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TUF constantly strives to be the ‘Chef of the World’ creating
and providing world-class quality and innovative cuisine 
that fully satisfies our customers, consumers and stakeholders’
ever evolving requirements.

To be known as a producer of high quality, delicious, safe and 
convenient food trusted by consumers anywhere in the world.

To be known as an organization with good corporate 
governance, integrity and accountability to all stakeholders
and to achieve a sustainable business growth.

To be known as an employer of choice; investing in people
and creating opportunities for career growth as well as 
betterment of quality of lives.

To proudly represent and promote Thailand in the world’s 
seafood stage.

To become a company known for accountability and
commitment in the conservation of the greater marine 
ecology, natural resources and environment.

การเป็นผู้นำาและเช่ียวชาญด้านอาหารทะเลระดับโลกที่ มุ่งค้นคิด
นวัตกรรมด้านอาหารอย่างต่อเน่ือง ใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัย
ด้วยกระบวนการผลิตที่ควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดทุกข้ันตอน
เพ่ือตอบสนองทุกความต้องการ รวมถึงสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
และบริการให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคอย่างสูงสุด

เป็นผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยสูง ใส่ใจในเรื่องของรสชาติ ความสะดวกในการบริโภค

เป็นองค์กรที่ดำาเนินธุรกิจโดยยึดหลักความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และ
คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
ความสำาเร็จในการทำาธุรกิจที่ยั่งยืนร่วมกัน

เป็นท่ียอมรับในฐานะองค์กรท่ีลงทุนในบุคลากร สร้างโอกาสในการเติบโต
ในสายงานอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทน และให้การสนับสนุนธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของประเทศไทยบนเวทีโลก

เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความสำาคัญและมีสำานึกรับผิดชอบต่อแหล่ง
ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงทรัพยากรโลกและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

VISION (วิสัยทัศน์)

MISSION (พันธกิจ)

COMPANY’S
VISION &
MISSION
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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MESSAGE FROM
THE PRESIDENT
THIRAPHONG CHANSIRI – PRESIDENT
ธีรพงศ์ จันศิริ - ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธานกรรมการบริหาร
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Since our establishment in 1977 or more than three
decades ago as a manufacturer of only canned tuna products
to our position today as the world’s leading seafood
expert, we have grown our business and influenced 
the way people consume around the world. While our
business nature has evolved over the years, the
environmental and social responsibility firmly embedded 
within our elementary core values have remained the 
same. It is always our intention to bring our stakeholders
together to jointly define our sustainability roadmap
together, by providing an opportunity and empowering 
our stakeholders internally and externally to engage in a
constructive dialogue, meaningful discussion and impactful
development of various relevant initiatives. Often times, our 
contribution becomes a substantial support to the work
of our stakeholders. At the same time, our stakeholders
play a key part in fueling our wisdom and growth.

Literately indescribable in this report, I strongly believe 
however, that all our stakeholders, whether be our local
and overseas staffs, retail and institutional investors,
customers, suppliers, regulators, government authorities, 
communities, non-governmental organizations, international
organizations, and all other relevant constituents, can
articulate from distinct and diverse angles about the
initiatives we have substantially made a progress in our 
on-going collaboration.

Globalization continues to exert unprecedented pressure 
on societies and economies that have started to realize 
the importance of sustainable business practices. We
believe that enegagement with key stakeholders is the 
right approach to developing these solutions for the
sustainability cause. Moreover, we are more determined 
than ever to be a key driver of sustainable business
practices in the global seafood industry.

I honestly believe that there is no better time than now 
to declare ‘This is the moment that all stakeholders
should work together to formulate direction and develop 
solutions to achieve a more sustainable future for all’. I do 
hope this sustainability report can help us better visualize 
the sustainable development roadmap and that the capacity
of our stakeholders’ network can be reinforced steady and 
strong.  Lastly, I would like to take this occasion to extend 
an invitation to those who share similar passion to join us in 
shaping a better future together.

นับแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2520 หรือกว่าสามทศวรรษที่ผ่านมา จากการเป็น
ผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องจนเป็นผู้เช่ียวชาญด้านอาหารทะเลช้ันนำา
ของโลก  ขณะที่ธุรกิจของเราเติบโตและสนองตอบความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ัวโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ความยึดม่ันในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปลูกฝังในค่านิยมที่เป็นรากฐาน
ของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลง  เราตั้งใจอยู่เสมอที่จะทำางานร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสียของเราในการกำาหนดเส้นทางเดินสู่ความย่ังยืน โดยเปิดโอกาส
และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกได้แลกเปลี่ยน
มุมมองอย่างสร้างสรรค์ นำาเสนอความคิดที่มีความหมาย และพัฒนา
แนวคิดท่ีย่ิงใหญ่หลายส่ิงหลายอย่างร่วมกัน  บ่อยคร้ังท่ีเราได้มีส่วนในการ
สนับสนุนพันธกิจของผู้มีส่วนได้เสียของเรา ในขณะเดียวกัน ผู้มีส่วน
ได้เสียก็ได้มีส่วนเติมเต็มการเรียนรู้และเติบโตของเราด้วยเช่นกัน

แม้จะไม่สามารถเรียบเรียงทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ ผมเชื่อว่าผู้มีส่วน
ได้เสียของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานทั้งในประเทศไทยและที่อยู่
ต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนักลงทุนท้ังรายย่อยและสถาบัน ลูกค้า คู่ค้า
หน่วยงานที่ทำาหน้าที่กำากับและตรวจสอบ หน่วยงานภาครัฐ ชุมชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และภาคส่วนอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง จะสามารถบอกเล่าถึงเร่ืองราวท่ีเราได้มีส่วนร่วมกันในการสร้าง
และพัฒนาได้ด้วยมุมมองที่แตกต่างและหลากหลาย

โลกาภิ วัฒน์ได้สร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อภาคสังคมและ
เศรษฐกิจ ที่เริ่มตระหนักถึงความสำาคัญของแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
ของธุรกิจ  เราเช่ือว่าการทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นแนวทางท่ีนำาสู่
คำาตอบท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง  นอกจากน้ี เรายังต้ังใจแน่วแน่ท่ีจะเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนแนวปฏิบั ติ ด้านความย่ังยืนของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลโลก

ผมเช่ือโดยแท้จริงว่าไม่มีเวลาใดที่จะเหมาะสมไปกว่าขณะนี้ที่จะ
ประกาศว่า “น่ีคือห้วงเวลาท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน
กำาหนดทิศทางและหาแนวทางในการมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนกว่า
สำาหรับทุกคน”  ผมหวังว่ารายงานเพ่ือความย่ังยืนฉบับน้ีจะมีส่วนช่วย
ให้เราทุกคนเห็นแผนที่ทางเดินของการพัฒนาที่ยั่งยืน และหวังด้วยว่า
เครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสียของเราจะมีศักยภาพที่เข้มแข็งและม่ันคง  
ท้ายที่สุดนี้ ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนทุกท่านที่มีแรงบันดาลใจ
เดียวกัน เข้ามาร่วมสร้างอนาคตที่ดีกว่าร่วมกับเรา

‘This is the moment that all stakeholders should work together to formulate 
direction and develop solutions to achieve a more sustainable future for all’

“นี่คือห้วงเวลาที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต้องร่วมกันกำาหนดทิศทางและหาแนวทางในการ
มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนกว่าสำาหรับทุกคน”
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ABOUT 
THIS REPORT
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

This is the first sustainability report of Thai Union Frozen 
Products Public Company Limited (TUF).  The compilation
of all sustainability initiatives, conducts, and performances 
is expected to provide the stakeholders who have had 
worked with us from the past till present to have a clearer 
vision of pathway towards sustainable future together.
In addition to providing the information necessary for 
awareness raising and informed decisions, we expect that 
the disclosure of the context of sustainability shared by 
the Company and our stakeholders will be the platform 
opened for everyone in general to provide feedback and 
recommendation.

This report was prepared in accordance with the
sustainability reporting guideline ‘Global Reporting Initiative
or GRI G4’. The reporting period is 2013 full year from
1 January to 31 December.  The theme ‘Think Global - Act 
Local’ is chosen to reflect the two distinct sections of this 
report. ‘Think Global’ which is the first part provides the 
sustainability context by which all related material issues, 
sustainability strategies, and relevant stakeholders were 
examined all together in order to verify whether or not, the 
sustainability initiatives done to date and those planned 
for the future are of relevant, comprehensive, and accurate
in corresponding to a true sustainability of us as well as 
stakeholders. The scope and boundary of this part of the report
cover all business operations domestically and overseas.

‘Act Local’ as the latter part provides the detailed description
of the performances both in quantitative and qualitative
terms. Specific scoping to only a single business
unit – seafood processing plants in Samut Sakhon which 
are under direct management of TUF, enables us to ensure
accurate and reliable report quality for the first year of 
reporting.  In subsequent reporting on annual basis, we 
plan to progressively extend the coverage to all business 
activities.

รายงานฉบับน้ีเป็นรายงานเพ่ือความย่ังยืนเล่มแรกของบริษัท ไทยยูเน่ียน
โฟรเซ่น โปรดักส์ จำากัด (มหาชน) โดยได้รวบรวมแนวคิด แนวทางการ
ดำาเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร และผลการดำาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ร่วมทำางานด้วยกัน
มาต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้เห็นภาพท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนถึงเส้นทางเดิน
ไปสู่อนาคตร่วมกัน นอกจากจะเป็นการนำาเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความ
ตระหนัก และประกอบการตัดสินใจแล้ว บริษัทฯยังมุ่งหวังว่าการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับแง่มุมต่างๆ ด้านความย่ังยืนของเราและผู้มีส่วนได้เสีย
ของเราจะเป็นการเปิดเวทีสำาหรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทุกๆ ฝ่าย
และที่มุ่งหวังยิ่งไปกว่านั้นคือ การก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในเส้นทางเดิน
แห่งการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยผู้ท่ียังไม่มีโอกาสได้ร่วมงานกับเรา ณ ปัจจุบัน

รายงานฉบับน้ีจัดทำาโดยอ้างอิงแนวทางการรายงานของ Global Reporting
Initiative (GRI) ฉบับล่าสุด G4 ระยะเวลาของการรายงานครอบคลุม
ปี 2556 เต็มปีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม แก่นสาระหลัก
ที่แบ่งออกเป็น “คิดกว้าง - ทำาจริงให้ลึก” ได้สะท้อนโครงสร้างของ
รายงานน้ีท่ีแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ “คิดกว้าง” คือส่วนต้นของรายงาน
ท่ีกล่าวถึงบริบทของความย่ังยืน ซ่ึงประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญด้านความย่ังยืน
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกนำามา
พิจารณาร่วมกันในการทวนสอบว่าแนวทางการดำาเนินงานด้านความ
ยั่งยืนที่ผ่านมาและแนวทางที่วางแผนสำาหรับอนาคต มีความสอดคล้อง 
ครอบคลุมและตรงตามความย่ังยืนที่แท้จริงของเราและผู้มีส่วนได้เสีย  
ขอบเขตของรายงานในส่วนนี้ครอบคลุมทุกกิจกรรมทางธุรกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ

ในส่วนท้ายของรายงาน ภายใต้หัวเรื่อง ‘ทำาจริงให้ลึก หรือ Act Local’ 
ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงผลการดำาเนินงานในประเด็นต่างๆ ที่เป็นทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เราต้ังใจท่ีจะนำาเสนอในขอบเขตท่ีแคบ
โดยเป็นข้อมูลเจาะลึกเพียงหน่วยธุรกิจเดียว คือ โรงงานแปรรูปอาหาร
ทะเลภายใต้การกำากับโดยตรงของบริษัทฯซึ่งต้ังอยู่ในเขตจังหวัด
สมุทรสาคร ประเทศไทย  เพ่ือให้เราสามารถเน้นคุณภาพของการรายงาน
ในแง่ของความแม่นยำาและความน่าเชื่อถือสำาหรับการรายงานครั้งแรกนี้ 
อย่างไรก็ดี สำาหรับการรายงานในฉบับต่อจากน้ีไป ซ่ึงจัดทำาทุกปี เราจะ
ทยอยเพิ่มเติมขอบเขตของการรายงานในส่วนนี้จนครอบคลุม
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจในที่สุด



TUF SUSTAINABILITY
REPORT 2013

7

This report is published in an on-line format available for download at the Company’s website
(http://www.thaiuniongroup.com). A printed copy is available upon request to:

Corporate Communications Department or Sustainability Development Department
797/12, 25th Floor, S.M.Tower, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel : 66(0) 2298-0024
Fax : 66(0) 2298-0548

รายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่
http://www.thaiuniongroup.com ในส่วนของผู้ที่ต้องการรายงานที่เป็นรูปเล่ม กรุณาติดต่อ:

ฝ่ายสื่อสารองค์กร หรือ ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
797/12, ชั้น 25 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 66(0) 2298-0024
โทรสาร : 66(0) 2298-0548

As a member of the United Nations Global Compact, this report is also our 
Communication on Progress for our first year of membership in implementing
the principles of the Global Compact and supporting broader United Nations
goals on environmental and social responsibility.

นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ รายงานฉบับนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่ง
ของการส่ือสารความคืบหน้าของการปฏิบัติตามหลักการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 10 ประการ
และการสนับสนุนเป้าหมายอ่ืนๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมของสหประชาชาติ
สำาหรับรอบปีแรกของการเป็นสมาชิก

This is our Communication on Progress
in implementing the principles of the
United Nations Global Compact and
supporting broader UN goals.

