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ล่าสุด 2560

การเชือ่มโยง SeaChange®

และประเด็นทีม่นัียส าคญั
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แนวทางการท างานของ SeaChange® และประเดน็ทีม่นียัส าคญั
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กลยุทธ์ความยั่งยนื ประเด็น
ส าคัญ

ตัวขับเคลื่อน ประเด็นที่
เกิดขึน้

เป้าหมาย ปี 2563 ความก้าวหน้าในปี 2560 ตัวอย่างโครงการที่ริเร่ิม

o สิทธิ
มนุษยชน

o การจ้างงานที่ปลอดภยั
และถกูกฎหมายส าหรับ
พนกังานของเราเองและ
พนกังานผู้ที่ท างานในหว่ง
โซอ่ปุทานของเรา

o การจดัการความเสี่ยงและ
การบรรเทาผลกระทบที่
เก่ียวกบัสิทธิมนษุยชน

o การปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัสิทธิ
มนษุยชนและ
มาตรฐานสากลเร่ืองการ
บงัคบัใช้แรงงาน การค้า
มนษุย์ และทาสยคุ
ปัจจบุนั

o การจดัการผลกระทบด้าน
ชื่อเสียงตอ่อตุสาหกรรม
ประมงของไทย

o การมีสว่นร่วมอยา่ง
ตอ่เน่ืองในการปรับปรุง
กบัองค์การนอกภาครัฐ
และภาคประชาสงัคม

o สิทธิ
มนษุยชน

o เราจะดแูลแรงงานทกุคน ไมว่า่
จะเป็นแรงงานข้ามชาติ หรือ
แรงงานในภมูิภาคนัน้อยา่งเทา่
เทียมและให้เกียรติกนั แรงงาน
ทกุคนจะต้องมีความปลอดภยั
และมีเสรีภาพในการเลอืก

o ในหว่งโซอ่ปุทานของเรา ตัง้แต่
เรือประมง ไปจนถึงโรงงาน
จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย
แรงงาน และจรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏบิตัิด้าน
แรงงานของเรา

o การตรวจสอบย้อนกลบัแบบ
ครบวงจรในวตัถดุิบอาหาร
ทะเลที่เราซือ้ เราจะต้องมี
ข้อมลูที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิตอ่
แรงงานบนเรือประมง

o ด้วยการศกึษาและการเจรจา
อยา่งเปิดกว้าง เราได้ให้
อ านาจกบัแรงงานของเรา โดย
การรับฟังความคิดเห็นของ
พวกเขาในวนันีแ้ละตอ่ไปใน
อนาคต

o การน าระบบการจดัเก็บข้อมลู
แบบดิจิทลัมาใช้ในประเทศไทย 
โดยมุง่เน้นการจดัเก็บข้อมลู
ส าหรับกระบวนการจดัซือ้
วตัถดุิบกุ้งและการจดัซือ้ทัว่ไป 

o การเผยแพร่แถลงการณ์การ
ปฏิบตัิตามกฎหมายเร่ืองระบบ
การค้าแรงงานทาสยคุปัจจบุนั
ของประเทศองักฤษ ฉบบัลา่สดุ

o การออกแนวปฏิบตัิด้านแรงงาน
บนเรือประมง

o การปฏิบตัิในเร่ืองกระบวนการ
ยกเลิกคา่ธรรมเนียมในการ
จดัหาแรงงานในทกุการ
ปฏิบตัิการของเราทัว่โลก

o การมีสว่นร่วมในกระบวนการ
บาหลี (Bali Process)
และการประชมุของหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมถึงงานประชมุ
สาธารณะตา่งๆ อีกมากมาย 
เพ่ือแบง่ปันประสบการณ์และ
สง่เสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

o การจา่ยคา่แรงให้กบัแรงงานทกุ
คนของเราทัว่โลกผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

o การประเมินความเสี่ยงเร่ืองสิทธิ
มนษุยชนตามประเทศและตาม
ภาคอตุสาหกรรม

o การน าแนวปฏบิตัิด้านแรงงานบน
เรือประมงและการพฒันา
เรือประมงมาปฏิบตัิใช้

o การน าจรรยาบรรณธุรกิจและแนว
ปฏิบตัิด้านแรงงาน และนโยบาย
การจดัหาแรงงานข้ามชาติอยา่งมี
จริยธรรมมาปฏิบตัิใช้อยา่ง
ตอ่เน่ือง

o การท างานร่วมกบัสถาบนัอิสรา 
มลูนิธิเครือข่ายสง่เสริมคณุภาพ
ชีวิตแรงงาน และเครือข่ายสทิธิ
แรงงานข้ามชาติในเร่ืองการอบรม
สิทธิแรงงาน และการร้องเรียน
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กลยุทธ์ความยั่งยนื ประเด็น
ส าคัญ

