่ยน ยุโรป ช�ลล� 

72.5%

2561

5.8%

18.3%

3.4%

2562

อื่นๆ 

อื่นๆ 
57.5%

20.5%

10.5%

11.5%

คาลิสตา และ FEEDKIND®  
 
ขณะที่จำานวนประชากรโลกมีการเติบโตต่อเนื่อง  
ความต้องการโปรตีนที่ยั่งยืนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน 
สำาหรับในเรื่องนี้ ไทยยูเนี่ยนยังคงค้นหาวิธีการใหม่ใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้นและนำาออก 
สู่ตลาด ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว บริษัทได้มีการพัฒนากุ้งจากฟาร์ม
ด้วยการเลี้ยงด้วยอาหารกุ้งโปรตีนทางเลือกที่ผลิตจาก 
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นการทำางานร่วมกับบริษัทคาลิสตา  
ผู้ผลิตโปรตีนทางเลือกชั้นนำา

และที่งานแสดงสินค้า Seafood Expo Global  
ที่กรุงบรัสเซลส์ได้นำากุ้งที่เลี้ยงด้วย Feedkind® โปรตีน 
และส่วนประกอบจากอาหารทะเลที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์
พลอยได้จากปลาทูน่าของไทยยูเนี่ยนมาจัดแสดงให้ผู้ที่
เข้ามาเยี่ยมบูธได้ชิม Feedkind® โปรตีนเป็นผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่ยั่งยืนของคาลิสตาที่น่าสนใจมาก และเป็น
ผลิตภัณฑ์แรกในโลกที่มีคาร์บอนในการผลิตเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับและตรวจสอบความถูกต้องในห่วงโซ่อุปทาน 

ประโยชน์ของการใช้โปรตีนทางเลือกเช่น Feedkind® 
จะให้ประโยชน์อย่างมากมายเช่น ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
เพิ่มผลผลิตเพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก
ในขณะเดียวกันต้องไม่เพิ่มผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากร
ของโลก โดย Feedkind® โปรตีนจะนำามาเป็นโปรตีนใน
อาหารกุ้งเพื่อทดแทนการใช้ปลาป่นจากการจับแบบธรรมชาติ 
นอกจากนี้ยังช่วยขจัดวิธีการจับปลาที่ไม่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตปลาป่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

ในภาคส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำามีบทบาทสำาคัญเพิ่มขึ้น 
ในการจัดหาโปรตีนที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า และการใช้โปรตีน 
ทางเลือกอย่าง Feedkind® จะช่วยให้หลายบริษัทเช่น  
ไทยยูเนี่ยนสามารถตรวจสอบย้อนกลับและลดการ
ปลอมปนในอาหารทะเล

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนได้มีการตั้งบลงทุนจำานวน  
30 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อลงทุนในบริษัทนวัตกรรมที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหาร ซึ่งเป็น 
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการแสวงหาโปรตีนทางเลือก
ซึ่งโปรตีนทางเลือก จะเป็นหนึ่งในเรื่องที่บริษัทมุ่งให้ 
ความสำาคัญ โดยบริษัทได้มีการเริ่มต้นลงทุนใน 
บริษัท Flying Spark ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน 
โปรตีนทางเลือกที่ใช้ตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ที่กินผลไม้สด 
โดยตัวอ่อนจะมีช่วงชีวิตเพียงแค่ 7 วันเท่านั้น ซึ่งช่วง 
ระยะเวลาดังกล่าวตัวอ่อนจะมีน้ำาหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็น  
250 เท่า 

Flying Spark มีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้กระบวนการเพาะเล้ียง 
และเก็บผลผลิตมีต้นทุนที่ต่ำาและแทบจะไม่มีของเสียใน
กระบวนการผลิตเพราะทุกส่วนของตัวอ่อนจะถูกนำามาใช้  
สิ่งนี้ทำาให้ Flying Spark มีความได้เปรียบแหล่งของโปรตีน 
ซึ่งไม่เพียงแค่เนื้อสัตว์และพืชเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแมลงชนิด
อื่นๆ เช่น จิ้งหรีด และตั๊กแตน
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การจัดการเรื่อง 
การทิ้งอุปกรณ์ประมงลงในทะเล

การจัดหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำาคัญ
มากกว่าแค่วิธีการจับปลาและอาหารทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
ในผลิตภัณฑ์ของเรา แต่เราต้องตระหนักถึงผลกระทบของ
อุตสาหกรรมที่มีต่อท้องทะเล หลังจากที่เรือประมงแล่นออก
จากพื้นที่ไป ซากอุปกรณ์ประมง การสูญหายและการ 
ทิ้งอุปกรณ์ประมง (ALDFG) หรือ Ghost Gear นั้นทำาให้
ชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลมีความเสี่ยงและทำาให้
ปริมาณปลาในท้องทะเลลดลง ทำาลายชีวิตความเป็นอยู่และ
ทำาให้สัตว์นับล้านตัวต้องเสียชีวิตลงทุกปี ความจริงแล้ว
มีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของเศษพลาสติก
ขนาดเล็กที่อยู่ในทะเลเปิดนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการจับ
ปลา จึงเป็นเหตุผลให้ในปี 2561 ไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วม 
Global Ghost Gear Initiative (GGGI) เพื่อขับเคลื่อน
ปัญหาการทิ้งอุปกรณ์ประมงให้ลดลง

การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเรื่อง
สำาคัญต่อธุรกิจของไทยยูเนี่ยน ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะทำาให้
ท้องทะเลมีความสะอาดและปลอดภัยจากปัญหาการ 

ทิ้งอุปกรณ์ประมงและขยะในท้องทะเลทั่วโลกด้วย 
การผลักดันการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ  
ด้วยความมุ่งมั่นนี้ผลักดันการทำางานของไทยยูเนี่ยนกับ 
GGGI โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการเผยแพร่แผนงาน 
ที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทกับ GGGI ไทยยูเนี่ยน 
ได้รับการยอมรับเรื่องการกำาหนดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ในแง่ของนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะจัดการปัญหาของซาก
อุปกรณ์ประมง การสูญหายและการทิ้งอุปกรณ์ประมง และ
การได้รับการยกย่องที่นำาเรื่องดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของ
กลยุทธ์ของบริษัทโดยรวมในรายงาน World Animal 
Protection’s Ghost Beneath the Waves 2019 

การเป็นผู้นำาอาหารทะเลระดับโลก ด้วยตำาแหน่งนี้ทำาให ้
ไทยยูเนี่ยนสามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในวงกว้าง และ
ช่วยทำาให้เห็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น  
เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ไทยยูเนี่ยนร่วมกับ GGGI  
เปิดตัวแคมเปญ #GhostGearReborn ในประเทศไทย  
ซึ่งกิจกรรมแรกคือ การดำาน้ำาเพื่อเก็บอุปกรณ์ประมงจาก
ทะเล บริเวณเกาะล้าน โดยมีสมาชิกของ GGGI  
และไทยยูเนี่ยนซึ่งมีประธานกรรมการบริหารและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

GGGI เป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งโอกาสของไทยยูเนี่ยนในการ
ทำางานร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับประเด็น
หลักสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรรมประมงโลก  
และแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลกมีความมุ่งมั่น 
ที่จะดำาเนินการเพื่อจัดการกับปัญหาการทิ้งอุปกรณ์ประมง
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำางานของไทยยูเนี่ยนกับ GGGI และ
กิจกรรมการดำาน้ำาแคมเปญ #GhostGearReborn 
สามารถรับชมวิดีโอได้ที่นี่
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https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/Thai-Union-and-the-Global-Ghost-Gear-Initiative-Work-Plan-2018-2020-Overview.pdf
https://www.worldanimalprotection.ca/sites/default/files/media/ca_-_en_files/lo-res.ghosts_report.2019.mk2_-_canada.pdf
https://www.worldanimalprotection.ca/sites/default/files/media/ca_-_en_files/lo-res.ghosts_report.2019.mk2_-_canada.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NKqu8FxkT1o&feature=youtu.be


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน)

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความยั่งยืน 
ของเรา หรือ SeaChange® คือ  
เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ไทยยูเนี่ยน 
มีการดำาเนินพันธกิจการจัดการปลาทูน่า 
แบบยั่งยืน “ด้วยการตั้งเป้าหมาย 
อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์
แบรนด์ปลาทูน่าของเราวัตถุดิบปลาทูน่า
ที่ใช้ในการผลิตต้องมาจากการทำาประมง
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน MSC 
หรือจากโครงการพัฒนาการประมง 
(FIP) อย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใน 
สิ้นปี 2563”

พันธกิจดังกล่าวได้รับการสนับสนุนใน
การประชุม European Commission’s 
Our Ocean Conference ที่ประเทศ
มอลตา ในปี 2560 และปี 2561 บริษัท
ได้เผยแพร่การดำาเนินงานเป็นครั้งแรก
เป็นการสรุปการดำาเนินงานปี 2560 และ
ความคืบหน้าต่างๆ

เราให้ความสำาคัญกับการดำาเนินงาน 
เพื่อให้ SeaChange® มีข้อมูลล่าสุด 
รวมทั้งมีการดำาเนินการพันธกิจการ
จัดการปลาทูน่าอย่างต่อเนื่องในปี 2563 
และในทศวรรษใหม่

ทำาไมต้องมีพันธกิจการ
จัดการปลาทูน่า  
การเป็นหนึ่งผู้ให้บริการปลาทูน่ากระป๋อง
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบในการทำางานเพื่อให้มั่นใจ
ว่าปริมาณปลาในทะเลมีอยู่อย่างอุดม
สมบูรณ์สำาหรับคนรุ่นใหม่ การจัดหา
อาหารทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และ
การมีส่วนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศผ่านสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารด้วยวิธี
การต่างๆ เรื่องนี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำาให้ 
ไทยยูเนี่ยนมีการกำาหนดเป้าหมายองค์กร
ที่มุ่งสู่ การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งพันธกิจการจัดการปลา
ทูน่าของเราเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำาคัญ
ของเป้าหมายนี้ 

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังเป็นสมาชิก
ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ และมุ่งเน้น
ที่ดำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
ซึ่งพันธกิจการจัดการปลาทูน่าของเรา
สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน ประการที่ 14 เรื่องการ 
ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล
 

พันธกิจด้านปลาทูน่าของไทยยูเนี่ยน

MSC 2% 7%

FIPs 77% 44%

รวม 79% 51%

2562 2561

60 รายงานเพื่อความยั่งยืนประจำาปี 2562 61

• จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า 
ประชากรทั่วโลกมีการบริโภคปลาคิดเป็นประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีน
จากสัตว์ และโดยรวมของจำานวนประชากรประมาณ 3.2 พันล้านคนบนโลก
บริโภคโปรตีนสัตว์เกือบ 20 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนจากสัตว์ของพวกเขาเอง 

• ในปี 2019 มีคำาแนะนำาจาก High Level Panel for Building a 
Sustainable Ocean Economy เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภค
อาหารด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การรับประทานปลาที่จับมาด้วยวิธีการที่ยั่งยืนขึ้น 
ซึ่งจะมีบทบาทสำาคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ขณะเดียวกันก็มีการจัดหาโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพไปยังผู้บริโภค

• EAT-Lancet Commission มีการเผยแพร่รายงานในปี 2561 ซึ่งมีการ
กำาหนดแนวทางสำาหรับการรับประทานแบบรักษ์โลก (Planetary Health 
Diet) โดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ทุกคนรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและ
มีคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของอาหารที่
เรารับประทานซ่ึงรวมถึงส่วนของปลาและอาหารทะเลอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ี

การมีส่วนช่วยพัฒนา
อุตสาหกรรม
 
เราทราบดีว่า เราไม่สามารถบรรลุพันธกิจ 
การจัดการปลาทูน่าของเราได้เพียงลำาพัง 
จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องทำางานร่วมกับ
พันธมิตรที่หลากหลาย ผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
เชิงบวกในอุตสาหกรรม ไทยยูเนี่ยนเป็น
หนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิเพื่อความยั่งยืน
ของอาหารทะเลสากล (International 
Seafood Sustainability 
Foundation: ISSF) และมีการบอก
ถึงเป้าหมายว่า การทำาประมงปลาทูน่า
ทั้งหมดควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการ
ทำาประมง MSC และหนึ่งในวิธีสำาคัญเพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายคือ การทำาโครงการ
พัฒนาการประมง ซึ่งเราทำางานร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสียที่หลากหลาย เช่น คู่ค้าของเรา 
WWF และเพื่อนร่วมอุตสาหกรรม โดย
ในปี 2560 เราได้ลงนามข้อตกลงร่วม
กับกรีนพีซ และในปี 2562 เราร่วมกับ 
MRAG ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ดำาเนิน
การเรื่องการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน จะดำาเนินการตรวจ
สอบอย่างอิสระของข้อตกลงนี้ รายงาน
ฉบับดังกล่าวสามารถดูไดท้ี่นี่

ข้อมูลเพิ่มของโครงการพัฒนาการประมง 
และการทำาการประมงต่างๆ สามารถเข้าไป
ดูได้ที่เว็บไซต์ SeaChange® และทางช่อง
ทางยูทูป

ความคืบหน้าของเราในปี 2561 และ 2562

• โครงการพัฒนาการประมง  
https://youtu.be/Fyg9_
U4ytoM 

• การทำาการประมง https://youtu.
be/I-DikSs4kRs

การพัฒนาของโครงการพัฒนาการ
ประมงจะทำาให้พันธกิจการจัดการปลาทูน่า
ของเราดำาเนินการอย่างราบรื่น โดยเมื่อ
ปลายปี 2561 เรามีส่วนร่วมในโครงการ
พัฒนาการประมงปลาทูน่า จำานวน 10 
โครงการ ความคืบหน้าของโครงการ
พัฒนาการประมงสามารถติดตามได้ที่
เว็บไซต์ fisheryprogress.org.

https://seachangesustainability.org/
https://seachangesustainability.org/
https://seachangesustainability.org/our-tuna-commitment/
https://seachangesustainability.org/our-tuna-commitment/
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20180518-tu-tuna-commitment-report-2017.pdf
https://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20180518-tu-tuna-commitment-report-2017.pdf
https://www.unglobalcompact.org
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.fao.org/news/story/en/item/1144274/icode/
https://www.oceanpanel.org
https://www.oceanpanel.org
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/
https://seachangesustainability.org/greenpeace-thai-union-reach-agreement-company-aims-drive-positive-change-seafood-industry/
https://seachangesustainability.org/greenpeace-thai-union-reach-agreement-company-aims-drive-positive-change-seafood-industry/
https://seachangesustainability.org/wp-content/uploads/TU-Greenpeace-Agreement-Independent-Assessment-of-Progress_2019.pdf
https://seachangesustainability.org/videos/
https://youtu.be/Fyg9_U4ytoM
https://youtu.be/Fyg9_U4ytoM
https://youtu.be/I-DikSs4kRs
https://youtu.be/I-DikSs4kRs
http://fisheryprogress.org.
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โครงการพัฒนาการประมง
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พันธกิจการจัดการปลาทูน�าของไทยยูเน่ียน 