We welcome feedback on its contents.
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THINK
GLOBAL
คิดให้กว้าง
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OUR HISTORY
ความเป็นมา

ABOUT US
เกี่ยวกับเรา

THAI UNION MANUFATURING FOUNDED IN 1977.
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา อุตสาหกรรม จำากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520

THAI UNION FROZEN PRODUCTS ESTABLISHED IN 1988
AND BECAME LISTED IN THE STOCK ENCHAGE OF THAILAND IN 1994

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำากัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531

และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนเมื่อปี พ.ศ. 2537

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

5,0
00.0

0

10
,0

00.0
0

15
,0

00.0
0

20
,0

00.0
0

25
,0

00.0
0

30
,0

00.0
0

Established capacity
for printing

Expanded capacity of
canned seafood

manufacture

Entered to
canned tuna

Expanded
capacity of shrimp

processing

Entered to
domestic market

Established capacity
for shrimp feed

manufactureเริ่มให้บริการด้านงานพิมพ์

ขยายสายการผลิต
อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

เข้าสู่ธุรกิจปลาทูน่า
บรรจุกระป๋อง
ในสหรัฐอเมริกา

ขยายกำาลังผลิตกุ้ง

เข้าสู่ตลาดในประเทศ

เริ่มสายการผลิตอาหารกุ้ง
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TOTAL REVENUE (MILLION BAHT)
รายได้รวม (ล้านบาท)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Expanded to frozen
seafood products
in the US market

Extended to
produce high grade

tuna oil
and glucosamine

Entered to
tuna fishing

Expanded to
pet foods in Canada

Expanded to pet foods
in the US market

Entering
canned seafood

business in Europe

Expanded
to shrimp feed

business in India

Partnered
with Pakfood

Expanded
to shrimp farming

Entered to
canned seafood

Established capacity
for shrimp breeds

ขยายธุรกิจสู่อาหารทะเล
แช่เยือกแข็งในสหรัฐอเมริกา

เริ่มสายการผลิต
ผลิตภัณฑ์

ผลพลอยได้จากทูน่าเข้าสู่ธุรกิจประมงปลาทูน่า
ในมหาสมุทรอินเดีย

ขยายธุรกิจสู่อาหาร
สัตว์เลี้ยงในแคนาดา

ขยายธุรกิจสู่อาหารสัตว์เลี้ยง
ในสหรัฐอเมริกา

เข้าสู่ธุรกิจอาหารทะเล
บรรจุกระป๋องในสหภาพยุโรป

ขยายธุรกิจอาหารกุ้ง
สู่ประเทศอินเดีย

ร่วมทุนกับแพ็คฟู้ด

ขยายธุรกิจ
สู่ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง

เข้าสู่ธุรกิจอาหารทะเล
บรรจุกระป๋องในเวียดนาม

เริ่มทำาการเพาะพันธุ์กุ้ง
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MANUFACTURE AND EXPORT
OF FROZEN AND CANNED SEAFOOD

MANUFACTURE AND SALE OF ANIMAL FEEDS
AND AQUACULTURE PRODUCTS

MANUFACTURE AND SALE OF PACKAGING

DOMESTIC TRADING

OVERSEAS INVESTMENT

ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งและบรรจุกระป๋อง

ผลิตและจำาหน่ายอาหารสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

ผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์

ธุรกิจตลาดภายในประเทศ

ธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ

1
2
3
4
5

OWNERSHIP
AND SUBSIDIARIES
โครงสร้างธุรกิจและบริษัทย่อย

THAI UNION FROZEN PRODUCTS
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำากัด (มหาชน)

THAI UNION MANUFACTURING CO., LTD. (TUM)

THAI QUALITY SHRIMP
CO., LTD. (TQS)

TMAC CO., LTD (TMAC)

THAI UNION SEAFOOD CO., LTD. (TUS)

PAKFOOD PCL. (PPC)

SONGKLA CANNING PCL. (SC)

THAI UNION GRAPHIC CO., LTD. (TUG)

T-HOLDING CO., LTD. (THD)

THAI UNION INVESTMENT HOLDING  (TUIH)

THAI UNION INTERNATIONAL, INC. (TUI)

THAI UNION FEEDMILL CO., LTD. (TFM)

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำากัด

บริษัท ไทยควอลิตี้ ชริมพ์ จำากัด

บริษัท ทีเอ็มเอซี จำากัด

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำากัด

บริษัท แพ็คฟู้ด จำากัด (มหาชน)

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำากัด

บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำากัด

บริษัท ไทยยูเนี่ยนอินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำากัด

บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำากัด

90.08%

100%

51.00%

51.00%

77.06%

90.44%

74.00%

90.00%

100%

100%

51.00%

1

1

1

1

2

3

4

4

5
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NEW FRONTIER FOODS CO., LTD. (NFF)

CHAOPHRAYA COLDSTORAGE CO.,LTD. (CHP)

OKEANOS CO.,LTD. (OK)

THAKSIN SAMUT CO.,LTD. (TZ)

OKEANOS FOOD CO.,LTD. (OKF)

ASIAN-PACIFIC CAN CO., LTD. (APC)

YUEH CHYANG CANNED FOOD
CO., LTD. (YCC)

TRI-UNION FROZEN PRODUCTS, INC. (TUFP)

TRI-UNION SEAFOODS, LLC (TRI-U)

1%

99.00%

26.00%

74.00%

74.00%

26.00%

U.S. PET NUTRITION, LLC (USPN) CANADIAN PET NUTRITION, ULC (CAPN)

TCM FISHERY CO., LTD. (TCM)

TMK FARM CO., LTD. (TMK)

THAI UNION HATCHERY CO., LTD. (TUH)

THAI QUALITY SHRIMP
CO., LTD. (TQS)

TMAC CO., LTD (TMAC)

MW BRANDS HOLDING SAS

ESIP LDA (ESIP)
IRISH SEAFOOD
INVESTMENTS LTD.

UK SEAFOOD
INVESTMENTS LTD.

ETABLISSEMENTS
PAUL PAULET SAS (EPP)

INDIAN OCEAN TUNA
LTD. (IOT)

MW BRANDS
(SEYCHELLES) LTD.

MAREBLU SRL

TLS LTD.

TTV LTD. (TTV)

JOHN WEST FOOD  LTD.

JOHN WEST HOLLAND BV

PIONEER FOOD
CANNERY LTD. (PFC)

MW BRANDS SAS

บริษัท นิว ฟรอนเทียร์ ฟู้ดส์ จำากัด

บริษัท เจ้าพระยาห้องเย็น จำากัด

บริษัท โอคินอส จำากัด

บริษัท ทักษิณสมุทร จำากัด

บริษัท โอคินอสฟู้ด จำากัด

บริษัท เอเซียนแปซิฟิคแคน จำากัด

บริษัท ยู่เฉียงแคนฟู้ด จำากัด

บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำากัด

บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน ซีฟู้ดส์ จำากัด

บริษัท ยูเอสเพ็ท นูทรีชั่น จำากัด บริษัท แคนาเดียน เพ็ท นูทรีชั่น จำากัด

บริษัท ทีซีเอ็ม ฟิชเชอรี่ จำากัด

บริษัท ทีเอ็มเค ฟาร์ม จำากัด

บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำากัด

บริษัท ไทยควอลิตี้ ชริมพ์ จำากัด

บริษัท ทีเอ็มเอซี จำากัด

บริษัท เอ็มดับบลิวแบรนด์ส โฮลดิ้ง

เอสเอเอส จำากัด

100%

100%

100%

100%

100%

90.50%

51.00%

82.00%

100%

100% 100%

80.00%

75.00%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

60.00%

100%

100%

60.00%

50.00%

100%

100%

100%100%
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BUSINESS OVERVIEW
ภาพรวมของธุรกิจ

FACTS
ABOUT TUF
BEING THE WORLD’S SEAFOOD EXPERT WITH
ด้วยความพร้อมที่จะเป็นผู้นำาด้านอาหารทะเลระดับโลก

TONS PER YEAR
ตันต่อปี

TONS PER YEAR
ตันต่อปี

TONS PER YEAR ตันต่อปี TONS PER YEAR ตันต่อปี

Pet food production capacity
กำาลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง

SALES BREAKDOWN
BY PRODUCT
สัดส่วนยอดขายตามผลิตภัณฑ์

MARKETING
การตลาด

PROCESSING
การแปรรูป

RAW MATERIAL ACQUISITION
การจัดหาวัตถุดิบ

25%

47%

11%

7%

6%

4%

TUNA PRODUCTION
CAPACITY
กำาลังการผลิตปลาทูน่า

Shrimp production capacity
กำาลังการผลิตกุ้ง

Sardine & mackerel production capacity
กำาลังการผลิตปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรล

81,000

610,000

100,000 106,000

Salmon
แซลมอน

Sardine & Mackerel
ซาร์ดีน & แมคเคอเรล

Pet Food
อาหารสัตว์เลี้ยง

Tuna
ทูน่า

Value-added &
Other products
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าและอื่นๆ

Shrimp & Related
Products
กุ้งและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Fi
sh

er
y 

Pr
od

uc
ts

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ
์จา

กป
ระ
มง

Fisheries
ประมง

Shrimp Feed
อาหารกุ้ง

Packaging
& Label

Production
บรรจุภัณฑ์และฉลาก

Breeding
เพาะพันธฺกุ้ง

Farming
เพาะเลี้ยงกุ้ง

Aq
ua

cu
ltu

re
 P

ro
du

ct
s

ผล
ิตภ

ัณ
ฑ
์จา

กก
าร
เพ

าะ
เล
ี้ยง

สัต
ว์น

้ำา
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TONS ตัน

PEOPLE คน

SALES BREAKDOWN
BY PRODUCT
สัดส่วนยอดขายตามผลิตภัณฑ์

Overall cold storage capacity of
ห้องเย็นบรรจุสินค้าขนาด

OEM
รับจ้างผลิต

BRAND
ตราสินค้า
ของบริษัทฯ

And others
และอื่นๆ

SALES
DISTRIBUTION
สัดส่วนการจัดจำาหน่าย

SALES
BREAKDOWN
BY BUSINESS

MODEL
สัดส่วนยอดขาย

จำาแนกตามโมเดลธุรกิจ

30%

59%
41%

13%

7%

8%

13%

41%

7%
7%

3%
3%
4%
3%

1%
1%

Global workforce of
มีผู้ปฏิบัติงานทั่วโลก

Manufacturing footprint covering 8 countries
in 5 continents; America, Asia, Africa, Europe
and Oceania

มีฐานการผลิตที่หลากหลายใน 8 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป
ประกอบด้วย ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป
และทวีปโอเชียเนีย

131,000

32,000
United States
สหรัฐอเมริกา

Oceania
โอเชียเนีย

Europe
ยุโรป

Asia (Non-Japan)
เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น)

Japan
ญี่ปุ่น

Middle East
ตะวันออกกลาง

Domestic Merket
ตลาดในประเทศ

Canada
แคนาดา

Africa
แอฟริกา

South America
อเมริกาใต้
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ความยั่งยืนที่ทียูเอฟ

SUSTAINABILITY
AT TUF
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DEFINITION OF SUSTAINABILITY
ความยั่งยืนตามนิยามของเรา

With accumulated experiences as one of the leading global food producers,
we understand that our business sustainability, the socio-economic
development and the ecological quality are interdependent. Hence for us, 
‘SUSTAINABILITY’ means the continuing capacity of our business to
contribute positively to the long-term development of the society and 
the conservation of natural resources. This definition lays a strategic
foundation on how the company contributes to the triple bottom line of 
sustainable development - Economic, Social, and Environment. Based also 
on our understanding of sustainability together with decades of visionary 
leadership, values and culture which have formed the success formula of 
our business growth and good corporate citizenship, our vision and journey
towards sustainability have been conceptualized by means of Sustainability
Philosophy “We can, We care, We connect”.

ด้วยประสบการณ์ท่ีมีมาอย่างยาวนานในฐานะหน่ึงในผู้ผลิตอาหารช้ันนำาของโลก เราตระหนักดีว่า
ความยั่งยืนทางธุรกิจของเรา การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างไม่อาจแยกพิจารณาได้ ดังนั้น ความยั่งยืนสำาหรับเราจึงหมายถึง ศักยภาพทาง
ธุรกิจในการส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว นิยามดังกล่าว
เปรียบเสมือนรากฐานของการดำาเนินธุรกิจของเรา ให้เก้ือหนุนเสาหลักท้ังสามด้านของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนอันประกอบด้วยเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเป็นจุดเริ่มต้นของ ปรัชญา
ด้านความยั่งยืน ที่ใช้เป็นกรอบความคิดที่สื่อให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และเส้นทางเดินไปสู่อนาคต
อย่างยั่งยืน โดยมีหลักสามประการคือ มุ่งมั่นทำาได้ ใส่ใจ และมีส่วนร่วม หลักปรัชญา
ทั้งสามประการสะท้อนถึงการขับเคลื่อนธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมของเรา 
ซึ่งเปรียบเสมือนสูตรสำาเร็จของการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของ
บริษัทฯตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา
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“We can” states our committed business proposition as 
a provider of safe foods and necessary nutrition to the 
world’s fast growing population, sourcing from well managed
natural environment. In coupling with visionary leadership 
and distinctive expertise, we are thus prime to take the 
leadership in the world seafood industry with operational 
excellence, product offerings and a global network.

“We connect” reflects our strong belief that genuine
sustainability is resulted from collective initiatives and
offerings by every stakeholder. Consequently we take 
a participatory approach in propelling our sustainability 
strategy which is in alignment with our adherence to good 
corporate citizenship and our long-standing company’s 
values, the constituents that govern the way our business
is conducted and the way we work. As the way to validate
our sustainability direction and goals against economic,
social, and environmental setting and stakeholders’
expectations, we seek first to understand the context of 
sustainability within which we operate and the values to which
each of our stakeholders adhere. We take every effort to
make sure that every opinion and concern of our stakeholders
is seriously taken into consideration in planning and taking
proactive actions towards the solutions that emphasize 
on precaution and prevention of potential risks and future 
problems. Besides, we strive for being recognized as an active
member of the society who contributes to the development 
of long-term sustainability for all through incubating the 
good deeds from within our organization, then amplifying 
their impacts locally, regionally, and globally respectively.