ตัวขับเคลื่อน ประเด็นที่
เกิดขึน้

เป้าหมาย ปี 2563 ความก้าวหน้าในปี 2560 ตัวอย่างโครงการที่ริเร่ิม

o การพบปะตามความต้องการ
ของคูค้่าและลกูค้า

o การสร้างความไว้วางใจกบัผู้
มีสว่นได้เสียของเรา

o เรามุง่มัน่ที่จะเป็นผู้น าและมี
การเจรจากบั
ภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ 
และภาคประชาสงัคมอยา่ง
ตอ่เน่ือง เพ่ือให้มีการปรับปรุง
แนวปฏิบตัิด้านแรงงานอยา่ง
ยัง่ยืนทัง้อตุสาหกรรม

o การตัง้มาตรฐานใหมข่องการ
จดัหาแรงงานข้ามชาติอยา่ง
โปร่งใส

o นโยบายการยกเลิก
คา่ธรรมเนียมในการจดัหา
แรงงานชว่ยแก้ปัญหาเร่ือง
แรงงานขดัหนี ้

o โครงการพฒันาการจดัหา
แรงงาน

o การจัดหา
วัตถุดิบด้วย
ความ
รับผิดชอบ

o การเดินหน้าท างานการ
ตรวจสอบย้อนกลบัแบบครบ
วงจรของวตัถดุิบที่ใช้ในการ
ผลิต เร่ิมตัง้แตก่ารจบัปลา 
และเรือ เป็นพืน้ฐานของ
ธุรกิจเรา

o การจดัหา
วตัถดุิบอยา่ง
ยัง่ยืน

o ร้อยละ 75 ของผลิตภณัฑ์
แบรนด์ปลาทนู่ามาจากการ
จดัหาวตัถดุิบด้วยวธีิการที่
ยัง่ยืน

o ร้อยละ 12 ของสดัสว่นปลาทู
น่าที่มาจากการท าประมงที่
ได้รับการรับรอง MSC หรือ
โครงการพฒันาการประมง

o ร้อยละ 92 ของสดัสว่นการซือ้
ปลาทนู่าจากเรือที่ขึน้ทะเบียน 
PVR ส าหรับอปุกรณ์จบัปลา
ทกุประเภท

o โครงการพฒันาการประมงที่
มหาสมทุรอินเดีย (ข้อมลู
เพ่ิมเติม สามารถอา่นได้ที่
http://www.thaiuni
on.com/en/newsro
om/press-
release/807/thai-
union-releases-
progress-report-on-
commitment-to-
100-percent-
sustainable-tuna)

o ระบบการตรวจสอบย้อนกลบั
แบบดิจิทลัที่ได้รับการ
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
ข้อก าหนดทางสงัคมในฟาร์ม
กุ้งที่ประเทศไทย

o โครงการสร้างศกัยภาพให้แกคู่่
ค้าและการตรวจสอบใน
ประเทศไทย

แนวทางการท างานของ SeaChange® และประเดน็ทีม่นียัส าคญั
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กลยุทธ์ความยั่งยืน ประเด็นส าคัญ ตัวขับเคลื่อน ประเด็นที่เกิดขึน้ เป้าหมาย ปี 2563 ความก้าวหน้าในปี 2560 ตัวอย่างโครงการที่ริเร่ิม

o การ
เปล่ียนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ
และการรักษา
ส่ิงแวดล้อม

o การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศมีผลกระทบ
ทางตรงตอ่แหลง่
วตัถดุิบหลกัของไทยยู
เน่ียน และเป็นสาเหตใุห้
การผลิตหยดุชะงกัจาก
สภาพอากาศที่เลวร้าย

o การเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศ

o การใช้น า้
o ของเสียฝังกลบ

o การลดการปลอ่ยก๊าซเรือน
กระจก (ขอบเขต 1&2) ลง
ร้อยละ 30 ตอ่ตนั
ผลิตภณัฑ์ (จากข้อมลูปีฐาน 
2559) 

o การลดการใช้น า้ลงร้อยละ
20 ตอ่ตนัผลิตภณัฑ์ (จาก
ข้อมลูปีฐาน 2559)

o คา่ความเข้มข้นการปลอ่ยก๊าซ
เรือนกระจก (ขอบเขต 1&2) 
จากฐานข้อมลูที่รวบรวม เทา่กบั 
0.83 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเทา่/ตนัผลิตภณัฑ์ 

o การใช้น า้ทัง้หมดจากฐานข้อมลูที่
รวบรวม เทา่กบั 15.06
ลกูบาศก์เมตร/ตนัผลติภณัฑ์

o ของเสียฝังกลบที่รวบรวมเทา่กบั
55.99 กิโลกรัม/ตนัผลิตภณัฑ์

o กลยทุธ์ก๊าซเรือนกระจก
o การตรวจสอบการลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก
o การลงทนุอปุกรณ์ประหยดั

พลงังานที่มีประสิทธิภาพ
o โครงการน าน า้กลบัมาใช้

ใหม่
o โครงการพลงังาน

แสงอาทิตย์บนหลงัคา

o การลงทุนใน
ทรัพยากร
มนุษย์

o ชุมชน

o การเป็นผู้น าของ
อตุสาหกรรมที่สร้างการ
เปลี่ยนแปลงและความ
แตกตา่งเชิงบวก

o อตุสาหกรรมประมง
ยงัคงเผชิญความท้า
ทายในการบรรลผุล
ส าเร็จเร่ืองความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรม
ในแรงงานข้ามชาติ

o การลงทนุใน
ทรัพยากรมนษุย์ 

o ชมุชน

o พนกังานทัง้หมดมีสว่นร่วม 
(ในปี 2561)

o ปัจจยัส าคญัในการดแูล
พนกังานที่ท างานในองค์กร

o เราจะสนบัสนนุเป้าหมาย
การพฒันาที่ยัง่ยืนของ
องค์การสหประชาชาติ เร่ือง
การขจดัความหิวโหย ผ่าน
การบริจาคอาหารโดยตรงไป
ยงัโครงการตา่งๆ ทัว่โลก 
และการเป็นพนัธมิตรกบั
โครงการอาหารโลก

o การส ารวจความผกูพนัของ
พนกังานไทยยเูน่ียนในภมิูภาค
เอเซีย ยโุรป และอเมริกา โดยจะ
จดัท าทัว่โลกในปี 2561

o การขจดัความหิวโหย และการ
อนรัุกษ์และการใช้ทรัพยากรทาง
ทะเลอยา่งยัง่ยืน เชน่
- ข้อมลูของกิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กบัการประมง

- การจดัอบรมเก่ียวกบัการ
ทอ่งเที่ยวชมุชน 7 ครัง้

o กรอบการพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรของไทยยเูน่ียน

o การสร้างคณุคา่แบรนด์
องค์กร

o โครงการความร่วมมือ
ระหวา่งไทยยเูน่ียนกบั
IUCN ที่เกาะยาวใหญ่ 
จ.พงังา เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งชมุชนและชีวิต
ความเป็นอยูผ่่านการ
บริหารจดัการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง
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กลยุทธ์ความยั่งยืน ประเด็นส าคัญ ตัวขับเคลื่อน ประเด็นที่เกิดขึน้ เป้าหมาย ปี 2563 ความก้าวหน้าในปี 2560 ตัวอย่างโครงการที่ริเร่ิม

o เราจะท างานร่วมกบัชมุชน
ท้องถ่ินเพ่ือลดพลาสติก
และขยะในท้องทะเล

o เราจะมุง่ให้เกิดอนาคตที่ดี
ผ่านการศกึษาของพนกังาน
ของเราและเด็ก

o การจ้างงานที่มีคณุคา่และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ เชน่ 
โครงการที่เกาะยาวใหญ่ 
ชมุชนสามารถสร้างรายได้จาก
การทอ่งเที่ยวชมุชนเป็นเงิน
จ านวน 88,000 บาท
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