2562 • Thailand Longtail Tuna; ปลาโอดาํ; ประมงอวนล�อม
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2560 •  Brazil FIP; ปลาทนู�าท�องแถบ (Skipjack), ปลาทนู�าคร�บเหลอืง (Yellowfin), 
  ปลาทนู�าตาโต (Bigeye); ประมงแบบเบด็ราว (ยกเลกิ)
2561 •  Eastern Atlantic Tuna; ปลาทนู�าคร�บเหลอืง (Yellowfin), ปลาทนู�าท�องแถบ (Skipjack), 
  ปลาทนู�าตาโต (Bigeye); ประมงอวนล�อม 
        • Ghana Tuna Pole & Line; ปลาทนู�าคร�บเหลอืง (Yellowfin), ปลาทนู�าท�องแถบ (Skipjack), 
  ปลาทนู�าตาโต (Bigeye); ประมงเบด็ตวัด
2562  • Eastern Atlantic Tuna Pole & Line; ปลาทนู�าคร�บเหลอืง (Yellowfin), ปลาทนู�าท�องแถบ (Skipjack), 
  ปลาทนู�าตาโต (Bigeye); ประมงเบด็ตวัด

2560  • The Sustainable Indian Ocean Tuna Initiative; ปลาทนู�าคร�บเหลอืง (Yellowfin), 
  ปลาทนู�าท�องแถบ (Skipjack), ปลาทนู�าตาโต (Bigeye); ประมงอวนล�อม
2561  • Indian Ocean Tuna Longline; ปลาทนู�าคร�บยาว (Albacore); ปลาทนู�าตาโต (Bigeye), 
  ปลาทนู�าคร�บเหลอืง (Yellowfin); ประมงเบด็ราว
         

2560  • LL Tunago; ปลาทนู�าคร�บยาว (Albacore), ปลาทนู�าตาโต (Bigeye); ปลาทนู�าคร�บเหลอืง (Yellowfin) ประมงแบบเบ็ดราว
2562  • Western Central Pacific Tuna; ปลาทนู�าตาโต (Bigeye), ปลาทนู�าท�องแถบ (Skipjack), ปลาทนู�าคร�บเหลอืง (Yellowfin); ประมงอวนล�อม 
         • Pacific tuna - ประมงเบ็ดราว (Liancheng); ปลาทนู�าคร�บยาว (Albacore); ประมงเบ็ดราว

พนัธกจิของไทยยเูน่ียนคือ การท่ีปลาทูน�าทั�งหมดของเราได�รบัการจัดหามาด�วยว�ธ�การท่ียั�งยนื ด�วยการตั�งเป�าหมายอย�างน�อย
75 เปอร�เซ�นต�ของผลิตภัณฑ�แบรนด�ปลาทูน�าของเราวัตถดุบิปลาทูน�าท่ีใช�ในการผลติต�องมาจากการทําประมงท่ีได�รบัการรบัรอง
ตามมาตรฐาน MSC หร�อจากโครงการพฒันาการประมง (FIP) ภายในสิ�นป� 2563 เรากาํลังทํางานเพือ่ก�อตั�งโครงการพฒันาการประมง
โครงการใหม�ท่ีจะนําผู�มีส�วนได�เสียมาทํางานร�วมกนัในการระบคุวามท�าทายด�านสิ�งแวดล�อมในการทําประมง เพือ่พฒันาแผนงานในการจัดการ
ความท�าทายดงักล�าว รวมถงึการทํางานและการนําแผนงานนั�นมาปฏบิติัร�วมกนั ข�อมูลด�านล�างจะแสดงให�เหน็ความก�าวหน�าในการ
ดาํเนินงานโครงการพฒันาการประมงต�างๆ 

พนัธกจิการจัดการปลาทนู�าทั�วโลกของไทยยูเนีย่น ได�จัดทาํข��นครอบคลมุเร�่องการตรวจสอบย�อนกลบัถงึแหล�งทีม่า
ของวัตถดุบิ และได�รบัการออกแบบมาเพือ่ตอบโจทย�ความท�าทายเร�่องความยั�งยืนของปร�มาณปลาในท�องทะเล 
เร�่องแรงงาน และการทาํประมงผิดกฎหมาย ไร�การกาํกับดแูล และขาดการรายงานในอ�ตสาหกรรมประมง

เรามีความก้าวหนา้อย่างมากในการดำาเนนิงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย
พันธกิจการจัดการปลาทูน่าของเรา ซึ่งบทพิสูจน์ของงานที่เราได้ทำามี 
อยู่ใน SeaChange® และพันธกิจการจัดการปลาทูน่าก็เป็นหัวใจใน
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของเรา

อย่างไรก็ตามยังคงมีเส้นทางสำาคัญที่จะต้องเดินไป เราจะดำาเนินการ 
เพื่อขับเคลื่อนการริเริ่มต่างๆ เช่น การนำาแนวปฎิบัติด้านแรงงาน 
บนเรือประมงของเรามาใช้ และโปรแกรมการสังเกตการณ์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-observer) เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำางาน
ทั่วอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังทำางานกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุการทำาประมงที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมใน
กระบวนการของโครงการพัฒนาการทำาประมง โดยมีเป้าหมายเพื่อได้รับ
การรับรองมาตรฐาน MSC 

เรากำาลังพิจารณาเป้าหมายใหม่ในทศวรรรษหน้าในเรื่องของการจัดหา
วัตถุดิบอาหารทะเล และการทำางานด้วยความทุ่มเทเพื่อเป้าหมาย 
เรื่องการมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์

ความคืบหน้าของ
พันธกิจการจัดการ
ปลาทูน่า
ในยุโรป กลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์
ของไทยยูเนี่ยน ซึ่งประกอบด้วย 
Hawesta, RÜgen Fisch, 
King Oscar, John West, 
Petit Navire, Mareblu, 
MerAlliance มีผลิตภัณฑ์ที่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน MSC 
มากกว่า 600 ประเภท  
ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการจำาหน่าย
มากกว่า 10 ประเทศในยุโรป 
นอกจากนี้ John West  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ “MSC UK 
Canned Brand of the Year” 
ติดต่อกัน 3 ปีซ้อนตั้งแต่ปี 2560 
2561 และ 2562 สำาหรับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน MSC นอกจากนี้  
ไทยยูเนี่ยนยังผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC 
ให้กับลูกค้าของเราภายใต้แบรนด์
ของลูกค้าเอง 

ดร. แดเรี่ยน แมคเบน
ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการองค์กร
และความยั่งยืน



การดำาเนินงาน 
ด้วยความรับผิดชอบ

ไทยยูเนี่ยน มีการริเริ่มโครงการมากมาย
ที่ช่วยให้มั่นใจว่า บริษัทดำาเนินงาน 
ด้วยความรับผิดชอบ และได้จัดการ 
กับประเด็นที่มีนัยสำาคัญบางประการ 
อย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ  
ซึ่งเรามุ่งเน้นไปยังเป้าหมายประการที่ 12 
เรื่องแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
และเป้าหมายประการที่ 13 เรื่องการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในปี 2563 และปีต่อๆ ไป เราเชื่อว่า  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเหล่านี้จะมี
บทบาทสำาคัญในกลยุทธ์ 
ความยั่งยืนของเราอย่างยิ่ง

ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมของโลก  
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
จัดการของเสียนั้น มีผลกระทบเชิงลบ 
ต่อท้องทะเลของเรามากขึ้นเรื่อยๆ  
และยังคุกคามสัตว์ทะเลสายพันธุ์ต่างๆ  
ที่เรามีการพึ่งพาอยู่ ดังนั้นวิธีการดำาเนิน
งานของเราจะต้องมีความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงบทบาทหน้าที่
ในการดูแลพนักงานในวิธีการดำาเนินงาน
ของเรา

เรามีการริเริ่มโครงการต่างๆ ในสถานที่
ทำางานของเราเพื่อนำาไปสู่การลดการใช้น้ำา 
การใช้พลังงาน การลดของเสียฝังกลบ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
การลดอุบัติเหตุ เราต้องการให้ทุกคนที่
ทำางานกับไทยยูเนี่ยนมีบทบาทอย่าง 

แข็งขันที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเป้าหมาย
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเราเห็นความปลอดภัย
และการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่
ของทุกๆ คน นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่น 
ที่จะสร้างความก้าวหน้าในนโยบาย 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย วิธีปฏิบัติและ
กระบวนการต่างๆ ทั้งนี้สามารถศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยยูเนี่ยนได้ที่นี่

ความปลอดภัยของ
อาหารและการต่อต้าน
กลโกงของอาหาร
ระบบการจัดการคุณภาพของเรา 
เป็นระบบที่เราใช้ทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจ 
ในความปลอดภัยของอาหารที่เป็น 
ไปตามมาตรฐานคุณภาพ รวมทั้ง 
เพื่อสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ 
ผู้บริโภค เรายังคงเดินหน้าสู่ความ 
เป็นเลิศในเรื่องความปลอดภัยด้าน
อาหาร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ระบบการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นได้จากการได้
รบัการรบัรองมาตรฐานจากสถาบันตา่งๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน
ระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน 
GMP (Good Manufacturing 
Practice หรือหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ดีในการผลิต) มาตรฐาน HACCP 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Point หรือการรับรอง
มาตรฐานแนวปฏิบัติการ) มาตรฐาน 
BRC (British Retail Consortium 
หรือสมาคมผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกแห่ง
สหราชอาณาจักร หรือมาตรฐานอาหาร

ระหว่างประเทศเพื่อให้การผลิตอาหาร
ปลอดภัย) มาตรฐานระบบการจัดการ
คุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน  
ISO 50001 ระบบการจัดการชีวอนามัย 
และความปลอดภัย OHSAS 18001 
มาตรฐาน BAP (Best Aquaculture 
Practices) หรือการรับรองมาตรฐาน
แนวปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำายอด
เยี่ยมสำาหรับห่วงโซ่อุปทานกุ้งทั้งระบบ

ผลิตภัณฑ์ของเรามีข้อมูลสำาหรับ 
ผู้บริโภคเพื่อให้แน่ใจว่า ผู้บริโภค 
จะบริโภคได้อย่างปลอดภัย และได ้
รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับสูงสุด
ที่มีการดำาเนินการตามนโยบายต่อต้าน
กลโกงและภัยคุกคามอาหารเพื่อป้องกัน
ห่วงโซ่การผลิตอาหารจากการปลอมปน
อาหารโดยเจตนา ด้วยระบบการจัดการ
ที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับกลโกงอาหาร 

เป้าหมายการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป�าหมายการลด
การปล�อยก�าซเร�อนกระจก

ลดการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจกลง 
30 เปอร�เซ�นต�
ต�อจํานวนตันการผลิต
(เทียบกับฐานป� 2559)

เป�าหมายป�  2563
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ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม
โดยการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

• ในปี 2562 เราได้บรรลุเป้าหมาย
สำาหรับในปี 2563 สำาหรับการลด 
ปริมาณการใช้น้ำา และการลดขยะ
ฝังกลบ

• การลดการใช้น้ำาและปริมาณขยะ 
ฝังกลบได้ถึงร้อยละ 22 และ 
ร้อยละ 67 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 และยังมีความคืบหน้า 
ในเป้าหมายการลดความเข้มข้น 
ของก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

• การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงถึงร้อยละ 18 หรือ เทียบเท่า
ประมาณ 87,547 กิโลกรัมต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2562 
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหล่านี้
ทำาให้ไทยยูเนี่ยนประหยัดค่าใช้จ่าย 
ได้มากกว่า 24 ล้านเหรียญสหรัฐ 
มาตั้งแต่ปี 2559

ด้วยความพยายามเหล่านี้ ไทยยูเนี่ยน 
กำาลังมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ลดการใช้
คาร์บอนและลดผลกระทบของก๊าซ 
เรือนกระจกที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 
และสังคม

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562
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ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม
 
ในปี 2562 เราได้ยกระดับความสำาคัญ
ในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม (SHE) โดยให้ความ
สำาคัญกับเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับ
แรกสำาหรับระบบการจัดการภายในของ
เรา ด้วยการนำามาตรฐาน SHE ของเรามา
ใช้ในทุกสถานที่ทำางานของไทยยูเนี่ยนทั้ง
หมด เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำางานแต่ละ
แห่งดำาเนินงานตามมาตรฐานเดียวกัน เรา
มีการพิจารณารวมเรื่องความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ
การแปลงพลังงานไว้อย่างเป็นระบบใน
กระบวนการทางธุรกิจของเราเพื่อสร้าง
สถานที่ทำางานที่ปลอดภัยและสามารถลด
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

การดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน
ของเรานั้นมีความสำาคัญอย่างยิ่ง และใน
ปี 2562 เราสามารถลดอุบัติเหตุหลัก
จากประเภทของการเคลื่อนย้ายวัตถุด้วย
มือ รวมถึงการใช้วัตถุมีคม และการใช้
เครื่องจักรที่เคลื่อนไหว จาก 165 ครั้ง
ในปี 2561 ลงไปเหลือ 102 ครั้งในปี 
2562 ซึ่งลดลงร้อยละ 36 และเราได้ลด
อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
การของพนักงาน (LTIFR) จาก 0.57 
เป็น 0.42 ในปี 2561 และ 2562 
ตามลำาดับ

ข้อมูลครอบคลุมถึงพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม โรงงาน ฟาร์มและโรงเพาะฟักในประเทศ เวียดนาม ฝรั่งเศส โปรตุเกส โปแลนด์ 
นอร์เวย์ กานา เซเชลส์ และสหรัฐอเมริกา

594,453

544,639

506,303

536,494

2559

87,547
Ton CO

2

2560

2561

2562

48 ,814 

8,145 

29,588 

การลดปร�มาณการปล�อยก�าซเร�อนกระจก
ในป� 2559 -2562 (ตันคาร�บอนไดออกไซด�) 

2559 2560 2561 2563

26%

53%
0.89

0.74

0.57

0.42

1.00

0.00
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0.90

อัตราความถี่การเกิดอ�บัติเหตุถึงขั�นหยุดงาน (LTIFR)

เป�าหมาย
ลดลง 0.5 
ในป� 2563

กลุ�ม
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แม้ว่าเราจะให้ความสำาคัญในด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม แต่ในวันที่ 1 มิถุนายน 
2562 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่น
น้ำามันปลาทูน่าของไทยยูเนี่ยน  
ในเมืองรอสต็อค ประเทศเยอรมนี  
ในขณะเกิดเหตุ โรงงานไม่มีการดำาเนินการ 
และไม่มีพนักงานอยู่ที่โรงงาน ดังนั้น 
จึงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เราได้มีการ 
ประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วน 
ทำาความสะอาด และซ่อมแซมความ 

เสียหายไม่นานหลังจากเกิดเหตุการณ์ 
การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นี้ยังคงดำาเนิน
มาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า 
จะเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 4 ปี 2563 

ในปี 2562 มีผู้รับเหมาที่ได้รับการว่าจ้าง
จากไทยยูเนี่ยนในการทำางานเกี่ยวกับ 
ท่อส่งน้ำาในฟาร์มกุ้งของทีเอ็มเค  
ประสบอุบัติเหตุติดอยู่ในเหตุการณ์ดิน
ถล่ม ไทยยูเนี่ยนดำาเนินการตรวจสอบ
สาเหตุที่แท้จริงเพื่อทำาความเข้าใจถึงสาเหตุ 