“We care” demonstrates our awareness of the dynamisms
in economic, social, and environment that continuously 
drive contextual change from the past till present and onto 
the future, we always conduct the business with great 
caution and being responsible to our stakeholders.

“มุ่งม่ันทำาได้” เป็นหลักปรัชญาท่ีแสดงให้เห็นถึงปณิธานบริษัทฯท่ีจะเป็น
ผู้ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย 
แก่ประชากรของโลกท่ีนับวันจะมีจำานวนทวีมากข้ึน โดยใช้วัตถุดิบท่ีคัดสรร
จากแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการนำาอย่างมี
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ผนวกกับความเช่ียวชาญและชำานาญการในธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของบุคลากรของเรา ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นก้าวไป
ข้างหน้าที่จะเป็นผู้นำาด้านอาหารทะเล ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
การผลิต การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วโลก

“มีส่วนร่วม” แสดงถึงความเช่ือว่าความย่ังยืนท่ีแท้จริง เกิดจากการร่วมคิด
และร่วมแบ่งปันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเราได้ปลูกฝังแนวคิด
ดังกล่าว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับค่านิยมขององค์กรที่เป็นกรอบ
สำาหรับแนวทางการดำาเนินธุรกิจและวิธีการทำางานของเรา ผนวกกับ
การยึดม่ันในการเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม บริษัทฯจึงเน้นแนวทางของ
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้
ม่ันใจว่าทิศทางและเป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ ย่ังยืนมีความ
สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และสอดรับ
กับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย การเข้าถึงและเปิดรับมุมมองของ
ผู้มีส่วนได้เสียนับเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในลำาดับแรกของการมีส่วนร่วม
ของบริษัทฯ และมีความมั่นใจว่า มุมมองและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียจะถูกนำามาพิจารณาอย่างถ้วนถี่ในการวางแผนและดำาเนินการ
แบบเชิงรุกท่ีเน้นการเฝ้าระวังและป้องกันความเส่ียง ปัญหาหรือผลกระทบ
ทางลบที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในขณะเดียวกัน ก็เน้นบทบาทของ
การเป็นพลเมืองที่ดีและมุ่งม่ันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับรากฐาน
ของความยั่งยืนในทุกระดับ โดยเริ่มต้นการทำาดีจากภายในองค์กรและ
ขยายผลสู่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับสากลในที่สุด

“ใส่ใจ” สะท้อนถึงความตระหนักในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง จากอดีตสู่ปัจจุบัน และในอนาคต
ข้างหน้า บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญเสมอมากับการดำาเนินธุรกิจอย่าง
รอบคอบและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

WE CAN (มุ่งมั่นทำาได้)

WE CONNECT (มีส่วนร่วม)

WE CARE (ใส่ใจ)
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On the grounds of aforementioned sustainability philosophy,
together with our aspiration of ‘DOING THINGS THE 
RIGHT WAY’ and our commitment to the ten principles 
of United Nations Global Compact for socially responsible 
business conduct, we are determined to work proactively 
and cooperatively with all stakeholders both internally and 
externally in advancing through the sustainable development
journey and in achieving sustainability objectives together.
The followings are the approaches we undertake as our 
Sustainable Development Policy in describing the 
foundational principles of our sustainability efforts to
engage stakeholders, adhere to good corporate governance,
promote human rights and well-being of people, protect 
the nature, and create shared value.

ด้วยความยึดม่ันในการทำาส่ิงท่ีถูกต้องในวิถีทางท่ีชอบธรรม และพันธสัญญา
ต่อการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปรัชญาด้านความย่ังยืน
ของเรา ได้ถูกนำาสู่การปฏิบัติด้วยการประสานและทำางานร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียท้ังภายนอกและภายใน ตลอดเส้นทางเดินของการพัฒนาท่ีย่ังยืน
และมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน  นโยบายด้านการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (ดังท่ีจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป) เปรียบเสมือนกรอบ
หรือแนวปฏิบัติของการทำางานด้านความย่ังยืนท่ีประกอบด้วย การทำางาน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ยึดม่ันในหลักบรรษัทภิบาล ปกป้องสิทธิมนุษยชน
และยกระดับคุณภาพชีวิต ปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วม

We seek to understand the context of sustainability within 
which we operate and the values to which our stakeholders
adhere. In doing so, we take a holistic approach in
recognizing the continuum between business and society,
the interrelations among the governance, economic,
environmental, and social aspects, and their associated 
risks and opportunities.

We take all efforts to engage our stakeholders inclusively
and in a meaningful way, and work collaboratively to
address the solutions with the best interest of everyone.  
This includes the dialogue and partnership at individual 
level, with private and public institutions, local and global 
organizations.

ทำาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงบริบทของความย่ังยืนในการดำาเนินธุรกิจ 
และค่านิยมที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญ ทั้งนี้เราพิจารณาบริบทของ
ความยั่งยืนแบบองค์รวม ที่เน้นการเชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคสังคม
เข้าด้วยกัน การสอดประสานกันของประเด็นด้านการกำากับดูแลกิจการ 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและสังคม และการประเมินความเส่ียงและโอกาส
ภายใต้บริบทดังกล่าว

มุ่งมั่นที่จะประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และทำางานร่วมกัน
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำาหรับทุกฝ่าย ทั้งนี้ การติดต่อและ
ประสานงาน อาจเป็นได้ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กรท้ังเอกชน
และภาครัฐ องค์กรระดับท้องถิ่นและระดับสากล

ENGAGING STAKEHOLDERS
การทำางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT POLICY
นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
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We strive to protect the environment and conserve the 
natural resources for future generations by minimizing the 
environmental footprint of our business.  We work continually
to promoting the sustainable use of resources, moving 
towards zero wastes, and combating the climate change.

With the highest respect to human rights, we work to 
promote good employment practices in all our business 
operations as well as our supply chains.  Specifically, we 
expect everyone to adhere to ethical norms in relation to 
the prohibition of forced labor, child labor, and discrimination
practices. In addition, we are committed to provide
opportunities for each individual to learn and develop
professionally.

We take safety and wellness of people seriously. This
underpins our strong commitment on product responsibility,
quality and safety of our products, and occupational 
health and safety of employees.

We conduct our business ethically and responsibly in all 
matters.  Our management is held fully accountable to
ensure that our business conduct is lawful and transparent
and that proper governance and management systems 
are in place to safeguard all compliances.

ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีไว้เพื่อ
ชนรุ่นหลัง โดยมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรม
ทางธุรกิจ  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน มุ่งสู่การผลิตท่ีไร้ของเสีย
และร่วมหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเป็นธรรมในทุกกิจกรรม
ทางธุรกิจ และตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของจรรยาบรรณที่เป็นข้อห้ามด้านการใช้
แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติ นอกจากน้ี ยังเปิดโอกาส
ให้บุคลากรของเราได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในสาย
งานอาชีพ

ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงยวดต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต โดยยึดม่ัน
ในความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ คุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ  
ผู้บริหาร มีหน้าที่กำากับดูแลให้มั่นใจว่าการดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส และมีระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม และรัดกุม

PROTECTING THE NATURE

PROMOTING HUMAN RIGHTS AND
WELL-BEING OF PEOPLE

ADHERING TO GOOD CORPORATE GOVERNANCE

ปกป้องสิ่งแวดล้อม

ปกป้องสิทธิมนุษยชนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล
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TUF has joined the Global Compact since June 2013
with commitments to the 10th Principles in developing,
implementing and disclosing responsible and sustainable
corporate policies and practices.

ทียูเอฟเข้าร่วมโกลบอลคอมแพคในเดือนมิถุนายน 2556 โดยยึดม่ันในหลัก 10 ประการ
ในการพัฒนา ดำาเนินการ และเผยแพร่ นโยบายและการปฏิบัติขององค์กรด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน

We act as an active member of the society through
corporate social responsibility leadership that adheres to 
wisdom and empowerment in caring for neighborhood 
communities, environment and society at large.

TUF will support and respect the protection of
internationally proclaimed human rights; and
ทียูเอฟจะสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

TUF will support a precautionary approach
to environmental challenges;
ทียูเอฟจะสนับสนุนการดำาเนินการป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม

TUF will work against corruption in all its forms,
including extortion and bribery.
ทียูเอฟจะร่วมต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมไปถึง
การบังคับขูดรีดและการรับสินบน

Encourage the development and diffusion
of environmentally friendly technologies.
ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

TUF will uphold the freedom of association
and the effective recognition of the right
to collective bargaining;
ทียูเอฟจะยึดมั่นต่อเสรีภาพของพนักงานในการสมาคม
และรวมกลุ่มต่อรอง

Make sure that it is not complicit in human
rights abuses.
ไม่ข้องแวะกับการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

The elimination of all forms of forced
and compulsory labor;
ขจัดการบังคับการใช้แรงงานทุกรูปแบบ

The elimination of discrimination in respect
of employment and occupation.
ขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

The effective abolition of child labor; and
ขจัดการใช้แรงงานเด็ก

undertake initiatives to promote greater
environmental responsibility; and
แสดงความคิดริเริ่มให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ในวงกว้างและ

ประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม ด้วยการเป็นผู้ประกอบการช้ันนำา
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยึดปัญญาและการเสริมศักยภาพ
เป็นสำาคัญในการดูแลชุมชนท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และสังคมในวงกว้าง

CREATING SHARED VALUE
สร้างคุณค่าร่วม

HUMAN RIGHTS (สิทธิมนุษยชน)

ANTI-CORRUPTION (ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน)

LABOR STANDARDS (มาตรฐานแรงงาน)

ENVIRONMENT (สิ่งแวดล้อม)
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To ensure that our sustainability governance and policy 
deployment are effective and transparent, the Sustainable 
Development (SD) Committee chaired by the President 
and constituting with an honorable advisor from Board 
of Director and appointed members from heads of key 
business units takes the leading role in policy planning, 
providing framework for implementation, and monitoring 
the progress and performance of sustainability initiatives.  
With four out of eleven committee members are also our 
current board members, the Company can ensure its 
pathway towards integrating sustainable development to 
its mainstream business operation.

The SD Committee has also appointed 5 SD working 
groups to supervise our apparent sustainability issues in 
the areas of

• Sustainable Supply Chain,
• Ethical Labor Practice,
• Energy, Environment & Climate Change,
• Human Capital Development,
• Corporate Social Responsibility,

เพื่อให้การกำากับดูแลและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน  ซ่ึงมีประธานกรรมการบริหาร ดำารงตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนกรรมการบริหารเป็นที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูงของหน่วย
ธุรกิจหลัก เป็นกรรมการ ทำาหน้าที่ในการวางนโยบาย ให้แนวทางการ
ปฏิบัติ และตรวจติดตามความคืบหน้าและประสิทธิผลของการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืน ทั้งนี้ ด้วยมีคณะกรรมการบริษัทฯอยู่ใน
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจำานวน 4 ท่าน บริษัทฯมุ่งมั่นใน
การผนวกการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจ

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนยังได้แต่งต้ังคณะทำางานจำานวน 5 ชุด
เพื่อกำากับดูแลประเด็นที่มีนัยสำาคัญด้านความยั่งยืน อันได้แก่ 

• คณะทำางานด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่ธุรกิจ 
• คณะทำางานด้านจริยธรรมต่อแรงงาน 
• คณะทำางานด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
• คณะทำางานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
• คณะทำางานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

SUSTAINABILITY
GOVERNANCE
การกำากับดูแลด้านความยั่งยืน
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with role and responsibility for each working group are 
to monitor and update situation, analyze, and assess 
the risks associated with the sustainable development
aspects, to perform action planning, follow-up, and monitor
the sustainable development performances, and to report
the performances to the Sustainable Development
Committee.

The head of Sustainability Development Department 
serves as the secretary of the SD Committee with dedicated
tasks to facilitate the sustainability-related strategy
formulation and execution (through both SD Committee 
and SD working groups), ensure an effective communication
internally and externally in order to enhance our stakeholder
engagement, and collaborate with all subsidiaries in aligning
SD governance and management. In 2013, SD Department
formed a strategic taskforce with MW Brands led by Paul 
Reenan, Managing Director of John West Foods UK, and 
Chicken of the Sea International led by David Roszmann, 
Chief Operating Officer, to work specifically on the
development of sustainability guiding principles which 
were presented in the leaders from all business units globally
in the Thai Union’s Global Meeting in December and have 
been approved as an overarching policy framework to be 
applied to the development of a roadmap for sustainable 
development initiative by every business unit.