และดำาเนินมาตรการเพื่อป้องกันการ 
เกิดเหตุการณ์ซ้ำาอีก รวมถึงการระบุข้อมูล 
ของพื้นที่ที่ต้องได้รับการปรับปรุง 
ในส่วนของการจัดการดูแลผู้รับเหมา 
ของเรา รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ในการดำาเนินการของฟาร์ม ซึ่งการดำาเนิน
การจะถูกรวมเข้ากับโครงการการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายจะเปิดตัว
โครงการในปี 2563 นี้

การลดอ�บัติเหตุ 3 ประเภทหลัก ป� 2561 และ 2562 (จํานวนครั�ง)

2561

348 202

43
ครั�ง

30
ครั�ง

45
ครั�ง

20
ครั�ง

77
ครั�ง

52
ครั�ง

183
ครั�ง

- สิ�งกดีขวาง 29 ครั�ง
- การล่ืน 26 ครั�ง
- สภาพแวดล�อมท่ีไม�ด ี19 ครั�ง
- อืน่ๆ 109 ครั�ง

การใช�เคร�อ่งจักรท่ีเคล่ือนไหว

การใช�เคร�อ่งจักรท่ีเคล่ือนไหว

การใช�วัตถมีุคม

การใช�วัตถมีุคม

การเคล่ือนย�ายวัตถดุ�วยมือ

2561

2562
56% 30%

33%

45 43

77

52

20
30

100
ครั�ง

กรณีอ�บัติเหตุที่เกิดข��นถึงขั�นหยุดงาน ป� 2561 และ 2562

การเคล่ือนย�ายวัตถดุ�วยมือ

ครั�ง

จํานวนครั�ง
ท่ีหยดุงานทั�งหมด

2562

ครั�ง

จํานวนครั�ง
ท่ีหยดุงานทั�งหมด

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบสำาคัญที่สุด
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนสำาคัญที่อาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

การประเมินบรรจุภัณฑ์หลักของไทยยูเนี่ยน 2562
ภาพรวมของการประเมินบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดของไทยยูเนี่ยน

ไทยยูเนี่ยนจึงได้มีการพัฒนาให้มีการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท จากการ
สำารวจบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนในการวิจัย 
ด้านนวัตกรรมของเรา เรามั่นใจงานวิจัย 
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้

ไทยยูเนี่ยนบรรลุเป้าหมายที่จะลด 
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ในปี 2561 เราได้มีการประกาศเป้าหมาย
ในเรื่องบรรจุภัณฑ์และยังคงดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562

ประเภท ชนิดบรรจุภัณฑ์ ปัญหา การดำาเนินการ

แดง

บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทที่
ไม่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ 
เนื่องจากวัสดุ การออกแบบ 
และขาดส่วนประกอบทั่วไป 
ที่สามารถนำาไปรีไซเคิลได้

มีคุณสมบัติหรือส่วนประกอบอย่างน้อย 
หน่ึงอย่างต่อไปน้ี คือ พลาสติกคาร์บอนแบล็ค  
PVC PVDC PS ePS หลอด ช้อนส้อม  
ถุงเพาซ์/ซอง ห่อ

แยกแยะวัสดุที่แตกต่างกัน 
ที่สามารถนำาไปรีไซเคิลหรือนำาไป
ย่อยสลายได้ง่าย หรือพิจารณา
เปลี่ยนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ใหม่ 

ส้ม

บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทที่มี 
ส่วนประกอบที่สามารถรีไซเคิล
ได้ง่าย ในขณะที่ส่วนประกอบ 
อื่นๆ นั้นไม่สามารถรีไซเคิลได้ 
หรือ มีการปรับปรุง

มีส่วนประกอบที่ทั้งสามารถรีไซเคิลได้ง่าย 
(ประเภทสีเขียว) รวมถึงส่วนประกอบที่อยู่
ในหมวดสีแดง หรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการรีไซเคิลโดยรวม

แยกแยะวัสดุที่ง่ายต่อการเลือกไป
รีไซเคิล หรือการนำาไปย่อยสลาย
สำาหรับองค์ประกอบที่ไม่สามารถ
รีไซเคิลได้ หรือพิจารณาเปลี่ยน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ 

เหลือง

บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทที่อาจ
เป็นอุปสรรคหรือความท้าทาย
ต่อการรีไซเคิล มีการประยุกต์
วัสดุที่นำามาใช้เป็นส่วนประกอบ 
บรรจุภัณฑ์เหล่านี้สามารถระบุ
ว่า “รีไซเคิลได้”

ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีการปิดผนึก ฟิลม์
พลาสติก ฟอยล์ ชั้นบาง กระดาษฉลาก 
ที่ไม่สามารถทำาความสะอาดได้ หรือ 
ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ไม่ได้รีไซเคิลอย่าง 
กว้างขวางในทางปฏิบัติ และอาจเป็นปัญหา 
ในการรีไซเคิล 

ปรับปรุงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และมองหาทางเลือกสำาหรับส่วน
ประกอบที่อาจเป็นอุปสรรคหรือ
ความท้าทายในการรีไซเคิล

เขียว

บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทสามารถ
นำาไปรีไซเคิลได้ง่าย ทั้งใน 
ทางปฏิบัติและในระดับขนาด

มองหาทางเลือกที่ดีกว่าและ
ปรับปรุงการออกแบบเพื่อลด 
การใช้วัสดุและลดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 
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เพื่อให้บรรลุพันธกิจระดับโลกของเรา 
ในฐานะที่เรากำาลังทำางานร่วมกับพันธมิตร
เพ่ือค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาสำาหรับบรรจุภัณฑ์ 
ประเภทสีแดงและสีส้ม เพื่อให้เปลี่ยนไป 
อยู่ในประเภทสีเขียวหรือสีเหลือง แม้จะมี 
บรรจุภัณฑ์ที่จัดอยู่ในประเภทสีเขียว 
และสีเหลือง แต่เรายังคงทบทวนและ
ปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อที่จะส่งเสริมระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ลดผลกระทบ 
ของขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยปกป้อง
สิ่งแวดล้อมทางทะเลจากผลกระทบของ
มลพิษจากพลาสติก

ไทยยูเนี่ยนจะดำาเนินการสำารวจรูปแบบ
ธุรกิจที่เป็นไปได้เพื่อนำามาปรับใช้ในการ
ก้าวเข้าสู่ทศวรรษหน้า รวมถึงการเลือก
บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านบรรจุภัณฑ์ของเรา

67%

9%

5%18%

สีเข�ยว
• กระป�องอะลมูเินยีม
• กระป�องเหล็กเคลอืบดบุีก
• ขวดแก�ว และฝาอะลมูเินยีม
• กระป�อง และกล�องกระดาษ
• กระป�อง และกล�องลงัแพคกระป�อง

สีแดง
• ถงุเพาซ�ทีม่สี�วนประกอบของวัสดหุลายชนดิ
• ถงุทีม่สี�วนประกอบของวัสดหุลายชนดิ
• ซองทีม่สี�วนประกอบของวัสดหุลายชนดิ
• บรรจ�ภณัฑ�พลาสตกิต�างๆ (PVC/PVdC/PS/ePS)
• บรรจ�ภณัฑ�ทีม่สี�วนผสมของสดีาํทีผ่ลติจากการเผานํา้มนัหร�อแก�สให�ได�เขม�าสดีาํ
• ถ�วยพลาสตกิทีม่สี�อมพลาสตกิรวมอยู�ด�วย

สีเหลือง
• ถ�วยพลาสตกิทีผ่ลิตจากฟ�ลม�ชนดิเดยีวกันประกบกนัหลายชั�น (PP)
• กระป�องทีเ่คลอืบด�วยพลาสตกิทีม่คีวามหนาแน�นตํา่และโปร�งใส (LDPE)
• กระป�องทีป่�ดด�วยฝาพลาสตกิชนดิเดยีวกนัประกบกันหลายชั�น (PP)
• บรรจ�ภณัฑ�อ่ืนๆ ทีป่ระกอบด�วยพลาสตกิจากฟ�ลม�ชนดิเดยีวกนั
   ประกบกันหลายชั�น

สีส�ม
การรวมกันของส�วนประกอบทีร่�ไซเคิลได�ง�ายและส�วนประกอบ
ทีย่ากต�อการร�ไซเคิล
• กระป�องหลายชั�นพร�อมพลาสตกิห�อ (PET/PVC)
• กล�องสลดัและส�อมพลาสตกิ
• กล�องกระดาษแข�งและฟอยล�พลาสตกิ (PE/PA)

2

3

4

1

3

6

ประเภทของบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เท่านั้น  
ไม่ใช่ของไทยยูเนี่ยน และจะมีการอ้างอิงถึงจำานวนประเภทบรรจุภัณฑ์ 
ที่แตกต่างกัน
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JOHN WEST สุขภาพและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ทำางาน

การทำาให้แน่ใจว่าพนักงานของเราให้ความสำาคัญกับสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองปลอดภัย 
จากการบาดเจ็บในสถานที่ทำางาน

แบรนด์ John West ของเราในสหราชอาณาจักรให้ความ
สำาคัญอย่างมากกับความสมดุลทางร่างกายและจิตใจ 
ของพนักงาน และการนำาทุกคนมามีส่วนร่วมกันในกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างทีมที่แข็งแรง

ในปี 2562 John West ได้ร่วมกับพันธมิตร Virgin 
Pulse เพื่อเปิดตัวแคมเปญ 100 วัน Global challenge 
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออกแบบมาให้มีการโต้ตอบกันได้ 
เพื่อปรับปรุงลักษณะนิสัยในการออกกำาลัง การนอน 
โภชนาการต่างๆ ความสมดุลและการโฟกัส แคมเปญครั้งนี้
ประสบความสำาเร็จอย่างมาก โดยพนักงานร้อยละ 82  
เข้าร่วมกิจกรรมและมีการกำาหนดเป้าหมายสำาหรับตนเองและ
ทีม รวมถึงการร่วมกันเดินจ๊อกกิ้งกว่า 10,000 ก้าวทุกวัน
ในช่วงเวลากลางวัน

ทั้งปี มีพนักงานจำานวนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรม Great Swim 
ในสหราชอาณาจักร เช่น กิจกรรมวิ่ง John West Spring 
10 กิโลเมตร กิจกรรมวิ่ง Liverpool Spring  
10 กิโลเมตร และกิจกรรมวิ่ง Gaelforce Trilogy  
10 กิโลเมตร ในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการ
สนับสนุนจาก John West

สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานเป็นส่ิงสำาคัญ 
เท่ากับสุขภาพกายของพวกเขา เพื่อพัฒนาสิ่งเหล่านี้ 
พนักงานต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่รวมถึง 
การฝึกอบรมด้านสติ การฝึกความยืดหยุ่นของร่างกาย  
การตรวจความดันโลหิต การทำากิจกรรมรอบๆ เมือง
ลิเวอร์พูลเพื่อสร้างความตระหนักในงานวันสุขภาพจิตโลก 
(World Mental Health Day) การเป็นวิทยากรรับเชิญ 
การนวดและการบำาบัดอื่นๆ ให้แก่พนักงานในสำานักงาน

พนักงานทุกคนได้รับการสนับสนุนให้ใช้เวลางานที่ได้รับ 
ค่าจ้างในการทำางานอาสาสมัครเป็นเวลา 1 วันในแต่ละปี  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศลที่พวกเขาเลือก พวกเขาได้
ให้การสนับสนุนการแข่งขันโอลิมปิคของคนไร้บ้าน ซึ่งได้ไป
เป็นอาสาสมัครที่บ้านพักในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน 
การทำาความสะอาดชายหาดและคลองอีกด้วย

การเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการนั้น เป็นส่วนสำาคัญของการมีสุขภาพที่ดีและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำางาน ตลอดทั้งปี พนักงานภายใน
บริษัทมีโอกาสทำาอาหารให้กับพนักงานทั้งสำานักงานโดย 
ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทยยูเนี่ยน เพื่อแสดงให้เห็น 
วิธีการทำาอาหารที่ง่าย มีรสชาติอร่อยและมีคุณค่า 
ทางโภชนาการที่ดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจ
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การลดใช้พลังงาน

ในปี 2562 เราให้ความสำาคัญอย่างมากกับการประหยัด
พลังงานเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานของเรากำาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำา ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้ริเริ่มโครงการ
ต่างๆ เช่น การปรับปรุงท่อไอน้ำา การจัดหาแหล่งถ่านหิน
คุณภาพสูง การลดแรงดันไอน้ำา การปรับปรุงการจัดการ
ห้องเย็น การติดตั้งอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานและ 
แปรสภาพคืนเป็นพลังงาน ในปี 2562 โครงการริเริ่มเหล่านี้
สามารถลดพลังงานได้ 882,826 กิกะจูล หรือลดลง 
ร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2559

พลังงานหมุนเวียน เป็นศูนย์กลางในการดำาเนินงาน
ของโรงงานของเราและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลด
คาร์บอนไดออกไซด์ที่กำาหนดไว้ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของบริษัท Seachange® หนึ่งในโครงการที่สำาคัญ
และต่อเนื่องของเราคือโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน (Sun Seeker Project) ซึ่ง
เริ่มในปี 2560 เราดำาเนินการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
บนหลังคาโรงงานของเรา และพัฒนาการใช้พลังงาน
หมุนเวียนเข้ามาทดแทน เดิมแผงพลังงานแสงอาทิตย์ดำาเนิน
การติดตั้งอยู่ที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) 
ที่ห้องเย็นหมายเลข 5 และ 6 ที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ประเทศไทย โดยติดตั้งบนหลังคาของห้องเย็นด้วยกำาลังการ
ผลิตรวม 935.55 กิโลวัตต์ หรือประมาณ 1,273,000 
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี หมายความว่าจะสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 720 ตันคาร์บอนไดออกไซต์
เทียบเท่าต่อปี

ในปี 2561 เราดำาเนินการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
บนหลังคาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตั้งที่บริษัท 
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม (TUM) และโรงงานสงขลา
แคนนิ่ง (SCC) และในปี 2562 เราได้ติดตั้งแผงพลังงาน 
แสงอาทิตย์ที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (ห้องเย็น 4 คลัง
สินค้าโรงงานปลา 1 และโรงงานผลิตปลา 1) และที่บริษัท 
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ (สมุทรสาคร) อีกด้วย จากปี 2561 
ถึง 2562 เราประหยัดไฟฟ้าลงได้ถึง 5.6 เมกะวัตต์ และ 
คาดว่าจะได้มากกว่า 11 เมกะวัตต์ ในปี 2563 และปีถัดไป 
เรามีแผนงานที่ครอบคลุมสำาหรับการติดตั้งแผงพลังงาน 
แสงอาทิตย์บนหลังคาเพิ่มเติม โดยจะติดตั้งที่โรงงานของ
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เพิ่มเติม (ที่คลังสินค้าโรงงานปลา 
2 และโรงงานผลิตปลา 2) และที่บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด  
ในปี 2563 โดยมีแผนเพิ่มอีก 8 เมกะวัตต์ 
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การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ในงานประชุม Asia Pacific Day for the Ocean  
ซึ่งจัดโดย United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific เดือน
พฤศจิกายน 2562 ดร. แดเรี่ยน ได้เรียกร้องให้มีการดำาเนิน
การที่มากขึ้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ซึ่งเป็นปัญหาที่สำาคัญและส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน  
และได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกในปีที่ผ่านมา ในฐานะ 
ที่บริษัทต้องพึ่งพาท้องทะเลในการผลิตอาหารทะเลที่ด ี
ต่อสุขภาพและยั่งยืน ไทยยูเนี่ยนยังตระหนักถึงบทบาทที่ 
โดดเด่นของท้องทะเลในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ

ท้องทะเลเป็นระบบนิเวศที่ครอบคลุมถึงร้อยละ 71 ของ 
พื้นผิวโลก และคิดเป็นร้อยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมดที่มีอยู่
บนโลก ในเวลาเดียวกัน ท้องทะเลยังควบคุมระบบภูมิอากาศ
โลก โดยมีการดูดซับได้ถึงร้อยละ 93 ของความร้อนที่ดักจับ
โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์สร้างขึ้น และ
ร้อยละ 25 ถึง 30 ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์
ประจำาปี หากไม่มีท้องทะเลเป็นเกราะป้องกัน ก๊าซเหล่านี ้
จะยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศและเพิ่มภาวะโลกร้อนมากยิ่งขึ้น  
แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อมหาสมุทรโลกของโลก อันเป็นผลมาจากการเพิ่มการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำาให้ท้องทะเลอุณหภูมิ 
สูงขึ้นและมีความเป็นกรดมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบวงกว้าง 
ระบบนิเวศทางทะเลกำาลังถูกคุกคาม การทำาประมงจำานวน
มากได้เปลี่ยนไปและความสามารถของทะเลที่เป็นแหล่งอาหาร  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่และความปลอดภัยของผู้คน 
หลายล้านคนที่อาศัยริมชายฝั่งเป็นเดิมพัน

ท้องทะเลมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อทั้งเราและโลก ในขณะที่เรา
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการผลิตอาหาร
ทะเลที่ยั่งยืน งานวิจัยใหม่จาก High-Level Panel for a 
Sustainable Ocean Economy ได้ค้นพบแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่อาศัยท้องทะเลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จำานวน 5 แนวทางได้แก่ พลังงานทดแทนจากท้องทะเล  
การขนส่งทางทะเล ชายฝ่ังและระบบนิเวศทางทะเล การทำาประมง  
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาและการเปลี่ยนแปลงด้านอาหาร  
รวมถึงการจัดเก็บคาร์บอนในก้นทะเล

ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการ
ดำาเนินงานของเรา และมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำาคัญ 
เช่นเดียวกับความคืบหน้าในการจัดหาอาหารทะเลที่ยั่งยืน
มากขึ้น การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์คือ 
เป้าหมายองค์กรในอีก 10 ปีข้างหน้าโดยจะมุ่งเน้นไปที่ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู่อาหารเพื่อสุขภาพ และโครงการริเริ่ม
ต่างๆ ที่จะช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ผ่านทางห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมถึงการลงทุนในระบบนิเวศ
ชายฝั่งและทะเล เช่น ป่าชายเลน

ไทยยูเนี่ยนอยู่ในตำาแหน่งและบทบาทที่สำาคัญในการ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ผ่านกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท 
SeaChange® ซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยยูเนี่ยนให้ความสำาคัญและ 
จะไม่หยุดดำาเนินงานเหล่านี้
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การลดพลาสติกในบรรจุภัณฑ์

การลดใช้พลาสติกส่งผลสำาคัญทางด้านจิตใจต่อทั้งผู้บริโภค 
บริษัท และรัฐบาล ซึ่งไทยยูเนี่ยนตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการลดการใช้พลาสติกในผลิตภัณฑ์ของเราหรือ 
อย่างน้อยก็ให้พลาสติกสามารถรีไซเคิลได้ง่ายเพื่อให้แน่ใจว่า
เรากำาลังช่วยโลกลดมลพิษพลาสติกในท้องทะเลและ 
บนผืนดิน

ในฐานะพลเมืองที่ดี นี่เป็นความรับผิดชอบที่เราให้ความ
สำาคัญ ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็กดดันให้ผู้ค้าปลีกเก็บ
สินค้าที่บรรจุในวัสดุมีความเสียหายน้อยลง ในปี 2019 
เรื่องนี้ได้กลายมามีความสำาคัญมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้แน่ใจ
ว่า เรากำาลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่
ของความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างความมั่นใจว่า บรรจุภัณฑ์ที่
ใช้ในแบรนด์ของเราทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์สามารถนำามาใช้
ซ้ำา นำากลับมาใช้ใหม่ หรือนำามาย่อยสลายได้ภายในปี 2568

MerAlliance บริษัทในกลุ่มไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ได้พบความ
ท้าทายในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างจริงจัง และ
ดำาเนินการวิจัยเชิงลึกรวมถึงตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาได้รับการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ 
ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำาหนด 
เป้าหมายจะมีพลาสติกปริมาณเพียง 5 กรัมต่อบรรจุภัณฑ์ 
100 กรัม เท่านั้น

เริ่มแรก MerAlliance พิจารณาในการใช้พลาสติก APET 
ซ่ึงสามารถนำาไปรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สำาหรับบรรจุภัณฑ์ 
ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันใน
ประเทศฝรั่งเศสนั้น การขนส่งขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่เน้นไปที่
การรีไซเคิลพลาสติกจากขวดและยังคงมีความท้าทายในการ
รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำาหรับผลิตภัณฑ์ปลา ดังนั้นจึงมี 
การพิจารณาถึงจำานวนบรรจุภัณฑ์ที่ยังคงต้องใช้วิธีเผาไปใช้
วิธีการอื่นแทน

ด้วยความคิดเหล่านี้การแก้ปัญหาจึงมีความชัดเจน  
ด้วยการใช้ปลอกกระดาษแข็งที่มีการบุพลาสติกบางๆ 
ระหว่างกระดาษแข็งและปลา ทำาให้ในผลิตภัณฑ์หลักสามารถ
ลดการใช้พลาสติกลงได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ปลาแซลมอน 
ปลาเทราต์ ปลาแฮดด็อก และปลาทูน่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้
อยู่ภายใต้แบรนด์ Emincés ของเรา เป็นผลิตภัณฑ์ปลา
รมควัน ซึ่งการเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้หมายความว่า 
MerAlliance สามารถเอาชนะเป้าหมายในการลดพลาสติก
ปริมาณ 5 กรัมต่อผลิตภัณฑ์ 100 กรัม ซึ่งเดิมตั้งเป้าไว้ที่
การลดพลาสติกปริมาณ 2 กรัมต่อผลิตภัณฑ์ 100 กรัม

12
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11
ไทยยูเนี่ยน มุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
ที่อยู่อาศัยและทำางานในพื้นที่ที่เรา 
มีการดำาเนินธุรกิจอยู่ ผ่านทางเสาหลัก 
ของกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท  
หรือ SeaChange®  ในด้านผู้คนและ
ชุมชน โดยรวมถึงการทำาความสะอาด 
สภาพแวดล้อมทางทะเล และการ 
ทำางานเพื่อยุติความหิวโหยผ่าน 
การบริจาคอาหาร และการช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรมแก่ชุมชนที่ประสบ 
ภัยพิบัติ ไปจนถึงการให้ความรู้แก่เด็ก 
และให้ข้อมูลทางด้านโภชนาการแก ่
ผู้บริโภคและชุมชนท้องถิ่น เรายังได ้
ทำางานร่วมกับพันธมิตรเพื่อฝึกอบรม
ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
และไทยยูเนี่ยนยังเป็นผู้สนับสนุน 
ทางด้านวัฒนธรรม สนับสนุนนักกีฬา 
มืออาชีพ และงานแสดงศิลปะ
 
เราได้ริเริ่มดำาเนินกิจกรรมและ 
โครงการต่างๆ ในพื้นที่ที่เรามีการ 
ดำาเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์
ความยั่งยืนของบริษัท และเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ โครงการเหล่านี ้
ตอบสนองต่อความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน ผลลัพธ์ที่ได ้
ของโครงการสามารถวัดได้ ตัวอย่างเช่น  
จำานวนคนที่ได้รับประโยชน์ จำานวน 
รายได้ท่ีได้รับ หรือปริมาณของขยะท่ีลดลง  
นอกจากนี้ สามารถประเมินผลกระทบ
ของโครงการได้ ซึ่งรวมถึงผลกระทบ 

และผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น  
ผู้มีส่วนได้เสีย หรือสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ผลกระทบต่อไทยยูเนี่ยน  

การหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงประชากรทั่วโลก
จำานวนประมาณ 9 พันล้านคนภายในปี 
2573 เป็นความท้าทายระดับโลก  
หากไม่มีการผลิตอาหารทะเลอย่างยั่งยืน
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาและการจับ 
แบบธรรมชาติ โลกก็จะไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ประการที่ 2 เรื่อง 
ของการขจัดความหิวโหยได้ 

การลงทุนใน 
ทรัพยากรมนุษย์ 
เราเชื่อว่าการเรียนรู้และการพัฒนาเป็น
กลไกสำาคัญจึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ 
ของพนักงาน ที่ไทยยูเนี่ยน เรามุ่งมั่น
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดย
พิจารณาถึงความต้องการ ความพร้อม 
และทักษะของแต่ละคน เรามีโครงการ 
สร้างเสริมศักยภาพที่สนับสนุน
ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
และมีความเป็นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำาของ
ไทยยูเนี่ยนดำาเนินการตามกรอบการ
ทำางานด้านศักยภาพและความคาดหวัง
ด้านการเป็นผู้นำา ซึ่งเป็นแนวทางที ่
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ภายในองค์กร และเน้น
ให้ความสำาคัญกับความเชื่อมโยงระหว่าง
ค่านิยมหลักขององค์กร เป้าหมาย และ
บริบททางธุรกิจ กรอบการทำางานและ
ต้นแบบความเป็นผู้นำาดังกล่าวช่วยให้เรา

ผู้คนและชุมชน

เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำา 
การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูง สะท้อน 
ให้เห็นจากผลการดำาเนินงานทางธุรกิจ 
การมีส่วนร่วมและรักษาพนักงาน 
ไว้กับองค์กร รวมถึงการเป็นต้นแบบ 
ในอุตสาหกรรม

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม และการลงทุน
ด้านชุมชน
ไทยยูเนี่ยนได้ทำางานร่วมกับภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงาน 
ภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาสังคม
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และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การทำาความสะอาด
ชายหาดและการปกป้องสัตว์ที่ใกล ้
สูญพันธุ์ ไปจนถึงการให้ความรู้แก่ 
ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติ และการ 
ฝึกอบรมด้านโภชนาการสำาหรับชุมชน
ท้องถิ่น ไทยยูเนี่ยนมีความมุ่งมั่นในการ
เป็นพลเมืองที่ดีและมีส่วนร่วมกับชุมชน 
ในท้องถิ่นของเราอย่างสม่ำาเสมอ  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อให้
ชุมชนมีการพัฒนา ในประเทศไทย  
พื้นที่ที่มีโรงงานของเราตั้งอยู่ได้มีส่วนร่วม
ในโครงการด้านการพัฒนาต่างๆ ร่วมกับ 
ชุมชนท้องถิ่น สามารถติดตามความ
ก้าวหน้าล่าสุดสำาหรับข้อมูลด้านผู้คน 
และชุมชนไดท้ี่นี่

ไทยยูเนี่ยนเป็นผู้บริจาคหลักให้กับ
โครงการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยพิบัติ
และความอดอยากทั่วโลกในทุกๆ ปี  
การดำาเนินงานส่วนมากดำาเนินการ 
ในระดับภายในประเทศผ่านทางแบรนด์
ต่างๆ ของเรา โครงการริเริ่มบางโครงการ
มีความสำาคัญ และยังมีโครงการอื่นๆ  
ที่มีความทันสมัยอย่างมากไม่ว่าจะ 
เป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ 
ซึ่งเมื่อมองในองค์รวม เรื่องราวเหล่านี้
สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ 
ของบริษัทและประเด็นต่างๆ ที่บริษัท 
ให้ความสำาคัญ

ไทยยูเนี่ยนยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนและ
วัฒนธรรม โดยการเป็นผู้สนับสนุนหลัก 
ของงานมหกรรมศิลปะการแสดง 
และดนตรีนานาชาติครั้งที่ 21 
กรุงเทพมหานคร และเรามีส่วนร่วมในการ
ระดมทุนทั้งในด้านกีฬา และการสนับสนุน
กิจกรรมชุมชนและทีมกีฬาต่างๆ ทั่วโลก

การสร้างการรับรู้ 
เรื่องสิทธิ

สิทธิและความเท่าเทียมกันของการปฏิบัติ
ต่อแรงงานข้ามชาติยังคงเป็นเรื่องสำาคัญ
สำาหรับไทยยูเนี่ยน เราดำาเนินโครงการ
หลายโครงการเพื่อช่วยปกป้องสิทธิของ 
แรงงานข้ามชาติทั้งในประเทศไทยและ
นอกประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือ
กับพันธมิตรจากองค์การนอกภาครัฐ 
(NGO) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและการพัฒนาศักยภาพผ่านการ
อบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ และการ
สาธิตการปฏิบัติจากประสบการณ์ตรง

ตัวอย่างเช่น มีความมั่นใจได้ว่าอายุของ
แรงงานทุกคนจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข 
ที่กฎหมายกำาหนดเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับ 
ไทยยูเนี่ยน และอีกหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ที่เราทำาเพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติของ
เราในประเทศไทย เข้าใจถึงสิทธิของ 
พวกเขาและสิทธิของเด็กที่เป็นลูกหลาน 
ในการเข้าถึงระบบการศึกษา เพื่อช่วย

ป้องกันการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ 
โดยแรงงานข้ามชาติที่มีบุตรในประเทศไทย
มักไม่ได้รับการศึกษา เนื่องจากไม่ม ี
ความรู้เพียงพอเกี่ยวกับระบบการศึกษา
และโรงเรียนของประเทศไทย เพื่อแก้ไข
ปัญหานี้ ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนโครงการ
จำานวนมากในประเทศไทย และในระบบ 
การศึกษา ตั้งแต่การสร้างศูนย์เตรียม 
ความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนสำาหรับ
ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการ
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนผ่าน
โครงการ CONNEXT-ED เพื่อสนับสนุน
การเลี้ยงดูเด็กขณะอยู่ที่โรงเรียน
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การลงทุนเรื่องการศึกษา
ของเด็กในชุมชนของเรา
ไทยยูเนี่ยน เราตระหนักดีว่าการศึกษาเป็นรากฐานที่สำาคัญ
สำาหรับชีวิตที่ดีขึ้นในการสนับสนุนเป้าหมายที่ 8 เรื่อง 
ของงานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
ในปี 2562 เราได้เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัย
เรียนแห่งที่ 4 อย่างเป็นทางการ สำาหรับบุตรของแรงงานข้าม
ชาติและแรงงานในชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนเหล่านี้ 
จะช่วยให้เด็กๆ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ 
การศึกษาของไทยเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาเข้าสู่ระดับ
ประถมศึกษาได้ นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังมั่นใจได้ว่า  
เด็กจะมีความปลอดภัยในระหว่างวัน และผู้ปกครอง 
สามารถทำางานได้โดยปราศจากความกังวล ไทยยูเนี่ยน 
ได้ลงทุนกว่าสิบล้านบาทในการสร้างศูนย์เตรียมความ
พร้อมฯ ให้แก่ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย 
มาตั้งแต่ 2556 โดยร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้าง 
ศูนย์เตรียมความพร้อมฯ แห่งที่ 5 ภายในสิ้นปี 2563

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้มีการดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์
ด้านการศึกษาที่สำาคัญต่างๆ สำาหรับเด็กในศูนย์เตรียม
ความพร้อมฯ  ประกอบด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายภาพ 
กิจกรรมเวิร์กช็อปโภชนาการ และกิจกรรมฟุตบอลคลินิค
ร่วมกับสโมสรฟุตบอลไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร เอฟซี อีกทั้ง
บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 
ไทยยูเนี่ยนได้จัดอบรมความรู้ดิจิทัลเบื้องต้น แนวปฏิบัติ
ในสังคมดิจิทัล การเข้าถึงสื่อและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล การ
สื่อสารในยุคดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล และสุขภาพดียุคดิจิทัล 

สำาหรับนักเรียนที่ยังอยู่บนเส้นทางของการศึกษา ไทยยูเนี่ยน 
ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการมอบทุน 
การศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ 

จำานวน 11 คน จาก 6 ประเทศ โดยได้รับทุนการศึกษา 
ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ 
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สรีรวิทยาการออกกำาลังกาย 
นิติวิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม จุลชีววิทยา
และระบบคุ้มกัน พืชศาสตร์ และพิษวิทยา ในฐานะที่เป็น 
ส่วนหนึ่งของโครงการ CONNEXT ED เรายังได้จัดทำา
โครงการเปิดโลกอาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
กว่า 67 คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อระดับ 
ที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษา และยังให้คำาแนะนำาถึงโอกาส 
ทางด้านอาชีพอีกด้วย
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https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/933/เอเซียนแปซิฟิคแคน-อบรมความรู้ดิจิทัลเบื้องต้นให้กับชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร
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โครงการอาหารโลก 
ในประเทศเคนยา
ไทยยูเนี่ยนมีความกระตือรือร้นในการสนับสนุนชุมชน 
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือเด็กให้เจริญเติบโต
อย่างสมบูรณ์ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรระดับโลก เราให้
ความสำาคัญกับความรับผิดชอบนี้อย่างจริงจรัง และแสวงหา
โอกาสใหม่ๆ ในพื้นที่ที่เราจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวก
ได้

เมื่อปีที่แล้วเราได้รับผลลัพธ์ที่น่ายินดีจากกรณีศึกษา 
ที่เราได้ให้การสนับสนุนโครงการอาหารโลกขององค์การ
สหประชาชาติ (UN World Food Programme: WFP) 
ในประเทศเคนยา ในการทดลองโครงการอาหารกลางวัน
โดยความร่วมมือกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและ
ทรัพยากร แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส  
(UC Davis) 

การวิเคราะห์เบื้องต้นจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทุกๆ  
1 ชิลลิงเคนยาที่ถูกส่งไปยังโครงการดังกล่าวจะสร้างรายได้
เพิ่มอีก 1.27 ชิลลิงเคนยา ให้กับชุมชนอันห่างไกลในเคนยา
ที่ยังต้องการรายได้อีกมาก และแสดงให้เห็นว่าโครงการ
อาหารกลางวันที่ให้กับนักเรียนทั่วประเทศกว่า 8.9 ล้านคน
นี้มีแนวโน้มที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งระดับชาติและระดับชุมชน

นอกจากนี้ ผลลัพธ์ยังแสดงถึงความเป็นไปได้ของโครงการนี้ 
ในการพัฒนาด้านโภชนาการของเด็กนักเรียน อีกทั้งยัง
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนโดยผ่านนโยบายเดียวกันนี้ 
สามารถรับชมวิดีโอการศึกษาโครงการอาหารโรงเรียนใน
ประเทศเคนยาไดท้ี่นี่

การบริจาคผลิตภัณฑ์
ในฐานะผู้ผลิตอาหารทะเล เรามีบทบาทสำาคัญในการ 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ประสบภัย ในชุมชนบริเวณ 
ที่เรามีการดำาเนินธุรกิจอยู่  บทบาทเหล่านี้สนับสนุนการ
ทำางานของเราตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย 
ที่ 2 ขจัดความอดอยากและสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
โดยในปี 2562 ไทยยูเนี่ยนได้จัดทำาโครงการต่างๆ  
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะในสถานการณ์ 
วิกฤตต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
แกผู่ไ้ด้รับผลกระทบเมื่อเกิดพายุโซนร้อนปาบึกในประเทศไทย 
และเรายังได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังพื้นที่วิกฤตจากสงครามและ 
ภัยพิบัติอื่นๆ เช่น ซีเรีย และเยเมน

นอกจากนี้ การที่บางครั้งอาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ของเรามีข้อบกพร่องเล็กน้อยหรือบรรจุภัณฑ์มีความเสียหาย 
หรือมีช่วงระยะเวลาวันหมดอายุเหลือเพียงไม่นาน  
แม้สิ่งเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่ออาหารที่อยู่ภายในหรือ 
ความปลอดภัยในการรับประทาน แต่โดยทั่วไปแล้ว 
เราไม่สามารถส่งไปยังร้านค้าปลีกเพื่อวางจำาหน่ายได้ ในกรณี
เหล่านี้ ผลิตภัณฑ์จะได้รับการประเมินอย่างรอบคอบเพื่อให้
มั่นใจว่ามีความปลอดภัย และสามารถบริจาคให้กับประชาชน
ที่ไร้ที่อยู่อาศัยและให้แก่สาธารณกุศลต่างๆ ได้

อย่างไรก็ตาม  การบริจาคอาหารและการทำางานเพื่อขจัด
ความหิวโหยนอกเหนือไปจากการบริจาคให้กับผู้คนนั้น  
ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงก็เป็นหนึ่งในเสาหลักสำาคัญของธุรกิจ
ระหว่างประเทศของไทยยูเนี่ยน และเรายังตระหนักว่ามี 
หลายครั้งที่เราสามารถช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นๆ  
ได้เช่นกัน ไทยยูเนี่ยนทั่วโลกได้บริจาคผลิตภัณฑ ์
เป็นประจำาเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นๆ ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากพื้นที่ประสบภัยหรือพื้นที่ด้อยโอกาส  
ในสหราชอาณาจักรเอง เราก็ได้บริจาคผลิตภัณฑ์และ 
ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหายให้กับองค์กร 
ที่เลี้ยงแมวและสุนัขไร้บ้านหรือไม่มีเจ้าของดูแล และใน 
เดือนตุลาคม 2562 ไทยยูเนี่ยนได้บริจาคอาหารเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทยและประเทศเมียนมา 

การบริจาคครั้งนี้รวม
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ซีเล็ค 
มากกว่า 260,000 
กระป๋อง และอาหาร 
สัตว์เลี้ยง 500 กล่อง  
เราเห็นถึงคุณค่าในการ
ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง  
และความพยายามในการ
ให้ความช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมของเรา โดยในประเทศไทยและเมียนมา  
เราสามารถให้การช่วยเหลือและเข้าถึงครัวเรือนที่ประสบภัย
กว่า 51,000 ครัวเรือน ในยามที่พวกเขาเหล่านั้นต้องการ

ในสหรัฐอเมริกา แบรนด์ Chicken of the Sea  
และไทยยูเนี่ยนได้บริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุน 
ธนาคารอาหาร ในจอร์เจียและลอสแองเจลิส และยังได้บริจาค 
ของเล่นให้กับโครงการ Spark of Love Christmas 
Toy Drive carried out โดยองค์กร El Segundo Fire 
Department

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำาบริษัทอาหารทะเลระดับโลก  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
เป้าหมายที่ 2 ถือเป็นศูนย์กลางของธุรกิจของเราอย่างแท้จริง 
และเป็นหนึ่งในวิธีการสำาคัญที่จะทำาให้เราบรรลุเป้าหมาย 
ขององค์กร “การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์”  
เราอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่จะช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือไปจนถึงสัตว์ที่ต้องพึ่งพาเรา สิ่งเหล่านี้ 
เป็นความรับผิดชอบที่เราให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก 
 
สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมด้านโครงการ 
เพื่อสังคมและการบริจาค สามารถดูเพิ่มเติมได้ส่วนของ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนและส่วนของข่าวต่างๆ 
บนเว็บไซต์ของเราไดท้ี่นี่ และที่นี่ 
ตามลำาดับ

https://www.youtube.com/watch?v=7A5JdLLNAQ4&feature=youtu.be
https://seachangesustainability.org/press-releases/thai-union-provides-humanitarian-relief-in-wake-of-tropical-storm-pabuk/
https://seachangesustainability.org/press-releases/thai-union-provides-humanitarian-relief-in-wake-of-tropical-storm-pabuk/
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1089/ไทยยูเนี่ยนมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมไทย-เมียนมาร์
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1089/ไทยยูเนี่ยนมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมไทย-เมียนมาร์
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1089/ไทยยูเนี่ยนมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมไทย-เมียนมาร์
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release/1089/ไทยยูเนี่ยนมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมไทย-เมียนมาร์
https://seachangesustainability.org/media/press-releases/
https://www.thaiunion.com/th/newsroom/press-release
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ทำาความสะอาดชุมชนของเรา
ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นตามเป้าหมาย การมีสุขภาพที่ดี  
และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ และเข้าร่วมเป็นพันธมิตร
กับองค์กรต่างๆ เช่น Global Ghost Gear Initiative 
(GGGI) ในการร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษา 
ท้องทะเลให้สะอาดปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ เช่น  
การลดและการทิ้งอุปกรณ์จับปลาในท้องทะเล (ALDFG) 
อย่างไรก็ตาม เรายังตระหนักถึงความรับผิดชอบที่เรามี 
ในฐานะพลเมืองที่ดีในการดูแลชุมชนรอบข้าง และห่วงใยลูกค้า 
ผู้บริโภค รวมถึงสถานท่ีท่ีพนักงานของเราทำางานและอาศัยอยู่

พนักงานไทยยูเนี่ยนทั่วโลกทำาหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้เรา
มั่นใจว่า เรากำาลังทำางานในชุมชนที่สะอาดและปลอดภัย  
ด้วยเหตุนี้ บริษัทของเราจึงมีกิจกรรมทำาความสะอาด 
ทั้งชายหาด คลอง และสวนสาธารณะ ในประเทศไทย 
พนักงานของไทยยูเนี่ยนได้เข้าร่วมเก็บขยะที่ชายหาดบ้านเพ 
จังหวัดระยอง โดยมีพนักงานจากกลุ่มตลาดเกิดใหม่กว่า  
60 คน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบล อำาเภอแกลง  
สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ และกลุ่มเพื่อนจิตอาสา อบต.แกลง 
ร่วมกันเก็บขยะบนชายหาดได้ทั้งสิ้น 365 กิโลกรัม   
เป็นไปตามแคมเปญ #GhostGearReborn ซึ่งไม่เพียงแต่
การพยายามกำาจัดอุปกรณ์จับปลาในท้องทะเล บริเวณ 
เกาะล้าน ประเทศไทย แต่ยังรวมถึงการทำาความสะอาด
ชายหาดตาแหวน ตำาบลเกาะล้าน เมืองพัทยา  โดยม ี
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำา 
ในการร่วมกิจกรรม 

ในยุโรป พนักงานของแบรนด์ Mareblu ได้เข้าร่วมกับ 
Legambiente พันธมิตรที่ทำางานร่วมกันมายาวนาน  
ร่วมกันทำาความสะอาดบริเวณ Cascina Mulini Ascuitti 
ประเทศอิตาลี และพนักงานของแบรนด์ John West  
ในประเทศเนเธอแลนด์ได้ร่วมกันทำาความสะอาดคลองรอบๆ 
กรุงอัมสเตอร์ดัม อีกทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา พนักงาน
แบรนด์ Chicken of the Sea ได้มีส่วนร่วมในการ 
ทำาความสะอาดชายหาดหลายแห่งทั่วแคลิฟอร์เนียตอนใต้

แม้สิ่งเหล่านี้จะยังไม่เพียงพอที่จะทำาให้เรารับรู้ได้ถึงความ
สมบูรณ์ของท้องทะเลที่เป็นแหล่งจัดหาวัตถุดิบของเรา  
แต่ก็เพื่อทำาให้มั่นใจว่า เราจะทำาทุกสิ่งที่ทำาได้เพื่อที่จะเป็น
สมาชิกท่ีดีและมีคุณค่าสำาหรับชุมชนท่ีเรามีการดำาเนินงานอยู่ 
และทำาให้แน่ใจว่า เราจะช่วยทำาความสะอาดและรักษาเมือง 
และภูมิภาคของเราให้สะอาดปลอดภัย รวมถึงการให้โอกาส
ในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและพันธมิตรของเราเพื่อแสดงถึง
คุณค่าที่แท้จริงในการดำาเนินการสิ่งเหล่านี้ที่นอกเหนือไปจาก
การผลิตอาหาร 

82 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ร�ยง�นเพื่อคว�มยั่งยืนประจำ�ปี 2562 83

16

การสนับสนุนด้านศิลปะและกีฬา

บทบาทที่สำาคัญของไทยยูเนี่ยน ไม่เพียงแต่การจัดหา 
คุณค่าทางโภชนาการที่ดีแก่สุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลก  
แต่เรายังต้องทำางานเพื่อพัฒนาและบำารุงรักษาชุมชนที่เรา 
มีการดำาเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งรวมถึงการบริจาคและการสนับสนุน
เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และหมายความว่าเราควร 
ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมในพื้นที่เหล่านี้ในฐานะพลเมืองที่ดี 
และการเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนอีกด้วย

ในปี 2562 เราทำางานอย่างหนักเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดำาเนินงาน
ตามคำามั่นสัญญาในการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมและ
สุขภาพที่ดีของชุมชน โดยกิจกรรมหลักที่เราได้ให้ 
การสนับสนุนคือ งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี
นานาชาติ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 21 กันยายน ถึง 23 ตุลาคม เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 
21 ปี ในการนำาโอเปร่า บัลเลต์ ดนตรี และการแสดงอื่นๆ  
มาสู่สายตาผู้ชมในกรุงเทพมหานคร โดยการแสดง 
ตลอดหกสัปดาห์ครอบคลุมตั้งแต่การแสดงแบบคลาสสิค 
ไปจนถึงร่วมสมัย

ไทยยูเนี่ยนมุ่งมั่นในเป้าหมายขององค์กร “การมีสุขภาพที่ดี 
และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์” เช่นเดียวกับการส่งมอบ 
โภชนาการและโปรตีนที่เหมาะสบแก่ผู้บริโภค และเรายัง 
ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีผ่านกิจกรรมด้านกีฬา ในปี 2562  
ไทยยูเนี่ยนได้ลงนามในฐานะผู้สนับสนุนโปรเมียว  