โดยคณะทำางานทุกชุดมีหน้าท่ีประมวลสถานการณ์ วิเคราะห์ และประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน วางแผนงาน 
ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานในด้านต่างๆ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้อำานวยการฝ่ายการพัฒนาที่ย่ังยืนทำาหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
โดยมีบทบาทหลักในการสนับสนุนการวางกลยุทธ์และปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืน (ผ่านคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
คณะทำางานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน) ทำาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
และประสานงานร่วมกับบริษัทในเครือ เพื่อสร้างมาตรฐานในการกำากับ
ดูแลและบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ในปี 2556 ฝ่ายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนร่วมกับ Mr. Paul Reenan กรรมการผู้จัดการบริษัท John West
Foods UK ในฐานะตัวแทน MW Brands และ Mr. David Roszmann
ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการบริษัท Chicken of the Sea International
ในการพัฒนาหลักการชี้นำาด้านความยั่งยืน (Sustainability Guiding
Principle) ซ่ึงได้นำาเสนอต่อผู้บริหารจากทุกหน่วยธุรกิจในเครือในท่ีประชุม 
Thai Union’s Global Meeting ในเดือนธันวาคม และได้รับการรับรอง
ให้ใช้เป็นกรอบนโยบายหลักในการพัฒนาแผนแม่บทด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของแต่ละบริษัทต่อไป
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMITTEE
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ในการพิจารณาบริบทด้านความย่ังยืนสำาหรับบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสีย เราได้ทำาการวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสีย
และประเด็นด้านความยั่งยืนเพื่อจำาแนกผู้มีส่วนได้เสีย (หรือกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย) และประเด็น (หรือ
ประเด็นย่อย) ท่ีมีความเก่ียวข้องหรือผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อการคงอยู่ในระยะยาวของธุรกิจและ/หรือ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯในด้านความยั่งยืน (ดังที่กำาหนดไว้ในปรัชญาและนโยบายด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ)

In common to all businesses, the economic sustainability
of the value chain through the exchanges of goods/
services and capitals determines the sustainability of an 
enterprise as well as its business partners upstream (e.g. 
suppliers) and downstream (e.g. customers and consumers).
On the demand side, both customers (such as packers, 
retailers, food services) and end consumers are our key 
stakeholders as seen from the current business model of 
the Company having both OEM and branded products.  
The commonality between these two groups lies on the 
aspects of product & service values (i.e. price competitiveness,
product quality, and food safety).  In specific to customers
including other business partners (e.g. co-packers), there 
has been the additional pressing issues in the past few 
years on social and environmental responsibility as part 
of the sustainable value chain concept influenced by
governments, civil society organizations, and media.

สำาหรับบริษัทฯแล้ว ความย่ังยืนของเราและคู่ค้าท้ังต้นน้ำา (เช่น คู่ค้า) และ
ปลายน้ำา (เช่น ลูกค้าและผู้บริโภค) ถูกกำาหนดโดยบริบทความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจของห่วงโซ่คุณค่าในรูปแบบของการซื้อขายสินค้าและ
บริการ ซ่ึงเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีเหมือนกันในทุกธุรกิจ ในด้านของ
อุปสงค์ ลูกค้า (ผู้ผลิต ผู้จำาหน่าย และร้านอาหาร) และผู้บริโภค ถือเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทฯทำาการผลิตสินค้า ท้ังแบบ
รับจ้างผลิต และผลิตและจำาหน่ายภายใต้ชื่อทางการค้าของบริษัทฯเอง  
ประเด็นด้านความย่ังยืนร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งสองกลุ่ม
คือ คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ (ที่กำาหนดโดยราคาที่แข่งขันได้ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยอาหาร)  สำาหรับในกลุ่มลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม ที่รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ (อาทิ ผู้รับจ้างผลิต) 
ได้เกิดประเด็นใหม่ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดด้านห่วงโซ่คุณค่า
ที่ยั่งยืน ตามการผลักดันของภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และสื่อ

SUSTAINABILITY CONTEXT
บริบทด้านความยั่งยืน

Through the process of identifying the context upon which the sustainability
of our business as well as of our stakeholders depends, we have conducted
the analysis of stakeholders and sustainability aspects to prioritize specific
stakeholders (or stakeholder groups) and specific aspects (or their subsets)
which are critically important to the long-term existence of business and/or
the fulfillment of the Company’s sustainability objectives (as specified in 
our sustainability philosophy and policy).
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On the supply side, as most of our supplies are rooted 
from oceans, the sustainability of natural resources
(environment in general and marine resources in particular) 
is of critically important to guarantee the sustainable supply
of raw materials for the Company.  Further analysis on 
each sustainability aspect of our supplies enables us to 
name the specific issues in relation to the sustainability of 
the environment, marine resources, and suppliers as the 
limited carrying capacity for pollutions, biodiversity richness,
and reliability and quality of supplies respectively. These 
three issues are interdependent and must be integrally 
managed to ensure long-term economic and environment 
sustainability of our supply chain.

As known in general, seafood industry is labor-intensive right
from the source of supply to the market. Our sustainability 
is thus dependent on how the workforce can be secured 
for today and for the future. In other words, our sustainability
challenge lies on how to be a great place to work as an 
individual company and to be a preferred supply chain in 
the labor market for the industry in which we operate. The 
latter has recently gained the attention among selected 
groups of customers and consumers due to the growing
concerns over human rights violations, in the countries 
where the sourcing of fishery products is carried out 
and the processing of seafood is located, as explicitly
expressed by governments and civil society organizations 
mostly in the developed nations. The particular issues of 
concern include occupational health and safety, fundamental
human rights, and ethical labor practices.

ในด้านของอุปทาน ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม
เป็นการทั่วไป และแหล่งทรัพยากรทางทะเลโดยจำาเพาะ) เป็นปัจจัย
สำาคัญในการประกันความต่อเนื่องของวัตถุดิบของบริษัทฯ เนื่องจาก
วัตถุดิบของเราได้มาจากทะเลแทบทั้งสิ้น  เมื่อพิจารณาลึกลงไปในราย
ละเอียดของความย่ังยืนแต่ละประเด็นเราพบว่าขีดจำากัดในการรองรับ
มลพิษ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
และความต่อเนื่องและคุณภาพของวัตถุดิบ เป็นประเด็นจำาเพาะสำาหรับ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเล และผู้จัดหาวัตถุดิบ ตามลำาดับ  และ
ด้วยการท่ีประเด็นท้ังสามประการต่างมีความเช่ือมโยงถึงกัน การบริหาร
จัดการจึงต้องพิจารณาในองค์รวม เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงภายในห่วงโซ่อุปทานของเราในระยะยาว

เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า อุตสาหกรรมอาหารทะเลมีการพึ่งพิงแรงงาน
จำานวนมาก ตั้งแต่การจับไปจนถึงการจัดจำาหน่าย ความยั่งยืนของเรา
จึงขึ้นอยู่กับการเข้าถึงแรงงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต หรือในอีก
นัยหน่ึง ความท้าทายด้านความย่ังยืนอยู่ท่ีการท่ีบริษัทฯได้รับการยอมรับ
เป็นสถานประกอบการที่น่าทำางาน และการที่อุตสาหกรรมที่บริษัทฯมี
ส่วนร่วมอยู่ เป็นที่นิยมของตลาดแรงงาน  ซึ่งประการหลังถูกหยิบยก
เป็นประเด็นโดยภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศพัฒนาแล้ว  
และขยายผลสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีเป็นลูกค้าและผู้บริโภค โดยมีข้อห่วงใย
ด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงาน โดยเฉพาะประเด็นด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และจริยธรรมต่อแรงงาน 
ในประเทศที่เป็นแหล่งทำาการประมงและการแปรรูปอาหารทะเล
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As an industry, there are always impacts on communities 
from business operations both positive and negative. The 
positive contributions of business are normally through local
employment and procurement. On the other hand, some 
negative contributions such as environmental and social
impacts are unavoidable though can be minimized. In 
general, the neighborhood communities are those
impacted directly. Government as a regulator takes the key
role in ensuring that a business organization is responsible 
and accountable for all impacts caused by its operational 
activities. Therefore the Company is fully aware of our 
accountability as a good corporate citizenship for being 
compliant on an on-going basis and for behaving in a
responsible way both socially and environmentally in all 
activities and areas concerned.

Good governance and value creation have long been the 
requirement of leading investment communities such as 
institutional investors and capital market regulators.  There 
are a number of enquiries from those both individual and 
institutional who invest in the Company in relation to our 
corporate social responsibility strategies and plans.  Many 
of those have explicitly imposed business ethics together 
with environmental and social responsibility as criteria in 
their investment decision.

It is worth-noting that while civil society organizations and 
media are not at first considered as the direct stakeholders
of the Company, their views and concerns on our sustainability
context have significantly influenced the decisions and
actions of other key stakeholders such as customers and 
workforce.  They are thus later included in our stakeholder 
engagement (see stakeholder engagement section).

ธุรกิจอุตสาหกรรมย่อมก่อให้เกิดผลกระทบจากการดำาเนินงานต่อ
ชุมชน ท้ังในด้านบวกและด้านลบอยู่เสมอ ในด้านบวก ธุรกิจช่วยให้เกิด
การจ้างงานและจัดซ้ือจัดจ้างในระดับท้องถ่ิน แต่ในทางลบ การดำาเนินงาน
อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยง 
แต่สามารถบริหารจัดการให้เกิดน้อยท่ีสุดได้  และเป็นท่ีทราบกันท่ัวไปว่า
ชุมชนรอบข้างสถานประกอบการมักเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
ในขณะที่ภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำากับมีบทบาทในการดูแลให้ม่ันใจว่าองค์กร
ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ดังน้ัน ด้วยความตระหนัก
ในความเป็นพลเมืองของสังคม บริษัทฯมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อการ
บริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง และรับผิดชอบในการเอาใจใส่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ทุกๆ พื้นที่และกิจกรรมที่ดำาเนินการ

บรรษัทภิบาลและการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเป็นปัจจัยหลักที่ภาค
การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน และหน่วยงานกำากับดูแลตลาดทุน
ได้ให้ความสำาคัญมาอย่างยาวนาน ที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับการติดต่อ
ประสานงานจากนักลงทุนทั้งบุคคลและสถาบันในประเด็นด้านกลยุทธ์
และแผนเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่วนหนึ่งได้แสดงความ
ประสงค์ที่ชัดแจ้งในการตัดสินใจลงทุนโดยใช้จริยธรรมในการดำาเนิน
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นเกณฑ์

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในขณะที่องค์กรภาคประชาสังคมและสื่อจะไม่ได้ถูก
จัดเป็นส่วนหน่ึงของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯต้ังแต่แรก แต่มุมมองและ
ข้อกังวลท่ีมีต่อบริบทความย่ังยืนของเรา ได้ส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญต่อการ
ตัดสินใจและการดำาเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียหลักของบริษัทฯ อาทิ 
ลูกค้า และแรงงาน ดังน้ัน ภาคประชาสังคมจึงได้ถูกรวมเข้าในกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม (ดูหัวข้อถัดไป)
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Product & Service Value
¤Ø³¤‹Ò¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃ

Customers &
Business Partners
ÅÙ¡¤ŒÒáÅÐ¾Ñ¹¸ÁÔµÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

Sustainable Value Chain
Ë‹Ç§â«‹¤Ø³¤‹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

Social and Environmental
Responsibility
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á
áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Influenced by
Governments,
CSOs and media
ä´ŒÃÑºáÃ§¼ÅÑ¡´Ñ¹¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ°
Í§¤�¡ÃÀÒ¤»ÃÐªÒÊÑ§¤Á áÅÐÊ×èÍ

Customers & Consumers
ÅÙ¡¤ŒÒáÅÐ¼ÙŒºÃÔâÀ¤

Price Competitiveness
ÃÒ¤Ò·Õèá¢‹§¢Ñ¹ä´Œ

Product Quality
¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¼ÅÔµÀÑ³±�

Food Safety
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÒËÒÃ

Influenced by
Governments,
CSOs and media
ä´ŒÃÑºáÃ§¼ÅÑ¡´Ñ¹¨Ò¡ÀÒ¤ÃÑ°
Í§¤�¡ÃÀÒ¤»ÃÐªÒÊÑ§¤Á áÅÐÊ×èÍ

Workforce
áÃ§§Ò¹

A Great Place to Work
and A Preferred Industry
for Workers
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ·Õè¹‹Ò·Ó§Ò¹
áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ·Õèà»š¹·Õè¹ÔÂÁ
¢Í§áÃ§§Ò¹

Environment
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Marine Resources
áËÅ‹§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Ò§·ÐàÅ

Suppliers
¤Ù‹¤ŒÒ

Sustainable Supply
of Raw Materials
¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹¢Í§ÇÑµ¶Ø´Ôº

Limited Carrying Capacity for Pollutions
¢Õ´¨Ó¡Ñ´ã¹¡ÒÃÃÍ§ÃÑºÁÅ¾ÔÉ

Biodiversity Richness
¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³�¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾

Reliability and Quality of Supplies 
¤ÇÒÁµ‹Íà¹×èÍ§áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ÇÑµ¶Ø´Ôº

Development and Career Opportunity
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐâÍ¡ÒÊ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹ÇÔªÒªÕ¾

Safety and Wellness
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾

Human Rights
ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹

Ethical Labor Practices
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁµ‹ÍáÃ§§Ò¹

Governments
ÀÒ¤ÃÑ°

Communities
ªØÁª¹

Investment Communities
ÀÒ¤¡ÒÃÅ§·Ø¹

Good Corporate
Citizenship
¡ÒÃà»š¹¾ÅàÁ×Í§·Õè´Õ¢Í§ÊÑ§¤Á

Value Creation
¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Ò·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

Good Governance
ºÃÃÉÑ·ÀÔºÒÅ

Compliance
»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ

Social and Environmental Responsibility
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Ethical Business Conduct
¨ÃÔÂ¸ÃÃÁã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨

Social and Environmental Responsibility
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤ÁáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

KEY GENERIC ISSUES
ประเด็นสำคัญทั่วไป

REMARK
หมายเหตุ

KEY SPECIFIC ISSUES
ประเด็นสำคัญจำเพาะ

STAKEHOLDER
ผูมีสวนไดเสีย

SUSTAINABILITY CONTEXT
บริบทดานความยั่งยืน
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STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย
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OUR STAKEHOLDERS
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา

Investment Communities
ภาคการลงทุน

Workforce
แรงงาน

STAKEHOLDERS WHO ARE AFFECTED BY COMPANY’S OPERATIONS
ผูมีสวนไดเสียที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