นางสาวปาจรีย์ อนันต์ฤการ นักกอล์ฟหญิงชาวไทย 
อายุ 19 ปี ในระดับแอลพีจีเอทัวร์ และเรายังคงสนับสนุน 
การแข่งขันวอลเลย์บอลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  
โดยสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” มาเป็น 
เวลายาวนานกว่า 20 ปี อีกทั้งยังเป็นเป็นผู้สนับสนุน 
หลักของสโมสรฟุตบอลไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร เอฟซี  
อีกด้วย 

การมีสุขภาพที่ดี และท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเป้าหมาย
ของไทยยูเนี่ยน และนอกเหนือไปจากผลิตอาหารคือการ 
เข้ามีไปส่วนร่วมกับชุมชนอย่างเต็มที่อีกด้วย
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ข้อมูลผลการดำาเนินงาน หน่วย 2558 2559 2560 2561 2562

ภาพรวมธุรกิจ 

ยอดขายสุทธิ ล้านบาท 125,182.81 134,375.11 134,937.27 133,284.64 126,275.25

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน ล้านบาท 118,366.04 127,569.85 130,015.94 130,041.82 122,490.94

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน ล้านบาท 12,802.27 10,795.08 12,540.22 12,492.17 11,900.57

จ่ายดอกเบี้ย ล้านบาท 1,234.16 1,009.31 2,182.09 1,925.34 2,006.41

จ่ายเงินปันผล ล้านบาท 2,719.99 2,982.06 3,006.36 2,819.53 1,908.33

จ่ายภาษีเงินได้ ล้านบาท 1,070.65 1,706.59 857.54 433.25 -56.77

 เอเชีย ล้านบาท 321.72 117.47 185.56 237.38 168.05

 ยุโรปและแอฟริกา ล้านบาท 573.50 1,103.80 433.91 172.23 328.79

 อเมริกาเหนือ ล้านบาท 175.44 485.32 238.07 23.63 -553.60

ค่าใช้จ่ายด้านสังคม ล้านบาท 137.15 117.72 135.16 108.76 74.46

นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 
ต่อยอดขาย

ร้อยละ 0.19* 0.22 0.22 0.27 0.17

12

สรุปผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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หมายเหต ุ      
1 ขอบเขตของการรายงานอ้างอิงจากตัวชี้วัดหลักผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://www.thaiunion.com/th/sustainability/report  
2 ไม่มีการบันทึกข้อมูลของผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชมในปี 2559 - 2561 

*GRI 102 – 48 มีการเปลี่ยนฐานของจำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย เนื่องจากบางบริษัทที่ปฏิบัติการของไทยยูเนี่ยนมีการเปลี่ยนหน่วยการคำานวณจากชั่วโมงเป็นนาที

**GRI 102 – 48 เพื่อให้มีความสอดคล้อง ได้มีการแก้ไขวิธีการคำานวณอัตราการลาออก โดยก่อนหน้านี้ มีการคำานวณโดยอัตราการลาออกโดยเฉลี่ยจากบริษัทที่ปฏิบัติการแต่ละบริษัท ปัจจุบันคำานวณโดย
การหารจำานวนคนออกทั้งหมดตามจำานวนพนักงานประจำาในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้ข้อมูลแม่นยำามากขึ้น

ผลการดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกลุ่มบริษัทฯ ทั่วโลก
ข้อมูลผลการดำาเนินงาน1 หน่วย 2559 2560 2561 2562

1 อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุ 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 
-  พนักงาน ผู้รับเหมา และ 
 ผู้เยี่ยมชม

ครั้งต่อ 200,000 
ชั่วโมงการทำางาน

0.89 0.74 0.57 0.42

2 อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTISR)2 

-  พนักงาน ผู้รับเหมา และ
 ผู้เยี่ยมชม 

วันที่หยุดต่อ 
200,000 ชั่วโมง
การทำางาน

N/A N/A N/A 3.53

3 อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุ 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 
-  พนักงาน

ครั้งต่อ 200,000 
ชั่วโมงการทำางาน

0.89 0.74 0.59 0.46

4 อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTISR) 
-  พนักงาน

วันที่หยุดต่อ 
200,000 ชั่วโมง
การทำางาน

7.48 5.82 8.91 3.96

5 อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุ 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 
-  ผู้รับเหมา

ครั้งต่อ 200,000 
ชั่วโมงการทำางาน

0.37 0.14 0.00 0.02

6 อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ถึงขั้นหยุดงาน (LTISR) 
-  ผู้รับเหมา

วันที่หยุดต่อ 
200,000 ชั่วโมง
การทำางาน

N/A N/A N/A 0.03

7 ชั่วโมงการทำางาน 
-  พนักงาน

ชั่วโมงการทำางาน  138,562,813  139,855,687  119,279,654  114,415,914 

8 ชั่วโมงการทำางาน 
-  ผู้รับเหมา

ชั่วโมงการทำางาน  2,430,099  2,814,596  3,744,761  13,274,667 

9 กรณีเสียชีวิต 
-  พนักงาน

จำานวน 0  1 0 0 

10 กรณีเสียชีวิต 
-  ผู้รับเหมา

จำานวน  1  4 0  1 

การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร หน่วย   2559 2560 2561 2562

จำานวนพนักงานทั้งหมด คน    49,177       51,143 47,314 44,551

พนักงานประจำา คน    13,381       12,803 13,582 14,319

พนักงานรายวัน คน    35,796       38,340 33,422 30,212

จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ยต่อปี ชั่วโมง/พนักงาน            18        15.0 5.6* 4.7

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนา 
เฉลี่ยต่อปีของพนักงานประจำา

บาท      4,279         7,544 3,505 3,120

ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน 
ด้านทรัพยากรบุคคล

บาท 12.26      10.81 10.53 10.24

การสร้างแรงจูงใจและรักษาพนักงานที่มี
ศักยภาพสูง

หน่วย   2559 2560 2561 2562

การสำารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ร้อยละความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อ

องค์กร

         66.04      82.92 82 83.5

อัตราการลาออกของพนักงานทั้งหมด 
(พนักงานประจำา) 

ร้อยละ     14.43          14.98       13.23** 16.10

ภูมิภาคเอเชีย ร้อยละ      14.33         13.50       14.98** 17.74

ภูมิภาคอเมริกา ร้อยละ      10.5         30.74       26.00** 26.78

ภูมิภาคยุโรป ร้อยละ       6.93         16.16       10.27** 11.31

ความหลากหลายของพนักงาน หน่วย   2559 2560 2561 2562
การแบ่งตามเพศและระดับ

จำานวนผู้บริหารทั้งหมด คน      1,148  967 1,140 1.129

สัดส่วนของผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารทั้งหมด ร้อยละ         37.80 43.12 43.33 46.06

จำานวนผู้บริหารชายทั้งหมด คน          714  550 646 609

จำานวนผู้บริหารหญิงทั้งหมด คน          434 417 494 520
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หน่วย   2559 2560 2561 2562

จำานวนผู้บริหารชายทั้งหมด จำานวนคนทั้งหมด          714  550 646 609

ผู้บริหารระดับสูง คน            17  22 26 24

ผู้บริหารระดับกลาง คน          161  119 143 144

ผู้บริหารระดับล่าง คน          536  412 480 441

หน่วย   2559 2560 2561 2562

จำานวนผู้บริหารหญิงทั้งหมด จำานวนคนทั้งหมด          434  417 494 520

ผู้บริหารระดับสูง คน              3  3 3 2

ผู้บริหารระดับกลาง คน            47  43 49 51

ผู้บริหารระดับล่าง คน          384  371 442 467

หน่วย   2559 2560 2561 2562

จำานวนพนักงานทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้บริหาร คน 11,892 10,516 12,442 12,009

สัดส่วนของพนักงานหญิงที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ร้อยละ 55.61  59.48 61.20 60.44

พนักงานชายที่ไม่ใช่ผู้บริหาร คน 5,279  4,261 4,827 4,751

พนักงานหญิงที่ไม่ใช่ผู้บริหาร คน 6,613 6,255 7,615 7,258

สัดส่วนการจ้างงานผู้บริหารระดับสูงจากท้องถิ่น 
(สำาหรับสำานักงานใหญ่เท่านั้น) 

ร้อยละ 80 59.82 50.00 33.33

เสรีภาพในการรวมกลุ่ม - จำานวนพนักงาน 
ที่เข้าร่วมสหภาพแรงงาน

คน 626             877 586 564

ร้อยละ 7.91        80.47**       81.24** 82.88

จำานวนการปรึกษาหารือ/การต่อรองเจรจากับ
สหภาพแรงงาน ครั้ง 26 9 10 10

โรงงาน1

 ตัวชี้วัด หน่วย 2559 2560 2561
ปริมาณการผลิต: ปริมาณการผลิตทั้งหมด (เมตริกตัน)  ตัน  685,987  700,856  690,219 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 0.87  0.78  0.78 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 594,453  544,639  536,494 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 422,695  366,642  369,540 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 171,758  177,997  166,954 

การจัดการด้านพลังงาน

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล/ตันการผลิต 6.92 6.39 6.21

การใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล  4,743,738  4,477,417  4,283,160 

การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด กิกะจูล  3,465,181  3,161,286  3,043,495 

น้ำามันเตา กิกะจูล  807,813  887,411  731,721 

ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล  309,133  296,547  263,269 

น้ำามันดีเซล กิกะจูล  579,392  200,414  133,767 

ก๊าซหุงต้ม กิกะจูล  469,180  396,040  427,493 

ถ่านหิน กิกะจูล  1,100,035  1,203,587  1,341,402 

น้ำามันเบนซิน กิกะจูล  4,188  2,907  2,048 

ก๊าซชีวภาพ กิกะจูล  66,966  59,307  50,700 

เชื้อเพลิงชีวภาพ กิกะจูล  -    -    1,550 

เชื้อเพลิงมวลอัดเม็ด กิกะจูล  128,474  115,071  88,317 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กิกะจูล  -    -    3,228 

การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า) กิกะจูล  1,264,778  1,305,374  1,239,665 

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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 หมายเหตุ 
1 ขอบเขตของการรายงานอ้างอิงจากตัวชี้วัดหลักผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://www.thaiunion.com/th/sustainability/report  
2 สำาหรับปี 2559-2562 น้ำาบนผิวดิน ประกอบด้วย แม่น้ำา ทะเลสาป พื้นที่ชุ่มน้ำา อ่างเก็บน้ำา ลำาธาร และน้ำาทะล      
3 การกำาจัดของเสียที่ไม่อันตราย และการกำาจัดของเสียที่อันตรายถูกเก็บรวบรวมและรายงานตาม GRI-306-2     

หมายเหตุ 1 ขอบเขตของการรายงานอ้างอิงจากตัวชี้วัดหลักผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://www.thaiunion.com/th/sustainability/report

โรงงาน1

 ตัวชี้วัด หน่วย 2559 2560 2561

การใช้น้ำา

ความเข้มข้นในการใช้น้ำา  ลูกบาศก์เมตร/ตัน
การผลิต 

 15.11  14.94  13.65 

การใช้น้ำา  ลูกบาศก์เมตร  10,363,474  10,471,711  9,421,412 

น้ำาประปา   ลูกบาศก์เมตร  7,730,992  7,735,211  6,435,806 

น้ำาผิวดิน2  ลูกบาศก์เมตร  1,553,552  1,428,179  1,537,961 

น้ำาบาดาล  ลูกบาศก์เมตร  1,011,892  1,242,813  1,405,195 

น้ำาฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำาของบริษัท   ลูกบาศก์เมตร  67,038  65,508  42,451 

น้ำาทะเล   ลูกบาศก์เมตร 

น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้หมุนเวียน  ลูกบาศก์เมตร  1,035,902  813,250  934,366 

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ  กิโลกรัม/ตัน
ผลิตภัณฑ์ 

 59.10  38.75  31.34 

ของเสียฝังกลบทั้งหมด กิโลกรัม  40,540,146  27,155,495  21,628,046 

การกำาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย3  

การใช้ซ้ำา กิโลกรัม  26,134,837 

การนำากลับมาใช้ใหม่ กิโลกรัม 

การนำาไปหมัก กิโลกรัม  5,863,325 

การนำามาแปรสภาพ เช่นการนำามาแปรสภาพเป็นพลังงาน กิโลกรัม  754,919 

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น การเผาไหม้มวล กิโลกรัม  1,434,238 

การฝังกลบ กิโลกรัม  40,425,476  26,770,065  21,524,027 

การกำาจัดของเสียที่อันตราย3

การใช้ซ้ำา กิโลกรัม  387,641 

การนำากลับมาใช้ใหม่ กิโลกรัม  207,256 

การนำาไปหมัก กิโลกรัม 

การนำามาแปรสภาพ เช่นการนำามาแปรสภาพเป็นพลังงาน กิโลกรัม  41,641 

การเผาโดยไม่นำาความร้อนกลับมาใช้ เช่น การเผาไหม้มวล กิโลกรัม  5,870 

การฝังกลบ กิโลกรัม  114,670  385,430  104,019 

โรงงาน1 ปี 2562

 ตัวชี้วัด หน่วย  เอเชีย ไทยยูเนี่ยน
ยุโรป  อเมริกา ทั่วโลก  

ปริมาณการผลิต: ปริมาณการผลิตทั้งหมด (เมตริกตัน)  ตัน  570,637  131,107  12,753  714,498 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 0.75  0.53  0.52  0.71 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 430,526  69,778  6,603  506,906 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 281,293  53,779  1,980  337,052 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 149,232  15,998  4,623  169,854 

การจัดการด้านพลังงาน

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล/ตันการผลิต 5.71 4.55 5.36 5.49

การใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล  3,256,037  596,496  68,378  3,920,912 

การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด กิกะจูล  2,215,336  434,609  35,626  2,685,571 

น้ำามันเตา กิกะจูล  422,783  247,573  -    670,356 

ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล  -    78,720  35,574  114,295 

น้ำามันดีเซล กิกะจูล  70,014  66,251  17  136,283 

ก๊าซหุงต้ม กิกะจูล  182,701  9,451  10  192,163 

ถ่านหิน กิกะจูล  1,379,047  -    -    1,379,047 

น้ำามันเบนซิน กิกะจูล  1,049  1,893  24  2,966 

ก๊าซชีวภาพ กิกะจูล  26,701  30,721  -    57,422 

เชื้อเพลิงชีวภาพ กิกะจูล  1,343  -    -    1,343 

เชื้อเพลิงมวลอัดเม็ด กิกะจูล  115,116  -    -    115,116 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กิกะจูล  16,582  -    -    16,582 

การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)   กิกะจูล  1,040,701  161,887  32,753  1,235,341 
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ฟาร์มและโรงเพาะฟัก

 ตัวชี้วัด หน่วย  2559  2560  2561  2562 

ปริมาณการผลิต: ปริมาณการผลิตทั้งหมด (เมตริกตัน)  ตัน  903  199  235  371 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 4.76  14.59  10.65  7.64 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 4,294  2,903  2,504  2,834 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 487  342 307 265

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 3,807  2,561 2,197 2,570

การจัดการด้านพลังงาน

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล/ตันการผลิต

การใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล  33,097  22,468  19,592  21,562 

การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด กิกะจูล  6,585  4,634  4,388  3,783 

น้ำามันเตา กิกะจูล  -   

ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 

น้ำามันดีเซล กิกะจูล  6,474  4,445  4,231  3,572 

ก๊าซหุงต้ม กิกะจูล 

ถ่านหิน กิกะจูล 

น้ำามันเบนซิน กิกะจูล  111  189  157  211 

ก๊าซชีวภาพ กิกะจูล 

เชื้อเพลิงชีวภาพ กิกะจูล 

เชื้อเพลิงมวลอัดเม็ด กิกะจูล 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กิกะจูล 

การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)   กิกะจูล  26,512  17,834  15,204  17,779 

 หมายเหตุ 
1 ขอบเขตของการรายงานอ้างอิงจากตัวชี้วัดหลักผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ https://www.thaiunion.com/th/sustainability/report  
2 สำาหรับปี 2559-2562 น้ำาบนผิวดิน ประกอบด้วย แม่น้ำา ทะเลสาป พื้นที่ชุ่มน้ำา อ่างเก็บน้ำา ลำาธาร และน้ำาทะล      
3 การกำาจัดของเสียที่ไม่อันตราย และการกำาจัดของเสียที่อันตรายถูกเก็บรวบรวมและรายงานตาม GRI-306-2     

โรงงาน1 ปี 2562

 ตัวชี้วัด หน่วย  เอเชีย ไทยยูเนี่ยน
ยุโรป  อเมริกา ทั่วโลก  

การใช้น้ำา

ความเข้มข้นในการใช้น้ำา  ลูกบาศก์เมตร/
ตันการผลิต 

 12.72  6.95  19.48  11.78 

การใช้น้ำา  ลูกบาศก์เมตร  7,258,921  911,427  248,376  8,418,724 

น้ำาประปา   ลูกบาศก์เมตร  5,061,830  830,331  248,376  6,140,537 

น้ำาผิวดิน2  ลูกบาศก์เมตร  820,624  81,096  -    901,720 

น้ำาบาดาล  ลูกบาศก์เมตร  1,332,888  -    -    1,332,888 

น้ำาฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำาของบริษัท   ลูกบาศก์เมตร  43,579  -    -    43,579 

น้ำาทะเล   ลูกบาศก์เมตร  -    249,948  -    249,948 

น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้หมุนเวียน  ลูกบาศก์เมตร  1,054,318  29,497  140,438  1,224,253 

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ  กิโลกรัม/ตัน
ผลิตภัณฑ์ 

 15.21  34.56  43.85  19.27 

ของเสียฝังกลบทั้งหมด กิโลกรัม  8,678,918  4,530,683  559,270  13,768,871 

การกำาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย3  

การใช้ซ้ำา กิโลกรัม  1,489,458  1,489,439  -    2,978,897 

การนำากลับมาใช้ใหม่ กิโลกรัม  19,237,515  1,672,868  351,167  21,261,550 

การนำาไปหมัก กิโลกรัม  2,823,204  -    -    2,823,204 

การนำามาแปรสภาพ เช่นการนำามาแปรสภาพเป็นพลังงาน กิโลกรัม  1,118,845  714,170  -    1,833,015 

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น การเผาไหม้มวล กิโลกรัม  1,289,490  -    -    1,289,490 

การฝังกลบ กิโลกรัม  8,671,487  4,344,809  559,270  13,575,566 

การกำาจัดของเสียที่อันตราย3

การใช้ซ้ำา กิโลกรัม  236,571  309  -    236,880 

การนำากลับมาใช้ใหม่ กิโลกรัม  70,840  5,003  -    75,843 

การนำาไปหมัก กิโลกรัม  -    -    -    -   

การนำามาแปรสภาพ เช่นการนำามาแปรสภาพเป็นพลังงาน กิโลกรัม  175,982  16,104  -    192,086 

การเผาโดยไม่นำาความร้อนกลับมาใช้ เช่น การเผาไหม้มวล กิโลกรัม  6,230  4,556  -    10,786 

การฝังกลบ กิโลกรัม  7,431  185,874  -    193,306 
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สำานักงาน

 ตัวชี้วัด หน่วย  2559  2560  2561  2562 

ปริมาณการผลิต: ปริมาณการผลิตทั้งหมด (เมตริกตัน)  ตัน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 -    -    -    -   

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 604  559  632  897 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 86  20  40  16 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขต 2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

 518  539  592  881 

การจัดการด้านพลังงาน

ความเข้มข้นในการใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล/ตันการผลิต

การใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล  4,883  3,880  4,914  6,856 

การใช้พลังงานทางตรงทั้งหมด กิกะจูล  1,233  291  819  762 

น้ำามันเตา กิกะจูล  -   

ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 

น้ำามันดีเซล กิกะจูล  16  10  272  217 

ก๊าซหุงต้ม กิกะจูล 

ถ่านหิน กิกะจูล 

น้ำามันเบนซิน กิกะจูล  1,217  281  547  544 

ก๊าซชีวภาพ กิกะจูล 

เชื้อเพลิงชีวภาพ กิกะจูล 

เชื้อเพลิงมวลอัดเม็ด กิกะจูล 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กิกะจูล 

การใช้พลังงานทางอ้อมทั้งหมด (ไฟฟ้า)   กิกะจูล  3,650  3,589  4,095  6,095 

 หมายเหตุ 
1. การกำาจัดของเสียที่ไม่อันตราย และการกำาจัดของเสียที่อันตรายถูกเก็บรวบรวมและรายงานตาม GRI-306-2   

ฟาร์มและโรงเพาะฟัก

 ตัวชี้วัด หน่วย  2559  2560  2561  2562 

การใช้น้ำา

ความเข้มข้นในการใช้น้ำา  ลูกบาศก์เมตร/
ตันการผลิต 

การใช้น้ำา  ลูกบาศก์เมตร  1,555,953  1,492,820 1,715,316  2,858,950 

น้ำาประปา   ลูกบาศก์เมตร  14,576  13,791  11,206  22,696 

น้ำาผิวดิน2  ลูกบาศก์เมตร  1,448,571  1,437,854  
1,687,986 

 712,674 

น้ำาบาดาล  ลูกบาศก์เมตร  92,806  41,175  15,380 

น้ำาฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำาของบริษัท   ลูกบาศก์เมตร  744 

น้ำาทะเล   ลูกบาศก์เมตร  1,972,299 

น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้หมุนเวียน  ลูกบาศก์เมตร  10,192  69,776 

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ  กิโลกรัม/ตัน
ผลิตภัณฑ์ 

ของเสียฝังกลบทั้งหมด กิโลกรัม  83,170  99,670  93,637  81,505 

การกำาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย3  

การใช้ซ้ำา กิโลกรัม 

การนำากลับมาใช้ใหม่ กิโลกรัม  110  257 

การนำาไปหมัก กิโลกรัม 2 

การนำามาแปรสภาพ เช่นการนำามาแปรสภาพเป็นพลังงาน กิโลกรัม 

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น การเผาไหม้มวล กิโลกรัม  1,040  536 

การฝังกลบ กิโลกรัม  93,297  81,311 

การกำาจัดของเสียที่อันตราย3

การใช้ซ้ำา กิโลกรัม 

การนำากลับมาใช้ใหม่ กิโลกรัม  76  269 

การนำาไปหมัก กิโลกรัม 

การนำามาแปรสภาพ เช่นการนำามาแปรสภาพเป็นพลังงาน กิโลกรัม 

การเผาโดยไม่นำาความร้อนกลับมาใช้ เช่น การเผาไหม้มวล กิโลกรัม 

การฝังกลบ กิโลกรัม  340  194 
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บริษัทและบริษัทย่อย  การถือหุ้น
โดย TU

2562 ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงาน

ยอดขาย
หน่วย: พันล้านบาท

 % ตัวชี้วัด 
ด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดด้าน
สังคม***

1. ภูมิภาคเอเชีย

บมจ. ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป TU  - 13.00 10.30 ✓ ✓

บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม TUM 99.66 18.30 14.50 ✓ ✓

บมจ. สงขลาแคนน่ิง SC 99.55 4.90 3.90 ✓ ✓

บจ. เอเซียนแปซิฟิคแคน APC 99.54* 0.80 0.60 ✓ ✓

บจ. ยู่เฉียงแคนฟู้ด YCC 99.55* 0.30 0.30 ✓ ✓

บจ. ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด TUS 51.00 3.00 2.40 ✓ ✓

บมจ. แพ็คฟู้ด PPC 99.74 4.80 3.80 ✓ ✓

บจ. อีเอชเอส เทรนด์น่ิง แอนด์ เซอร์วิส 
(เดิมช่ือ บจ. ธีร์ โฮลด้ิง) 

EHS 100.00  -  - N/A < 2 ปี

บจ. ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ TFM 66.90 4.80 3.80 ✓ ✓

บจ. ไทยยูเน่ียน กราฟฟิกส์ TUG 98.00 0.10 0.10 ✓ ✓

Seafood International One FZCO SIC1 60.00** 0.20 0.20 N/A N/A

บจ. ไทยยูเน่ียนออนไลน์ช็อป TUO 100.00  -  - ✓ กำาลังดำาเนินการ

Thai Union China Co., Ltd. TUC 100.00 0.40 0.30 N/A กำาลังดำาเนินการ

บจ. ทีเอ็มเอซี TMAC 100.00 0.10 0.10 ✓ ✓

บจ. ไทยยูเน่ียน อินกรีเดียนท์ TUI 100.00 0.10 0.10 < 2 ปี < 2 ปี

บจ. ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล TSR 65.00 0.10 0.10 N/A < 2 ปี

รวมภูมิภาคเอเชีย 50.90  40.30  

 หมายเหตุ 
1 ขอบเขตของการรายงานอ้างอิงจากตัวชี้วัดหลักผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

https://seachangesustainability.org/wp-content/uploads/Performance-of-Key-Environmental-and-Social-Indicators.pdf  
2 สำาหรับปี 2559-2562 น้ำาบนผิวดิน ประกอบด้วย แม่น้ำา ทะเลสาป พื้นที่ชุ่มน้ำา อ่างเก็บน้ำา ลำาธาร และน้ำาทะล      
3 การกำาจัดของเสียที่ไม่อันตราย และการกำาจัดของเสียที่อันตรายถูกเก็บรวบรวมและรายงานตาม GRI-306-2

ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงาน  
สำานักงาน

 ตัวชี้วัด หน่วย  2559  2560  2561  2562 

การใช้น้ำา

ความเข้มข้นในการใช้น้ำา  ลูกบาศก์เมตร/
ตันการผลิต 

การใช้น้ำา  ลูกบาศก์เมตร  15,927  15,950  10,586  22,761 

น้ำาประปา   ลูกบาศก์เมตร  15,927  15,950  10,586  17,966 

น้ำาผิวดิน2  ลูกบาศก์เมตร 

น้ำาบาดาล  ลูกบาศก์เมตร 

น้ำาฝนที่กักเก็บในอ่างน้ำาของบริษัท   ลูกบาศก์เมตร 

น้ำาทะเล   ลูกบาศก์เมตร 

น้ำาที่นำากลับมาใช้ใหม่/น้ำาใช้หมุนเวียน  ลูกบาศก์เมตร 

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ

ความเข้มข้นของของเสียที่ถูกฝังกลบ  กิโลกรัม/ตัน
ผลิตภัณฑ์ 

ของเสียฝังกลบทั้งหมด กิโลกรัม  63,000  66,700  885  4,794 

การกำาจัดของเสียที่ไม่เป็นอันตราย3  

การใช้ซ้ำา กิโลกรัม 

การนำากลับมาใช้ใหม่ กิโลกรัม 

การนำาไปหมัก กิโลกรัม 

การนำามาแปรสภาพ เช่นการนำามาแปรสภาพเป็นพลังงาน กิโลกรัม 

การเผาโดยไม่ต้องแปรสภาพ เช่น การเผาไหม้มวล กิโลกรัม 

การฝังกลบ กิโลกรัม  1,425  4,665 

การกำาจัดของเสียที่อันตราย3

การใช้ซ้ำา กิโลกรัม  -   

การนำากลับมาใช้ใหม่ กิโลกรัม  169  -   

การนำาไปหมัก กิโลกรัม  -   

การนำามาแปรสภาพ เช่นการนำามาแปรสภาพเป็นพลังงาน กิโลกรัม  250 

การเผาโดยไม่นำาความร้อนกลับมาใช้ เช่น การเผาไหม้มวล กิโลกรัม  -   

การฝังกลบ กิโลกรัม  299  130 
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บริษัทและบริษัทย่อย  การถือหุ้น
โดย TU

2562 ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงาน

ยอดขาย
หน่วย: พันล้านบาท

 % ตัวชี้วัด 
ด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดด้าน
สังคม***

2. ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา

กลุ่มบริษัท ไทยยูเน่ียน ยุโรป วัน TUE1 100.00* 19.80 15.70 ✓ ✓

Thai Union Trading Europe B.V. TUTE 100.00* 2.10 1.60 N/A < 2 ปี

กลุ่มบริษัท เมอร์อไลอันซ์ MA 100.00* 4.70 3.80 ✓ ✓

กลุ่มบริษัท คิง ออสการ์ KO 100.00* 1.20 1.00 ✓ ✓

Thai Union Germany GmbH TUGe 100.00* 4.60 3.70 กำาลังดำาเนินการ กำาลังดำาเนินการ

Thai Union Canada Inc. TUCa 100.00* 0.30 0.20 กำาลังดำาเนินการ กำาลังดำาเนินการ

รวมภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา 32.80 26.00

3. ภูมิภาคอเมริกา

บจ. ไทร-ยูเน่ียน ซีฟู้ดส์ TRI-U 100.00* 11.20 8.90 ✓ ✓

บจ. ไทร-ยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดักส์ TUFP 100.00* 29.80 23.60 N/A ✓

บจ. ยูเอสเพ็ท นูทรีช่ัน USPN 100.00* 1.50 1.20 ✓ ✓

รวมภูมิภาคอเมริกา 42.50 33.70

รวมทั้งหมด 126.30 100.00 95% 96%

หมายเหตุ 
ข้อมูลด้านบนอ้างอิงจากโครงสร้างรายได้จากการขายหลังจากหักรายการระหว่างกันออกแล้ว ในหนังสือรายงานประจำาปี 2562 หน้า 63  
(https://investor.thaiunion.com/misc/ar/20200318-tu-ar2019-th-03.pdf)       
*  บริษัทย่อยของไทยยูเนี่ยนเป็นเจ้าของ        
**  มีการปรับโครงการของ SIC1 เป็นกิจการร่วมค้า ตั้งแต่พฤษภาคม 2562      
*** ตัวชี้วัดด้านสังคมของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย        
 < 2 ปี หมายถึง โรงงานที่มีการดำาเนินการ หรือ ได้เข้าซื้อกิจการมาน้อยกว่า 2 ปี ดังนั้นจึงอยู่นอกขอบเขตของไทยยูเนี่ยนในการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม   
 N/A หมายถึง โรงงานที่ไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นโรงงานผลิต ดังนั้นจึงอยู่นอกขอบเขตของไทยยูเนี่ยนในการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม    
 In Progress หมายถึง การรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของโรงงานนี้กำาลังดำาเนินการ       
      