Institutional Investors
นักลงทุนสถาบัน

Analyst/Fund Managers
นักวิเคราะห/ผูจัดการกองทุน

Financial Institutes
สถาบันการเงิน

Capital Market/Commissioner
ตลาดทุน/สำนักงานกำกับ

BoD/Executive
กรรมการ/ผูบริหาร

Management
ฝายบริหาร

Employees
พนักงาน

Raw Materials/Ingredients
วัตถุดิบ

Packaging
บรรจุภัณฑ

Logistic/Transport
ขนสง

Infrastructure (e.g. water, energy)
สาธารณูปโภค (น้ำ พลังงาน)

Suppliers
คูคา

Brand Owners
เจาของแบรนด

Retailers
ผูจัดจำหนาย

Food Services
ภัตตาคาร โรงแรม

Co-packers
ผูรับจางผลิต

Customers
ลูกคา

Contractor/Subcontractor
ผูรับเหมา/รับเหมาชวง

Trade Associations
สมาคมการคา

Government
ภาครัฐ

Consumers
ผูบริโภค

Regulators
ฝายกำกับ

Promoters
ฝายสงเสริม

Local Authorities
หนวยงานภาครัฐทองถิ่น

Neighbors
เพ�อนบาน

Communities
ชุมชน

Local Fisheries
ประมงพื้นบาน

Domestic Seafood Market
ตลาดซื้อขายสัตวน้ำ

Communities
ชุมชน

Supply Chain Workers
แรงงานที่ทำงานในหวงโซอุปทาน

Research Communities
ภาคการวิจัย

Universities
ภาคการศึกษา

Academia
ภาควิชาการ

Employees’ Families
ครอบครัวของพนักงาน

People/Social Focus
เนนคน/สังคม

Environmental Focus
เนนสิ่งแวดลอม

International Organizations
องคการระหวางประเทศ

People/Social Focus
เนนคน/สังคม

Environmental Focus
เนนสิ่งแวดลอม

NGOs
องคกรพัฒนาเอกชน

STAKEHOLDERS WHO ARE LIKELY TO INFLUENCE COMPANY’S PERFORMANCE
ผูมีสวนไดเสียที่มีอิทธิพลตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

Commercial Focus
เนนธุรกิจ

People/Social Focus
เนนคน/สังคม

Environmental Focus
เนนสิ่งแวดลอม

Media
ส�อ
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INFLUENCE TO COMPANY’S PERFORMANCE
อิทธิพลตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

Extreme
impact
¼Å¡ÃÐ·º
·ÕèÃØ¹áÃ§

Impact on
performances
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

Impact on
competitiveness
or reputation
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ ËÃ×Íª×èÍàÊÕÂ§

Impact on
license to operate
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í©Ñ¹·Ò¹ØÁÑµÔ
ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨

High
impact
¼Å¡ÃÐ·º
ÊÙ§

Moderate
impact
¼Å¡ÃÐ·º
»Ò¹¡ÅÒ§

Minor
impact
¼Å¡ÃÐ·º
àÅç¡¹ŒÍÂ

Customers 
ÅÙ¡¤ŒÒ

Government
(Promoters)
ÀÒ¤ÃÑ° (Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ)

Government
(Local authorities)
ÀÒ¤ÃÑ° (·ŒÍ§¶Ôè¹)

Government
(Regulators)
ÀÒ¤ÃÑ° (Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¡Ó¡Ñº)

Workforce
áÃ§§Ò¹

Suppliers
(Raw materials/ingredients)
¼ÙŒ¨Ñ´ËÒÇÑµ¶Ø´Ôº

Contractor/
Subcontractor
¼ÙŒÃÑºàËÁÒ/ÃÑºàËÁÒª‹Ç§

Institutional Investors/Analyst/
Fund Manager
¹Ñ¡Å§·Ø¹Ê¶ÒºÑ¹/¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË�/¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ¡Í§·Ø¹

Financial
Institute
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹

Domestic Seafood Market
µÅÒ´«×éÍ¢ÒÂÊÑµÇ�¹éÓã¹»ÃÐà·È

Research
ÀÒ¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

Trade Associations
ÊÁÒ¤Á¡ÒÃ¤ŒÒ

University
ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

Supply chain
workers
áÃ§§Ò¹ã¹
Ë‹Ç§â«‹ÍØ»·Ò¹

Communities
(Fisheries) 
ªØÁª¹ (»ÃÐÁ§¾×é¹ºŒÒ¹)

Communities (Neighbors)
ªØÁª¹ (à¾×èÍ¹ºŒÒ¹)

Employee’s Family
¤ÃÍº¤ÃÑÇ¾¹Ñ¡§Ò¹

International Org.
Í§¤�¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È Media Ê×èÍ

NGOs Í§¤�¡Ã¾Ñ²¹ÒàÍ¡ª¹

Suppliers (Packaging)
¼ÙŒ¨Ñ´ËÒºÃÃ¨ØÀÑ³±�

Suppliers (Infrastructure)
¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤Suppliers

(Logistic/transport)
¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃ¢¹Ê‹§

The understanding of our sustainability context enables us to
identify the stakeholders and their relative importance and
distinctive contribution. The diagram on the left demonstrates
the universe of our stakeholders and their interactions 
with the Company in terms of the impact caused by our 
operations on each stakeholder and the influence each 
stakeholder can impose on our performances. It is apparent
that the majority of stakeholders exhibit two-way interactions
with the Company. This clearly indicates that the sustainability
of the Company and most of our stakeholders is
interdependent. Additional analysis has been carried out 
to further categorize those stakeholder groups based on 
their legal binding with the Company in order to provide 
extended insight to the differences in the approaches 
each stakeholder employs in working with the Company 
and vice versa.  For us, this particular knowledge is essential
for the establishment of effective and meaningful engagement
strategy and planning. For example, civil society group 
such as NGOs and international organizations with no
direct relationship or legal binding can impose a significant 
influence on our management decision by passing on its 
agenda to our customers and public authorities who are in 
a stronger position to call into play.

If the degree of influence imposed onto the Company’s 
performances is considered in conjunction with the level 
of impact caused by the Company’s activities for each of 
our stakeholder, we are able to name 5 key stakeholder
groups which are the priority of our engagement for
sustainability dialogue and collaboration. They are workforce,
value chain, government and public authorities, civil society,
and investment communities.

ความรู้ความเข้าใจถึงบริบทของความย่ังยืนช่วยให้เราสามารถจำาแนก
ผู้มีส่วนได้เสีย ลำาดับความสำาคัญและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ต่อบริบทของความย่ังยืน ดังแสดงในแผนภาพด้านซ้ายมือ เราได้นำากลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดมาทำาการจำาแนกตามความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทฯ
โดยแบ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานทางธุรกิจของเรา
และผู้ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำาเนินงานของเรา  จะเห็นว่าผู้มีส่วนได้เสีย
ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในท้ังสองรูปแบบ และแสดงให้เห็นว่า
ความย่ังยืนของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้มีความเช่ือมโยงกัน  
นอกจากน้ี เรายังได้วิเคราะห์เจาะลึกในลักษณะของความสัมพันธ์โดยใช้
พันธกรณีตามกฎหมายเป็นเกณฑ์ เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวทางท่ีผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มใช้ในการทำางานร่วมกับบริษัทฯหรือแนวทางที่บริษัทฯใช้
ในทางกลับกัน องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์นี้เป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับ
การพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการสร้างการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล
และมีความหมาย ยกตัวอย่างเช่น ภาคประชาสังคม อันได้แก่ องค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ซ่ึงไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องโดยตรง
กับการดำาเนินธุรกิจหรือมีพันธกรณีตามกฎหมาย ยังสามารถสร้าง
แรงกดดันต่อการตัดสินใจทางธุรกิจผ่านทางลูกค้าและส่วนงานราชการ
ที่มีบทบาทสำาคัญต่อบริษัทฯ

สำาหรับผู้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เราทำาการพิจารณาระดับของอิทธิพล
ที่มีต่อผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับขนาดของผลกระทบที่
เกิดจากการดำาเนินธุรกิจของเรา และนำาผลท่ีได้มากำาหนดผู้มีส่วนได้เสีย
จำานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ แรงงาน ห่วงโซ่คุณค่า ภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และภาคการลงทุน เป็นหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืน

Investment Communities
ภาคการลงทุน

Workforce
แรงงาน

STAKEHOLDERS WHO ARE AFFECTED BY COMPANY’S OPERATIONS
ผูมีสวนไดเสียที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

Institutional Investors
นักลงทุนสถาบัน

Analyst/Fund Managers
นักวิเคราะห/ผูจัดการกองทุน

Financial Institutes
สถาบันการเงิน

Capital Market/Commissioner
ตลาดทุน/สำนักงานกำกับ

BoD/Executive
กรรมการ/ผูบริหาร

Management
ฝายบริหาร

Employees
พนักงาน

Raw Materials/Ingredients
วัตถุดิบ

Packaging
บรรจุภัณฑ

Logistic/Transport
ขนสง

Infrastructure (e.g. water, energy)
สาธารณูปโภค (น้ำ พลังงาน)

Suppliers
คูคา

Brand Owners
เจาของแบรนด

Retailers
ผูจัดจำหนาย

Food Services
ภัตตาคาร โรงแรม

Co-packers
ผูรับจางผลิต

Customers
ลูกคา

Contractor/Subcontractor
ผูรับเหมา/รับเหมาชวง

Trade Associations
สมาคมการคา

Government
ภาครัฐ

Consumers
ผูบริโภค

Regulators
ฝายกำกับ

Promoters
ฝายสงเสริม

Local Authorities
หนวยงานภาครัฐทองถิ่น

Neighbors
เพ�อนบาน

Communities
ชุมชน

Local Fisheries
ประมงพื้นบาน

Domestic Seafood Market
ตลาดซื้อขายสัตวน้ำ

Communities
ชุมชน

Supply Chain Workers
แรงงานที่ทำงานในหวงโซอุปทาน

Research Communities
ภาคการวิจัย

Universities
ภาคการศึกษา

Academia
ภาควิชาการ

Employees’ Families
ครอบครัวของพนักงาน

People/Social Focus
เนนคน/สังคม

Environmental Focus
เนนสิ่งแวดลอม

International Organizations
องคการระหวางประเทศ

People/Social Focus
เนนคน/สังคม

Environmental Focus
เนนสิ่งแวดลอม

NGOs
องคกรพัฒนาเอกชน

STAKEHOLDERS WHO ARE LIKELY TO INFLUENCE COMPANY’S PERFORMANCE
ผูมีสวนไดเสียที่มีอิทธิพลตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

Commercial Focus
เนนธุรกิจ

People/Social Focus
เนนคน/สังคม

Environmental Focus
เนนสิ่งแวดลอม

Media
ส�อ
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OUR APPROACH TO
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
แนวทางของเราในการสร้างการมีส่วนร่วม

ของผู้มีส่วนได้เสีย

W
or

kf
or

ce
 (แ
ร
ง
ง
า
น
)

Communication
¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÊ×èÍÊÒÃ

Announcement,
Press & media release,
Website
»ÃÐ¡ÒÈ ¡ÒÃãËŒ¢‹ÒÇ àÇçºä«µ�

Partnership
¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í

Project & Program
â¤Ã§¡ÒÃ â»Ãá¡ÃÁ

Consultation
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The Company is well aware of its finite resources and 
limited expertise especially in steering the organization
together with its stakeholders along a sustainable
development pathway in which diversified resources and 
multi-disciplinary practices are essential. Engagement 
with stakeholders has become part of the way we work 
with others. Furthermore, stakeholders’ interest and concern
are the key enablers for our management and staffs to 
have a thorough understanding of the risks and opportunities
in a wider context and in depth, inwardly and outwardly, 
and at present and into the future.

Our sustainability issues are in general complex and
involve variety of stakeholder groups. Due to specific 
concerns each individual has and diverse interest among 
related stakeholders, the engagement between the
company and its stakeholders may also vary even within
the same group of stakeholders. We have exercised
wide variety of engagement approaches ranging from
communication, consultation, to partnership, each 
of which suits our distinctive objective in creating
understanding, exchanging viewpoints, making informed 
decisions, to establishing cooperation respectively. These 
engagement approaches also demonstrate our commitment
to working together with stakeholders on the journey
towards sustainability.

บริษัทฯตระหนักดีถึงข้อจำากัดของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการ โดยเฉพาะในกรณีที่การขับเคลื่อนงาน
ด้านการพัฒนาที่ ย่ังยืนซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และการเข้าถึง
ทรัพยากรที่หลากหลาย เราจึงเปิดกว้างสำาหรับความร่วมมือระหว่าง
บริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯยังเล็งเห็นว่ามุมมองและ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจถ่องแท้และถี่ถ้วนมากขึ้นใน
ทุกประเด็นที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือโอกาสทั้งในด้านกว้างและด้านลึก 
ทั้งจากภายในและภายนอก และทั้งในสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและ
ความน่าจะเป็นในอนาคต

ด้วยความที่ประเด็นทางด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยทั่วไปจะมีความ
สลับซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับผู้มีส่วนได้เสียจำานวนมาก การทำางาน
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจึงอาจมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป แม้แต่ภายใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเดียวกัน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์จำาเพาะประเด็น
ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคน และสอดคล้องกับความสนใจท่ีหลากหลาย  
บริษัทฯได้แบ่งแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ประเภท คือ
การติดต่อสื่อสาร การร่วมปรึกษาหารือ และความร่วมมือ ซึ่งแต่ละ
แนวทางช่วยให้เราบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่แตกต่างในการสร้างความ
เข้าใจ แลกเปลี่ยนมุมมอง ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ไปจนถึง
สร้างความร่วมมือ ตามลำาดับ  แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันของเราในการเดินเคียงคู่
ไปกับผู้มีส่วนได้เสียบนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
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WORKFORCE
แรงงาน

Our workforce is the prime driver for sustainable development
of both business and environmental and social responsibility.
Through employee satisfaction and employee engagement
surveys, the Company is on track to enhance the level of 
engagement of our workforce.  We are also committed 
to promote a wider access to the engagement platforms, 
for instance, by opening up an opportunity for staffs of all 
nationalities to become the representatives in the welfare 
committee and occupational health and safety committee.