ขอบเขตที่ครอบคลุมการรายงาน  
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GRI CONTENT 
INDEX AND UNGC 
COP

GENERAL
STANDARD

DISCLOSURES
DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL 

ASSURANCE

GHG EMISSION

GRI 102-1 Name of the organization Back cover

GRI 102-2 Activities, brand, products and 
services

P. 13-16

GRI 102-3 Location of headquarters Back cover and Annual Report P. 1

GRI 102-4 Location of operations Annual Report P. 10-11

GRI 102-5 Ownership and legal form Annual Report P. 1

GRI 102-6 Markets served P. 13 and Annual Report P. 16-21

GRI 102-7 Scale of the organization P. 13

GRI 102-8 Information on employees and 
other workers

P. 13 and 87

GRI 102-9 Supply chain P. 14-16 and Annual Report P. 8-11

GRI 1-2-10 Significant changes to the 
organization and its supply chain

No significant change

GRI 102-11 Precautionary Principle or 
approach

P. 65 and https://www.thaiunion.
com/en/sustainability/environment

GRI 102-12 Externally developed economic, 
environmental and social charters, 
principles or other initiatives to 
which the organization subscribes 
or which it endorses

P. 24-25

GRI 102-13 Membership of Associations P. 23-25

GRI 102-14 Statement from senior 
decision-maker

P. 8-9

GRI 102-16 Values, principles, standards, and 
norm of behavior

P. 13

GOVERNANCE

GRI 102-18 Governance structure Annual Report P. 28-46
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GENERAL 
STANDARD

DISCLOSURES
DESCRIPTION PAGE OR LINK EXTERNAL 

ASSURANCE

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

GRI 102-40 List of stakeholder groups P. 34-36

GRI 102-41 Collective bargaining agreement P. 88

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders P. 29-31

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement P. 29-31

GRI 102-44 Key topics and concern raised P. 30-32

REPORTING PRACTICE

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements Annual Report P. 
64-67

GRI 102-46 Defining report content and topic boundaries P. 5

GRI 102-47 List of material topics P. 32

GRI 102-48 Restatements of information P. 87

GRI 102-49 Changes in reporting No change

GRI 102-50 Reporting period P. 5

GRI 102-51 Date of most recent report P. 5

GRI 102-52 Reporting cycle P. 5

GRI 102-53 Contact point of questions regarding the report Back cover

GRI 102-54 Claim of reporting in accordance with the GRI Standards P. 5

GRI 102-55 GRI content index P. 100 – 112 

GRI 102-56 External assurance P. 104-106 

MATERIAL 
ASPECT

DMA AND 
INDICATORS DESCRIPTION PAGE OR LINK OMISSION 

/NOTES
EXTERNAL 

ASSURANCE

ECONOMIC (COMMUNITIES, TRANSPARENCY AND GOVERNANCE)

Economic 
Performance

GRI  103 Management 
Approach

Annual Report P. 152-156

GRI 201-1 Direct Economic 
value generated 
and distributed

P. 85 and Annual Report 
P. 22

Transparency GRI 103 Management 
Approach

P. 19-21 and Annual 
Report P. 99-101

GRI419-1 Non-compliance 
with laws and 
regulations in 
the social and 
economic area

https://investor.thaiunion.
com/misc/investor_
note/20190806-tu-inves-
tor-note-2q2019-en-02.pdf

Community GRI  103 Management 
Approach

P. 77 and
https://seachangesustaina-
bility.org/about-seachange/
people-and-communities/

GRI 413-1 Operations with 
local community 
engagement, 
impact 
assessment and 
development 
programs

P. 78

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE
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MATERIAL 
ASPECT

DMA AND 
INDICATORS DESCRIPTION PAGE OR LINK OMISSION 

/NOTES
EXTERNAL 

ASSURANCE

Emissions GRI 103 Management 
Approach

P. 65-67,74 and https://
seachangesustainability.
org/about-seachange/
responsible-operations/

GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG 
emissions

P. 66,67,91,93 and 95 *

GRI 305-2 Energy indirect 
(scope2) GHG 
emissions

P.  91,93 and 95 *

GRI 305-4 GHG emissions 
intensity

P. 91 and 93 *

GRI 305-5 Reduction of GHG 
emissions

P. 66-67

Effluents and 
waste

GRI 103 Management 
Approach

P. 65 and https://
seachangesustainability.
org/about-seachange/
responsible-operations/

GRI 306-2 Waste by type and 
disposal    method

P. 90,92,94 and 96 *

Ocean plastic GRI 103 Management 
Approach

P. 58,69 and 
https://seachangesus-
tainability.org/ocean-
plastics-and-marine-de-
bris/

GGGI Best 
Practice 
Framework

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

P. 58 and 83

MATERIAL 
ASPECT

DMA AND 
INDICATORS DESCRIPTION PAGE OR LINK OMISSION /

NOTES
EXTERNAL 

ASSURANCE

ENVIRONMENTAL (ENVIRONMENTAL PROTECTION, CLIMATE CHANGE AND OCEAN PLASTIC)

Energy GRI 103 Management 
Approach

P. 65-67 and 
https://seachang-
esustainability.org/
about-seachange/
responsible-opera-
tions/

GRI 302-1 Energy consumption 
within organization

P. 89,91,93 and 95

GRI 302-3 Energy intensity P. 89 and 91

GRI 302-4 Reduction of energy 
consumption

P. 66-67 and 73

Water GRI 103 Management 
Approach

P. 65-66

GRI 303-1 Water withdrawal by 
source

P. 90, 92,94 and 
96

*

GRI 303-2 Water sources 
significantly affected 
by withdrawal of 
water

P. 90,92,94 and 96 *

GRI 303-3 Water recycled and 
reused

P. 90,92 and 94 *
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MATERIAL 
ASPECT

DMA AND 
INDICATORS DESCRIPTION PAGE OR LINK OMISSION 

/NOTES
EXTERNAL 

ASSURANCE

SeaBOS 
Taskforce

Reducing 
ocean plastic, 
mapping sources, 
presences, and 
types of plastic 
in seafood 
production.

P. 26,69-70 and 75

SOCIAL (HUMAN RIGHTS AND ETHICAL LABOR PRACTICES, RESPONSIBLE SOURCING, LONG-TERM COMMITMENT, 
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, AND OCEAN PLASTIC)

Human 
Rights and 
ethical labor 
practices

GRI 103 Management 
Approach

P. 41

GRI 412-3 Significant 
investment 
agreements and 
contracts that 
include human 
rights clauses 
or underwent 
human rights 
screening

P. 42, 48-51

GRI 103 Management 
Approach

P. 31 and https://
seachangesustainability.
org/about-seachange/re-
sponsible-operations/

GRI 102-41 Percentage of 
total employees 
covered by 
collective 
bargaining 
agreements. 

P. 88

MATERIAL 
ASPECT

DMA AND 
INDICATORS DESCRIPTION PAGE OR LINK OMISSION 

/NOTES
EXTERNAL 

ASSURANCE

SOCIAL (HUMAN RIGHTS AND ETHICAL LABOR PRACTICES, RESPONSIBLE SOURCING, LONG-TERM COMMITMENT, 
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, AND OCEAN PLASTIC)

Forced or 
compulsory 
labor

GRI 103 Management 
Approach

P. 41

GRI 409-1 Operations and 
suppliers at 
significant risk 
for incidents 
of forced or 
compulsory labor

P. 46-47, 49-51

Responsible 
sourcing

GRI 103 Management 
Approach

P. 53, 60 and https://
seachangesustainability.
org/about-seachange/re-
sponsible-sourcing/

FP 1 Percentage 
of purchased 
volume from 
suppliers 
compliant with 
company’s 
sourcing policy

P. 54
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MATERIAL 
ASPECT

DMA AND 
INDICATORS DESCRIPTION PAGE OR LINK OMISSION 

/NOTES
EXTERNAL 

ASSURANCE

SOCIAL (HUMAN RIGHTS AND ETHICAL LABOR PRACTICES, RESPONSIBLE SOURCING, LONG-TERM COMMITMENT, 
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, AND OCEAN PLASTIC)

FP 2 Percentage 
of purchased 
volume which is 
verified as being 
in accordance 
with credible, in-
ternationally  
recognized 
responsible 
production 
standards, 
broken down by 
standards

P. 55-56, and 61

Supplier 
assessment 
for labor 
practices

GRI 103 Management 
Approach

P. 48 and  
https://seachangesus-
tainability.org/about-
seachange/responsi-
ble-sourcing/suppliers/

GRI 414-1 New suppliers 
that were 
screened using 
social criteria

P. 48 and 50

GRI 414-2 Negative social 
impacts in the 
supply chain and 
action taken

P. 50-51

MATERIAL 
ASPECT

DMA AND 
INDICATORS DESCRIPTION PAGE OR LINK OMISSION 

/NOTES
EXTERNAL 

ASSURANCE

SOCIAL (HUMAN RIGHTS AND ETHICAL LABOR PRACTICES, RESPONSIBLE SOURCING, LONG-TERM COMMITMENT, 
HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT, AND OCEAN PLASTIC)

Human Capital 
Development

GRI 103 Management 
Approach

P. 77

GRI 404-1 Average hours of 
training per year, 
per employee 

P. 87

Safety in the 
Workplace

GRI 103 Management 
Approach

P. 67 and  
https://www.thaiunion.
com/en/about/safe-
ty-health-and-environment

GRI 403-2 Types of injury 
and rates of injury, 
occupational 
disease, lost day, 
and absenteeism, 
and number of 
work-related 
facilities

P. 68 and 86 *
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MATERIAL 
ASPECT

DMA AND 
INDICATORS DESCRIPTION PAGE OR LINK OMISSION /

NOTES
EXTERNAL 

ASSURANCE

FOOD SAFETY AND USE OF ANTI-BIOTICS 

Food safety 
and use of 
antibiotics

GRI 103 Management 
Approach

P. 65 and 
https://www.thaiunion.com/
th/products-and-brands/
combating-food-fraud-and-
food-defense-strategy

Management 
Approach

Annual Report 

FP 5 Percentage 
of production 
manufactured 
in sites certified 
by third party 
according to in-
ternationally 
recognized food 
safety standard

P. 65

FP 12 Policy and 
practice on 
antibiotic

P. 31 and  
https://www.thaiunion.com/
th/innovation/at-a-glance

Omission on 
reporting 
identifying 
species and 
breed type.

NNOVATION

Innovation GRI 103 Management 
Approach

P. 22-23 and  
https://www.thaiunion.
com/th/innovation/our-ap-
proach-to-innovation

GRI 203-1 Infrastructure 
investments and 
services support

P. 22-23 and  
https://www.startupthailand.
org/space-f-to-expedite-
foodtech-startups-th/

UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

HUMAN RIGHTS

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

P. 21, 41-46

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

LABOR

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

P. 41-46 and P. 88

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.

ENVIRONMENT

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

P. 65-75

Principle 8 Undertake initiatives to promote greater 
environmental responsibility.

Principle 9 Encourage the development and diffusion of envi-
ronmentally friendly technology.

ANTI- 
CORRUPTION

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

P. 21, 24-25
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LR Independent Assurance Statement 
Relating to Thai Union Group Plc.’s Sustainability Report for the 
calendar year 2019 
 
This Assurance Statement has been prepared for Thai Union Group Plc. (TU) in accordance with our contract but is intended 
for the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LR) was commissioned by TU Group PLC. (TU) to provide independent assurance on 
its Sustainability Report 2019 “the report” against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the 
materiality of the professional judgement of the verifier using LR’s verification approach.  LR’s verification procedure is based 
on current best practice, is in accordance with ISAE 3000 and AA1000 AS and uses the following principles of - inclusivity, 
materiality, responsiveness and reliability of performance data. 

 
Our assurance engagement covered TU’s subsidiaries in Asia and the United State under its direct operational control only, 
and specifically the following requirements: 
• Confirming that the report is in accordance with: 

- GRI Standards (2016) and core option  
- GRI Food Processing supplement Sector  

• Evaluating the accuracy and reliability of data and information for only the selected indicators listed below: 1 
- Environmental: GRI 303-1 Water withdraw by source, GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG emissions, GRI 305-2 Energy 

indirect (scope 2) GHG emissions and Waste by type and disposal method (GRI 306-2) 
- Social: GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and 

number of work-related fatalities. 

Our assurance engagement excluded the data and information of TU’s subsidiaries where it has no operational control and all 
its operations and activities outside of Asia and the United State. Our assurance engagement also excluded the data and 
information of its suppliers and any third-parties mentioned in the report. 

 
LR’s responsibility is only to TU.  LR disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. TU’s 
responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and for 
maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.  Ultimately, the report has been 
approved by, and remains the responsibility of TU. 
 
LR’s Opinion 
Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that TU has not, in all material 
respects: 

• Met the requirements above 
• Disclosed accurate and reliable performance data and information as no errors or omissions were detected 
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier.  
 
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  Limited assurance engagements 
focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement 
is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.  
 
LR’s approach 
LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though were 
undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Assessing TU’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured 
correctly. We did this by reviewing documents and associated records. 

• Reviewing TU’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were included 
in their Report and updated overtime.   We did this by benchmarking reports written by TU and its peers to ensure that 
sector specific issues were included for comparability.   

 
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 

 
 

• Auditing TU’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements 
in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling processes and systems.  We also spoke with 
key people in various facilities responsible for compiling the data and drafting the Report. 

• Sampling of evidences to confirm the reliability of the selected specific standard disclosures as below operations; 
• Thailand: Thai Union Manufacturing Co., Ltd. at Samutsakorn, Pakfood Public Co., Ltd. at Bangkok, Thai Union 

Seafood Co., Ltd. at Songkla, Thai Union Feed mill Co., Ltd at Samutsakhon, Asian-Pacific Can Co., Ltd. (Canning 
Plant) at Samutsakorn and TMK Farm Co., Ltd. (TMK2) at Suratthani; 

• Vietnam: Yueh Chyang Canned Food Co., Ltd.  and; 
• USA: Tri-Union Seafoods, LLC.  

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Stakeholder inclusivity: 
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from TU’s stakeholder engagement process. 
TU has open dialogue with all of its stakeholders to understand their growing expectations. 

• Materiality: 
We are not aware of any material issues concerning TU’s sustainability performance that have been excluded from 
the report.  It should be noted that TU has established extensive criteria for determining which issue/aspect is material 
and that these criteria are not biased to the company’s management. 

• Responsiveness:  
TU has addressed the concerns of stakeholders in all regions in relation to GHG emissions and ocean plastic.  However, 
we believe that future reports should 
- disclose safety statistic of contractor 
- discuss how TU establishes governance with new business partners.  

• Reliability: 
Data management systems are considered to be well defined, but the implementation of these systems varies across 
TU’s operational facilities.  TU should consider interim verification to further improve the reliability and timeliness of 
its disclosed data and information. 

 
LR’s standards, competence and independence 
LR ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The 
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the 
approach applied is rigorous and transparent. 

This verification is the only works undertaken by LR for TU and as such does not compromise our independence or impartiality. 
 
 

 
 
Opart Charuratana Dated: 14 May 2020 
LR Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 

LRQA reference: BGK00000472 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees 
or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any 
person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a 
contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the 
terms and conditions set out in that contract. 
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions translated into 
other languages.  
 
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2020.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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