In 2013, Mr.Thawil Nandatheero, the managing director 
of Thai Union Seafood Co., Ltd. (TUS), has initiated the 
management program called ‘War Room’ that is successful
in unleashing the potential of the staffs at all levels and 
engaging each individual in celebrate his/her work
accomplishment along with organizational success. 
The key principles lie on the right balance of leadership
development, executions of best practices, and proper 
change management.  As a result, within a short period of 
time after launching, TUS has demonstrated remarkable 
improvements in its performances in terms of efficiency, 
cost, quality, and morale of people.  The concept of ‘War 
Room’ is now being applied to other business units across 
the group companies.

เนื่องจากแรงงานมีความสำาคัญต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนไม่ว่าจะเป็นในทาง
ธุรกิจหรือการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม บริษัทฯได้พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยการสำารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ
ในการทำางาน (Employee Satisfaction Survey) การประเมินระดับ
ความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) การมี
ส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการ ดูแลสวัสดิการ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้พนักงานท่ีไม่ใช่
คนไทยมีโอกาสเป็นตัวแทนในคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวอีกด้วย

ในปี 2556 คุณถวิล นันทธีโร กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด
จำากัด ได้ริเร่ิมและผลักดันแนวปฏิบัติในการให้พนักงานทุกระดับปลดปล่อย
ศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและความ
สำาเร็จขององค์กร ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า “วอร์รูม” โดยผสมผสาน
การพัฒนาภาวะผู้นำา ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการบริหาร
จัดการการเปล่ียนแปลงท่ีเหมาะสม ส่งผลบวกต่อผลการดำาเนินงานอย่าง
เห็นได้ชัดในระยะเวลาอันส้ัน ท้ังประสิทธิภาพการทำางาน ต้นทุน คุณภาพ
และความสุขของพนักงาน ปัจจุบันแนวคิดดังกล่าวอยู่ระหว่างการถ่ายทอด
และนำาไปปฏิบัติใช้กับบริษัทอื่นๆ ในเครือ
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Normally our marketing teams are in close dialogue with 
customers in business discussion or commercial visit. In 
2013, we have started the sustainability outreach to our 
customers in various occasions such as the visit of the 
members of the CSR & Environmental Affairs Advisory 
Committee, Mitsubishi Corporation Japan, the visits to 
customers’ operational facilities and offices, and the visits 
and meetings by other customers.

As for our domestic fishery suppliers, the procurement and 
sustainable development were teamed up to promote the 
Company’s Code of Conduct concerning Labor Practice
and Responsible Sourcing from Thai Fisheries and discuss 
the challenges and opportunities in enhancing the standards
and management practices across the supply chain. We 
aim at developing solutions for ethical labor practice and 
marine resource conservation in subsequent years. In 
specific to pasteurized crab, Pakfood PCL., a subsidiary, 
has been working on the conservation of blue swimming 
crab by collection of crab eggs and nursing of crab larvae.   
In coordination with suppliers in various locations, we are 
able to launch and continue this initiative in Pattani, Trang, 
Songkhla and Nakhon Si Thammarat, and aim at extending
to Surat Thani and Chumphon next year.  At the same 
time, the initiative on blue swimming crab management 
at Kung Krabaen Bay Royal Development Study Center in 
collaboration with Thai Frozen Foods Association (TFFA) 
has made tangible improvements in the stocks and is
successful in engaging local fishers to support the collection
of crab eggs for the project.

ตามปกติฝ่ายการตลาดจะทำางานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น
การเจรจาทางธุรกิจหรือการเย่ียมชมสายการผลิต โดยในปี 2556 บริษัทฯ
ได้มีโอกาสในการนำาเสนอแผนงานด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อลูกค้าใน
วาระต่างๆ อาทิ การต้อนรับคณะท่ีปรึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จากบริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น การเยี่ยมชมโรงงาน
ผลิตและสำานักงานของลูกค้าในต่างประเทศ รวมถึงการเยี่ยมชมโรงงาน
และพบปะผู้บริหารของบริษัทฯ โดยลูกค้าในวาระต่างๆ

ในส่วนของผู้จัดหาวัตถุดิบประมงภายในประเทศไทย ฝ่ายจัดซ้ือวัตถุดิบ
ร่วมกับฝ่ายการพัฒนาที่ย่ังยืนได้เดินสายเข้าพบเพื่อช้ีแจงหลักปฏิบัติ
ด้านแรงงานและประมงท่ีมีความรับผิดชอบ พร้อมท้ังหารือถึงโอกาสและ
ความท้าทายในการยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการ ท้ังน้ีบริษัทฯ
ต้ังเป้าหมายที่จะพัฒนาความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านความ
รับผิดชอบต่อแรงงานและการอนุรักษ์ทรัพยากรกับผู้จัดหาวัตถุดิบ
ประมงในต่างประเทศในปีต่อๆ ไป ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปูพาสเจอไรซ์ 
บริษัท แพ็คฟู้ด จำากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือได้ทำาการอนุรักษ์
พันธ์ุปูม้าด้วยการเก็บรวบรวมไข่ปูและทำาการเพาะฟักให้เป็นตัวอ่อน
เพื่อปล่อยให้เติบโตในธรรมชาติต่อไป โดยร่วมงานกับซัพพลายเออร์
ในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดปัตตานี ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช และ
ต้ังเป้าหมายท่ีจะขยายผลไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพรในปี 2557
ในขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ ซ่ึงบริษัทฯ ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยได้มีส่วน
ในการขับเคล่ือนกิจกรรมในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุ
ปูม้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นผลสำาเร็จในการเพิ่มจำานวนปูม้าในพื้นที่อย่าง
เป็นรูปธรรม ปัจจุบันชาวประมงท้องถ่ินได้เร่ิมเข้ามีส่วนร่วมในการบริจาค
ไข่ปูม้าแก่ศูนย์ฯ

VALUE CHAIN
ห่วงโซ่คุณค่า
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Apart from R&D Festival, the event organized annually 
for customers to meet and learn about the new culinary 
innovations and the potential for future development, 
our research and development team has engaged with 
packaging suppliers in brain-storming for new initiatives 
in packaging design that are modern, keeping pace with 
changing lifestyles, and more environmentally friendly. As 
for aquatic feed products, the research and development
team continues its collaborations with customers in
developing new feed formula that are suitable for specific
culture and aquaculture condition, and with fishmeal
supplier in preparation for responsible sourcing certification
by International Fishmeal and Fish Oil Organization (IFFO 
RS) as another step towards minimizing impacts on the 
environment.

The Company has been working continuously with shrimp 
farmers to assure the quality standards and farm management
for environmental and social responsibility in accordance
with the requirements of related authorities such as
Thailand’s Good Aquaculture Practice (GAP) and
international standards such as Best Aquaculture Practice 
(BAP) by Global Aquaculture Alliance (GAA).

As for the primary processors who are outsourced to
process parts of our raw materials, the Company has 
provided a consistent support for the improvement and 
certification by third party for quality, labor, and environmental
management standards in compatible to those of the 
Company, for instance, Good Manufacturing Practice 
(GMP), Hazards Analysis and Critical Control Points
(HACCP), social standards such as Business Social
Compliance Initiative (BSCI) and Sedex Members Ethical 
Trade Audit (SMETA).

อีกทั้งในปีนี้ ฝ่ายพัฒนาและวิจัยยังได้เปิดเวทีระดมความคิดร่วมกับ
ซัพพลายเออร์ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิถีทางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความริเริ่ม
ท่ีต่อยอดจากกิจกรรมงาน R&D Festival ท่ีจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปีเพ่ือให้
ลูกค้าได้สัมผัสนวัตกรรมด้านอาหารและเข้าใจศักยภาพในการรองรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ นอกจากน้ี หน่วยธุรกิจอาหาร
สัตว์น้ำาของบริษัทฯ ยังได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้ามาโดยตลอด 
เพื่อพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อสายพันธ์ุและสภาวะการเลี้ยง
และให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตปลาป่นในกระบวนการรับรองมาตรฐาน
Responsible Sourcing ของ International Fishmeal and Fish Oil
Organization (IFFO RS) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์น้ำาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และสำาหรับผู้ประกอบการฟาร์มกุ้ง บริษัทฯ ได้ทำางานอย่างใกล้ชิดในการ
รักษามาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ การจัดการฟาร์มที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ตามข้อกำาหนดของหน่วยงานของรัฐ
ท่ีมีหน้าท่ีกำากับดูแล เช่น Thailand’s Good Aquaculture Practice (GAP)
และมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น Best Aquaculture
Practice (BAP) ของ Global Aquaculture Alliance (GAA) เป็นต้น

ในส่วนของสถานแปรรูปสัตว์น้ำาเบ้ืองต้นซ่ึงเป็นผู้รับจ้างแปรรูป โดยบริษัทฯ
เป็นผู้จัดหาและป้อนวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้ผลักดันอย่างต่อเนื่องให้มี
การทวนสอบการบริหารจัดการด้านคุณภาพ แรงงาน และสิ่งแวดล้อม
โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก โดยอ้างอิงระดับมาตรฐานท่ีเสมอเหมือนกับ
การจัดการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิต
อาหาร (GMP), ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
(HACCP), เกณฑ์การตรวจสอบด้านจริยธรรมต่อแรงงาน เช่น Business
Social Compliance Initiative (BSCI) และ Sedex Members Ethical
Trade Initiative (SMETA)
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The Company is in close connection with government 
and public authorities both directly and indirectly through
associations or organizations of which the Company holds 
membership such as Thai Frozen Foods Association
(TFFA), Thai Food Processors’ Association (TFPA), Thai 
Tuna Industry Association (TTIA). We have been committed
to supporting a number of projects, for instance, the
research study on an employment of migrant workers in 
fishery-related industries in Thailand, a joint project by 
Asian Research Center for Migration, Institute of Asian 
Studies, Chulalongkorn University and TFFA, the Good 
Labour Practices (GLP), a joint program by the International
Labour Organization (ILO), Department of Fisheries, and 
Department of Labor Protection and Welfare.

As for environmental protection, the Company has
participated in the carbon footprint label project by Thailand
Greenhouse Gas Management Organization (TGO) with 
the support from the National Food Institute, Ministry of
Industries, and registered the carbon footprint label for 
185 gram canned Sealect sardines in tomato sauce in 
addition to 4 consecutive year registration of 185 gram 
canned Sealect tuna green curry.  Furthermore, the Company
has joined the carbon footprint for organization project 
by TGO with the support from the Industrial Environment
Institute (IEI), the Federation of Thai Industries, as part of 
our commitment to Thailand’s green economy development
and our own roadmap for the management of energy,
environment, and climate change.

บริษัทฯได้มีการดำาเนินงานร่วมกับภาครัฐท้ังทางตรง และทางอ้อม ผ่านทาง
สมาคมหรือองค์กรที่บริษัทฯร่วมเป็นสมาชิก เช่น สมาคมอาหาร
แช่เยือกแข็งไทย (Thai Frozen Foods Association) สมาคมผู้ผลิต
อาหารสำาเร็จรูป (Thai Food Processors’ Association) สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association) อาทิเช่น 
การให้ความร่วมมือในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเร่ืองการสำารวจ
ลักษณะการจ้างงานแรงงานย้ายถิ่น ในกิจการต่อเนื่องประมงทะเลของ
ประเทศไทย โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหาร
สำาเร็จรูป การสนับสนุนการดำาเนินงานของโครงการการขับเคลื่อน
แนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี (Good Labour Practices หรือ GLP)
ซ่ึงเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างกรมประมง กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

สำาหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ขององค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับ
การรับรองเคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพร้ินท์สำาหรับผลิตภัณฑ์ซาร์ดีน
ในซอสมะเขือเทศซีเล็คขนาด 185 กรัม ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์
เขียวหวานทูน่ากระป๋อง ซีเล็คขนาด 185 กรัมท่ีได้รับการรับรองมาเป็น
ปีท่ี 4 แล้ว นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพร้ินท์
ขององค์กร โดยการสนับสนุนของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับทิศทางของการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย และแผนงานด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับ
พลังงาน ส่ิงแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ

GOVERNMENT AND PUBLIC AUTHORITIES
ภาครัฐ
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CIVIL SOCIETY
ภาคประชาสังคม

Through the Environmental Management Representative
Committee (EMRC), the engagement of surrounding
communities is conducted on an on-going basis. This year 
we put further emphasis on engaging social organizations 
both locally and nationally with focus on human rights
protection and promotion, community and social
development. Apart from TUF Child Care Center which has 
been our flagship project with Labour Rights Promotion 
Network Foundation (LPN) since 2012, the Company is 
in close dialogue with Migrant Workers Rights Network 
(MWRN), Human Rights Development Foundation (HRDF), 
and human rights activists to ensure good labor
management and practices, and to further enhance the 
quality of life and social well-being of the communities.

In addition, with the commitment to a meaningful and 
genuine sustainable development, the Company has
partnered with Right Livelihood Foundation (RLF) in
establishing a sustainable development roadmap for
community that balances its economic development with 
conservation efforts for local resources and an upholding
of community’s values and traditions.  The participatory 
roles of government authorities and private sectors are 
also embedded in the design of the roadmap which is 
different from most conventional social development
programs whose design of the development goal is
predetermined on a top-down basis or is led by
predestined business agenda.  We have started a pilot 
project with 1 community and laid the foundation in other 
2 communities through the network of RLF.

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเวทีในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ในชุมชนที่ต้ังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการของบริษัทฯ
เป็นประจำาทุกปี โดยกำาหนดแผนงานและดำาเนินการโดยคณะกรรมการ
ทบทวนฝ่ายบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 
Representative Committee) และในปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญ
กับภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีพันธกิจ
ในการรณรงค์และปกป้องสิทธิมนุษยชน องค์กรพัฒนาชุมชนและสังคม 
ท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้พบปะ รับฟังข้อคิดเห็น
และแลกเปล่ียนมุมมองกับเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิเพ่ือสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนา นักวิจัยอิสระ และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ
มนุษยชน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการและคุ้มครองดูแล
พนักงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติ และสนับสนุนงานพัฒนาที่หนุนเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงานและสังคมที่ดีในระยะยาว นอกเหนือจากโครงการ 
“ทียูเอฟ ชายด์ แคร์ เซ็นเตอร์” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network 
Foundation) มาตั้งแต่ปี 2555

นอกจากนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่มีความหมายและเกิดความ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทฯได้ทำางานร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพในการจะ
ผลักดันให้เกิดต้นแบบของการพัฒนาที่ย่ังยืนในระดับชุมชนอย่างมี
ดุลยภาพระหว่างพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรท้องถิ่น และการ
อนุรักษ์ค่านิยมและแบบแผนทางสังคมดั้งเดิมที่มีคุณค่าไว้ โดยกำาหนด
บทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและองค์กรธุรกิจในรูปแบบที่
สอดรับกับแผนแม่บทของการพัฒนาชุมชน ซึ่งแตกต่างไปจากแนวคิด
ด้านการพัฒนาสังคมในรูปแบบทั่วไปที่เน้นการกำาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาแบบองค์รวมก่อนแล้วจึงกระจายงานด้านการพัฒนา
สู่พื้นที่ หรือเน้นการกำาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนตามแผนงานหรือ
ศักยภาพของภาคธุรกิจเป็นที่ตั้ง โดยได้เริ่มดำาเนินงานในพื้นที่นำาร่อง
จำานวน 1 แห่ง และสร้างฐานของการต่อยอดผ่านเครือข่ายผู้ประสานงาน
ของมูลนิธิฯ อีกอย่างน้อย 2 พื้นที่

DOMESTIC AND LOCAL LEVEL (ระดับท้องถิ่นและประเทศ)



TUF SUSTAINABILITY
REPORT 2013

39

Apart from joining the United Nations Global Compact 
(UNGC), the Company also exchanges the sustainability
prospect and perspective with other international
organizations whose representative offices are based in 
Thailand or the regions where we operate.  By engaging 
more partnerships for future programs on corporate social 
responsibility (CSR), we aim at creating wider impacts on 
our stakeholders and society through CSR programs, and 
aligning our CSR programs with regional and international 
sustainability roadmaps. Through the engagement, we 
have been able to identify opportunities to collaborate 
with business partners and organizations at regional and
international levels in 3 areas with the focus on the
aspects of sustainable (marine resources) supply chain 
and labor rights protection and promotion.

The Company together with its subsidiaries, Chicken of 
the Sea International and MW Brands, continue to bring 
forward the concepts and strategies in marine resource 
protection through International Seafood Sustainability
Foundation (ISSF) since founded in 2009. This year, 
Mr.Thiraphong Chansiri, the President, was invited to sit 
on the Blue Ribbon Panel (BRP) whose missions were 
to establish the guiding principles and criteria for Global 
Partnership for Oceans (GPO) in funding the integrated
ocean and coastal development and management
followed the Declaration for Healthy and Productive 
oceans to Help Reduce Poverty at the United Nations 
Conference on Sustainable Development in Brazil in 2012.  
The Company has also engaged closely with the National 
Fisheries Institute (NFI) in the United States, to implement 
the fisheries improvement projects such as the research 
on the design of hatcheries and cages to protect egg 
bearing female blue swimming crabs at Kung Krabaen 
Bay Royal Development Study Center.

นอกจากการเข้าร่วมเป็นภาคีของข้อตกลงระดับโลกแห่งสหประชาชาติ 
หรือ ยูเอ็นโกลบอลคอมแพคแล้ว บริษัทฯ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิด
และมุมมองด้านการพัฒนาที่ย่ังยืนร่วมกับองค์กรระดับโลกที่มีผู้แทน
หรือสำานักงานในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ที่บริษัทมีธุรกิจอยู่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการผสานความร่วมมือในอนาคตสำาหรับ
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ อันเป็นการเพิ่มพูน
ผลประโยชน์ให้เกิดต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในขอบข่ายที่กว้างข้ึน 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ 
ผลของการแลกเปล่ียนในเบ้ืองต้นได้นำาสู่การศึกษาแนวทางการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันระหว่างบริษัทฯ คู่ค้า และองค์กร
ระดับภูมิภาคหรือนานาชาติที่เกี่ยวข้อง 3 โครงการ โดยมุ่งเน้นประเด็น
ท่ีมีนัยสำาคัญต่อความย่ังยืนของบริษัทฯ และห่วงโซ่ธุรกิจในด้านทรัพยากร
ทางทะเล และการดูแลสิทธิด้านแรงงาน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ คือ Chicken of the Sea International 
และ MW Brands ยังคงมีส่วนในการผลักดันแนวคิดและยุทธศาสตร์
ในการปกป้องทรัพยากรทางทะเลร่วมกับมูลนิธิเพื่อความย่ังยืนของ
อาหารทะเลสากล (ISSF) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิขึ้น
ในปี 2552 และในปี 2556 คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการ
บริหาร ได้รับเชิญเข้าร่วม Blue Ribbon Panel (BRP) เพื่อกำาหนด
แนวทางหลัก (Guiding Principles) และหลักเกณฑ์ (Criteria) สำาหรับ
Global Partnership for Oceans ในการสนับสนุนโครงการเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลแบบบูรณาการ ตามเจตจำานงของ Declaration
for Healthy and Productive Oceans to Help Reduce Poverty 
ที่ประกาศในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(United Nations Conference on Sustainable Development)
ในปี 2555 ที่ประเทศบราซิล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ National Fisheries Institute (NFI) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาและดำาเนินโครงการเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล อาทิ โครงการพัฒนากระชังธนาคารไข่ปูม้า ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

REGIONAL AND INTERNATIONAL LEVEL (ระดับภูมิภาคและนานาชาติ)
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The Company has also reached out to international
organizations who have interest in the protection of
human rights and labor rights.  By engaging them in the 
dialogues with our management and hosting the visits 
to our operational sites, we are able to create a better
understanding of the issues and exchange views on the 
options for future improvement or enhancement. Moreover,
we are cooperative with domestic and international media 
and agencies in providing factual and balance view of the 
issues of their concern.

For the first time that the company has been invited and 
participated in the sustainability assessment for Dow 
Jones Sustainability Indices (DJSI), we are excited to 
learn how our current sustainability performances are in
comparing to the world leaders and the leaders in the 
food industry.  Based on the assessment results, we have 
put more emphasis on planning and implementation in
concerning with relevant aspects or material issues, and 
also sustainability reporting.

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้องค์กรนานาชาติท่ีให้ความใส่ใจ
ต่อการทำางานของบริษัทฯ ในด้านสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองแรงงาน
ได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหาร และเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 
อีกทั้งยังให้ความร่วมมือในด้านข้อมูลแก่สื่อทั้งในและต่างประเทศ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของ Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) เป็นครั้งแรก แม้ว่าจะไม่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนี DJSI Emerging Markets แต่การท่ีบริษัทฯ
เข้าร่วมการประเมินช่วยให้ได้ทราบถึงสถานภาพของบริษัทฯในด้าน
การพัฒนาที่ ยั ่ งยืน เมื่ อ เทียบกับบริษัทชั้ นนำ าของโลกและใน
อุตสาหกรรมอาหาร และได้นำาผลการประเมินไปใช้เพื่อการวางแผน
และพัฒนางานด้านความย่ังยืนโดยเฉพาะในส่วนของการจัดทำารายงาน
เพื่อความยั่งยืนต่อไป
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INVESTMENT COMMUNITIES
ภาคการลงทุน

We are well aware that, to be successful in implementing
sustainable development policy and strategy, an alignment
of shareholders’ value and other stakeholders’ impact 
must be crafted in a meaningful way. Various engagement
platforms are provided to enable a consistent
communication and consultation with shareholders and 
investors. Company’s website has been utilized to enable
world-wide access for all stakeholder groups.  In specific 
to shareholders and investors, the shareholder information
section where news and announcements about
shareholders and related activities concerning shareholders’
roles and responsibilities are updated regularly. They include
for example the notice of shareholders’ meeting, the
minutes and video records of previous shareholders’ 
meetings, the call for nomination of qualified candidate for 
directorship, the call for proposed agenda or matters to 
discuss in advance of shareholders’ meeting.  In addition, 
Investor Relations (IR) section provides more details about 
Company’s history, performances and statistics, governance
and organization, including Company’s presentations of 
quarterly, mid-year, and annual results in analyst meetings.
Through the website, everyone can provide feedback 
and raise concern in the ‘Contact Us’ section. The
information submitted is directed to concerned parties for 
further response and action as appropriate.

เราตระหนักดีว่าการผสานประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกับประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างลงตัว มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จในการขับเคลื่อน
การดำาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ ย่ังยืน  
บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารและปรึกษาหารือ
กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างสม่ำาเสมอ  เว็บไซต์ของบริษัทฯเป็นช่องทาง
ที่เปิดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้จากทุกภูมิภาคของโลก 
โดยจัดให้มีหน้าเพจเฉพาะในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนคือ 
“ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ซึ่งนำาเสนอข่าวสารและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นและกิจกรรมด้านบทบาทและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น อาทิ
เช่น คำาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและ
วีดีโอบันทึกการประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคล เพ่ือรับ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และนำาเสนอวาระเพื่อบรรจุใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัด
ให้มีหน้าเพจ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลทางสถิติ การ
กำากับดูแลกิจการ และโครงสร้างการบริหารงาน รวมไปถึงข้อมูลเก่ียวกับ
ผลการดำาเนินงานท่ีนำาเสนอต่อนักวิเคราะห์เป็นรายไตรมาส คร่ึงปี และ
ประจำาปี  ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯเป็นช่องทาง
ในการเสนอแนะและเสนอความคิดเห็นในหน้าเพจ “ติดต่อเรา” โดย
ข้อความท่ีส่งผ่านช่องทางดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาและตอบสนอง
ตามความเหมาะสมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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As a public and listed company, our management is
committed to having a regular and direct communication
with investors and analysts at the ‘Opportunity Day’, 
the event organized by the Stock Exchange of Thailand 
(SET) in addition to the analyst meeting held separately by
the Company once a quarter.  We also aim at engaging
investment communities, in particular institutional investors,
in a wider scale through Company’s roadshow.  In 2013, 
TUF participated in the Opportunity Day 3 sessions, 11 
oversea roadshows and 5 local roadshows. The recognition
by the Investment Analysts Association (IAA) through the 
‘Best IR Award for Agriculture and Food Industries’ clearly
sets another important milestone as we continue our 
work to further enhance the quality of our shareholder and
investor engagement.

ในฐานะท่ีเป็นบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียน ผู้บริหารของบริษัทฯ
ให้ความสำาคัญกับการสื่อสารโดยตรงกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์โดย
สม่ำาเสมอ ผ่านงานแถลงผลการดำาเนินงานประจำาไตรมาสท่ีจัดโดยบริษัทฯ
และงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมถึงการที่บริษัทฯยังได้ร่วมโรดโชว์ (Roadshow) เพื่อเปิดโอกาสให้
นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศได้พบปะกับผู้บริหารของบริษัทฯ โดย
ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ร่วมงาน Opportunity Day 3 ครั้ง  
Roadshow ต่างประเทศ 11 ครั้ง และ Roadshow ในประเทศ 5 ครั้ง
การท่ีรองผู้จัดการท่ัวไป ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการลงทุนกลุ่มบริษัท
ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเย่ียมในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ถือเป็นอีกขั้นของความสำาเร็จ
ในการทำางานของเราในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพต่อผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน
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MATERIAL
ISSUES AND 
STRATEGIES
ประเด็นที่มีนัยสำาคัญ

และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

During 2011-2013, the Company engaged a professional 
advisory firm to provide the service for sustainability strategy
development in which the material issues were identified
through the consultation with the management team 
with rich experiences in seafood and related businesses, 
wide range of expertise/professionalism, and accumulative
exposures to diverse groups of stakeholders across the 
world. The resulted material issues with strategic importance
were later revalidated by the Sustainable Development
Committee with final conclusion of 5 key issues;
Sustainable Sourcing, Human Rights & Ethical Labor 
Practice, Climate Change & Environmental Protection, 
Human Capital Development, and Innovation & Product 
Responsibility.  The materiality of these five sustainability 
focuses has been also reconfirmed by the recent corporate
risk profile.  Although all these five issues are included in 
our sustainability strategy development, planning and
implementation, each issue has its uniqueness in contributing
to the current and long-term prospect of the Company 
and our key stakeholders. Illustrated in the  materiality 
matrix is the impact each issue has on the business and
stakeholders. The difference in dimension (of a circle,
a graphical representation of each issue) is used to
indicate the relativity of an extent to which stakeholders are
engaged with each specific issue.

ในระหว่างปี 2554 ถึง 2556 บริษัทฯได้ทำางานร่วมกับผู้เช่ียวชาญ
จากภายนอกในโครงการพัฒนากลยุทธ์ด้านความย่ังยืนขององค์กร
ในระหว่างการดำาเนินโครงการ ประเด็นที่มีนัยสำาคัญด้านความยั่งยืน
ได้ถูกกำาหนดขึ้น โดยกระบวนการปรึกษาหารือคณะผู้บริหารที่เต็ม
ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจอาหารทะเลและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความ
เช่ียวชาญหรือความเป็นมืออาชีพในหลากหลายสาขาและมีประสบการณ์
ท่ีโชกโชนในการทำางานและการปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลาย
กลุ่มท่ัวโลก  ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีถูกกำาหนดข้ึนภายใต้โครงการดังกล่าว
ได้ผ่านการพิจารณาและปรับแต่งอีกคร้ังโดยคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน และสรุปได้เป็น 5 ประเด็นหลักได้แก่ การจัดหาวัตถุดิบ
ที่ยั ่งยืน สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมต่อแรงงาน การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการปกป้องส่ิงแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ผลจากการจัดทำา
ข้อมูลสถานะความเสี่ยงระดับองค์กรก็ได้ยืนยันถึงความสำาคัญของ
ประเด็นหลักด้านความย่ังยืนท้ัง 5 ด้านด้วยเช่นกัน แม้ว่าประเด็นท้ังห้าน้ี
จะถูกพิจารณาเพื่อกำาหนดกลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานด้านความ
ยั่งยืน ซึ่งแต่ละประเด็นต่างมีนัยจำาเพาะ ทั้งส่วนของผู้มีส่วนได้เสียและ
ส่วนของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน และบริบทของธุรกิจในอนาคต  ดังแสดง
ในแผนภาพเปรียบเทียบนัยสำาคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน ทั้งนี้
ขนาดที่แตกต่างกัน (ของสัญลักษณ์วงกลมที่ใช้ระบุแต่ละประเด็น)
ใช้ในการบ่งช้ีระดับของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละประเด็น
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IMPORTANCE TO BUSINESS (นัยสำคัญตอธุรกิจ)

Critical to key
stakeholders in a
wider scale (e.g.
entire supply chain)
¼Å¡ÃÐ·º·ÕèÃØ¹áÃ§µ‹Í
¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂã¹Ç§¡ÇŒÒ§
(àª‹¹ µÅÍ´Ë‹Ç§â«‹ÍØ»·Ò¹)

Impact on
performances
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

Impact on
competitiveness
or reputation
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Œ¹ ËÃ×Íª×èÍàÊÕÂ§

Impact on
license to operate
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í©Ñ¹·Ò¹ØÁÑµÔ
ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨

Critical to selected
stakeholders
¼Å¡ÃÐ·º·ÕèÃØ¹áÃ§µ‹Í
¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂºÒ§¡ÅØ‹Á

Significant impact
to selected
stakeholders
¼Å¡ÃÐ·ºÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂµ‹Í
¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂºÒ§¡ÅØ‹Á

Influence
to selected
stakeholders
Ê‹§ÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í
¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂºÒ§¡ÅØ‹Á

Innovation & Product Responsibility (Quality, Food Safety)
¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÅÔµÀÑ³±� (¤Ø³ÀÒ¾, ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍÒËÒÃ)

Sustainable Sourcing (Security, Traceability)
¡ÒÃ¨Ñ´ËÒÇÑµ¶Ø´ÔºÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹
(¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã, ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÂŒÍ¹¡ÅÑº)

Human Rights & Ethical Labor Practices
ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹áÅÐ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁµ‹ÍáÃ§§Ò¹

Human Capital Development
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�

Climate Change
& Environmental Protection
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ
áÅÐ»¡»‡Í§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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It is clear that innovation and product responsibility
(in particular quality and food safety) ranks top both the 
importance to business and the importance to stakeholders
since the impact from mismanagement of this issue can at 
worst cause a loss in our license to operate which, in turn, 
creates extremely undesirable consequences to diverse 
group of stakeholders (such as capital losses for shareholders,
losses of business for suppliers and customers, job losses
for employees, etc.). While sustainable sourcing may not 
be as critical in comparing to innovation and product
responsibility, it is a critical factor for long-term business 
growth prospect and it has gained the interest and concern
from the widest range of stakeholders including investment
communities, suppliers, customers, consumers, government,
local communities, civil society organization (e.g. NGOs, 
international organizations), media, and academia. The rapid
development of the issue on human rights and ethical labor
practices to become one of the top priorities in our business
(as oppose to much less prominence of such issue when 
the Company first engaged the advisor in late 2011) is driven 
mainly by the series of investigations on human rights
violations in the past few years focusing on various labor 
intensive industries in Thailand, especially those employing
migrant workers. Climate change & environmental protection
and human capital development are sustainability’s mega 
trends and are now common issues for almost all industries.
Each material issue is elaborated in more detail in subsequent
sections where relevant Company’s strategies are also outlined.

เป็นท่ีชัดเจนว่านวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ (โดยเฉพาะ
เรื่องคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร) ถูกจัดว่ามีความสำาคัญสูงสุด
ไม่ว่าจะทางด้านธุรกิจหรือต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพราะหากไม่สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมแล้ว ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจร้ายแรง
ถึงขั้นการถอดถอนฉันทานุมัติในการดำาเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลกระทบตามมาต่อผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง อาทิ ผู้ถือหุ้นได้รับผล
ตอบแทนจากการลงทุนท่ีลดลง คู่ค้าและลูกค้าอาจสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
พนักงานมีความเสี่ยงที่จะตกงาน เป็นต้น ในขณะที่ประเด็นด้านการ
จัดหาวัตถุดิบอย่างย่ังยืนอาจไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเทียบเท่า
กับประเด็นด้านนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ หากแต่
การจัดหาวัตถุดิบอย่างย่ังยืนถือเป็นปัจจัยสำาคัญต่อศักยภาพในการ
เติบโตของธุรกิจในระยะยาว และยังเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองจากผู้มี
ส่วนได้เสียที่หลากหลายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นภาคการลงทุน คู่ค้า ลูกค้า 
ผู้บริโภค ภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม (เช่น องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์การระดับนานาชาติ) สื่อสารมวลชน และภาคการศึกษา
ส่วนประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด (จากที่ไม่มีนัยที่เด่นชัด ณ 
ขณะที่บริษัทฯเร่ิมทำางานร่วมกับที่ปรึกษาภายนอกในช่วงปลายปี 
2554) จนมีความสำาคัญในลำาดับต้นๆ ด้านความยั่งยืนคือ ประเด็น
ด้านสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมต่อแรงงาน ซ่ึงประเทศไทยถูกจับตามอง
ในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติใน
อุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพาการใช้แรงงานเป็นหลัก ในส่วนของประเด็นด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปกป้องสิ่งแวดล้อม และประเด็น
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดอยู่ในกระแสและแนวโน้มด้าน
ความย่ังยืนระดับโลก ท่ีเป็นประเด็นร่วมสำาหรับภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
ทั้งนี้ เราจะได้กล่าวถึงแต่ละประเด็นโดยละเอียด พร้อมทั้งแผนกลยุทธ์
ที่เกี่ยวข้องในส่วนถัดไป
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SUSTAINABLE SOURCING
การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

ISSUE I (ประเด็นที่ 1)

Despite a wide range of products from wild-caught fishes 
to farmed shrimp, raw to cooked, frozen to ready to eat, 
almost all of our products are rooted from ocean.  In 2013, 
64% our revenue was generated from fishery directly related
products, through which majority of workforce was
employed in the operations in 8 countries in Thailand, the
United States, France, Portugal, Ghana, Seychelles, Vietnam,
and Papua New Guinea. Raw materials are brought in 
from variety of resources from high seas to coastal waters 
with economic contributions to local fishing communities 
as well as small and large scale commercial fishers, and 
domestic as well as international traders/service providers.

At present, many oceanic resources have been found to 
deteriorate, so as the richness of marine species whose 
lives are dependent on those resources. Man-made
pollutions and respective climate change impacts play 
significant roles in escalating the degradations especially 
of sensitive marine ecological systems.  Extensive fishing 
also contributes to a depletion of marine living of certain 
types.  These problems do not only pose the key risks to 
the supply chain of seafood products but to the livelihoods 
of coastal communities as well as the food security of 
many across the world.  To fight for the sustainability of the 
ocean needs a collective efforts and commitments from 
governments, communities, industries, even consumers.  
This is because none has an exclusive right of the marine 
resources albeit some small fractions of the world ocean 
are put under supervision of the coastal states known 
as an exclusive economic zone or EEZ.  So far the key 
initiatives to conserve the ocean are based primarily on 
governance measures (such as marine protected area 
or MPA, Regional Fisheries Management Organization or 
RFMO who regulates the fisheries at high seas), market 
forces (e.g. eco-labelling) and voluntary programs by public,
private, and non-governmental organizations (such as 
fisheries improvement and habitat restoration projects).

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมีความหลากหลาย ท้ังท่ีเป็นอาหารทะเลท่ีได้จาก
การประมงหรือการเพาะเล้ียง ผลิตภัณฑ์แปรรูปดิบหรือปรุงสุก ผลิตภัณฑ์
แช่เยือกแข็งหรืออาหารพร้อมรับประทาน แต่ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีที่มาจากทะเล ในปี 2556 รายได้ร้อยละ 64 เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับการประมงโดยตรง และก่อให้เกิดการจ้างงานในฐานการ
ผลิต 8 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส 
โปรตุเกส กานา เซเชลส์ เวียดนาม และปาปัวนิวกีนี  โดยมีแหล่งวัตถุดิบ
ท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งทะเลน้ำาลึกหรือประมงชายฝ่ัง และก่อให้เกิด
การกระจายรายได้ไปยังทั้งชุมชนประมงท้องถิ่นและประมงพาณิชย์
รายย่อยและรายใหญ่ ทั้งผู้ค้าและให้บริการในประเทศและนานาชาติ

ในปัจจุบัน แหล่งทรัพยากรทางทะเลหลายแห่งอยู่ในสภาพท่ีเส่ือมโทรม
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำาที่อาศัยอยู่ในแหล่ง
ทรัพยากรดังกล่าว การก่อกำาเนิดมลพิษและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศส่งผลอย่างมากต่ออัตราการเสื่อมถอยของทรัพยากร
ดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบนิเวศน์วิทยาทางทะเลที่อ่อนไหวและ
บอบบาง การทำาประมงอย่างกว้างขวางก็มีส่วนทำาให้สัตว์น้ำาบางชนิด
มีจำานวนประชากรท่ีลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ ปัญหาต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น
ไม่เพียงก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านอุปทานของอาหารทะเลเท่านั้น แต่
ส่งผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนรัฐชายฝั่งและความม่ันคง
ทางอาหารของประชากรโลก ด้วยความที่ทรัพยากรทางทะเลจัดเป็น
สินทรัพย์สาธารณะท่ีไม่มีใครถือกรรมสิทธ์ิ (แม้จะมีก็เพียงพ้ืนท่ีส่วนน้อย
ภายใต้ขอบเขตการปกครองและกำากับดูแลของรัฐชายฝั่ง หรือที่เรียกว่า
เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ) จึงจำาเป็นที่ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
รวมไปถึงผู้บริโภค จะต้องมีส่วนในการร่วมปกป้องความยั่งยืนของ
ทรัพยากรทางทะเล ที่ผ่านมา ความริเริ่มด้านการอนุรักษ์มักตั้งอยู่บน
ฐานของแนวทางการดำาเนินงานของภาครัฐ (เช่น การกำาหนดเขตอนุรักษ์
การจัดตั้งองค์การบริหารจัดการในระดับภูมิภาค (RFMO) เพื่อกำากับ
ดูแลการประมงในทะเลหลวง) การใช้กลไกตลาด (เช่น ฉลากผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และโครงการภาคสมัครใจโดยภาคประชาชน 
ธุรกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น โครงการด้านการพัฒนาการประมง
และการฟื้นฟูแหล่งที่พักอาศัยของสัตว์น้ำา)

FUTURE OF FISHERY PRODUCTS
อนาคตของผลิตภัณฑ์ประมง
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การประมงที่มีความสำาคัญต่อทั้งความย่ังยืนของบริษัทฯและส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา
ประกอบด้วย...

Fisheries of specific concerns to us based on our sustainable development 
commitment and of significance to our key stakeholders include...

Based on FAO’s statistics, tuna ranks the third to sardines 
and cods in terms of global capture production. With the 
total annual tuna catch of over 6.5 million tons on average,
skipjack is a dominant species with around 2.6 million 
tons offtake per year.  Western and Central Pacific Ocean 
(WCPO) has been the prime source of skipjack together 
with other two commercial tuna species – yellowfin and 
bigeye. Skipjack can also be found in abundance in Indian
Ocean (IO), Eastern Pacific Ocean (EPO), and Atlantic 
Ocean (AO).  Whilst the stock of skipjack is considered 
healthy in all waters, there has been a growing concern 
on bycatch of juvenile bigeye and yellowfin, sharks, sea 
turtles, and others like dolphins, rays, etc., in association 
with purse seining on floating objects (including the use of 
fish aggregating devices or FADs). FADs are used nowadays
in common with purse seining because of their benefit 
in help reducing fishing pressure on coastal resources,
reducing search time and improving fuel efficiency. Several
governance and management schemes currently imposed 
by Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)
include, for instance, closure on fishing on FADs for 4 
months for tropical waters of Western and Central Pacific 
Ocean bounded between 20oN and 20oS, seasonal closure
of purse seining in designated areas in East Pacific Ocean, 
full retention of bycatch, observers on board, etc.

ตามข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเก่ียวกับ
สัตว์น้ำาประเภทปลาที่ใช้บริโภค ปลาทูน่ามาเป็นลำาดับที่สามรองจาก
ปลาซาร์ดีนและปลาค็อด ในปริมาณการจับทูน่าท้ังโลกในแต่ละปีโดยเฉล่ีย
ท่ี 6.5 ล้านตัน ปลาทูน่าท้องแถบเป็นสายพันธ์ุหลักด้วยปริมาณผลผลิต 
2.6 ล้านตันต่อปี ภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันตก
เป็นแหล่งจับท่ีสำาคัญของท้ังปลาทูน่าท้องแถบ รวมถึงปลาทูน่าครีบเหลือง
และปลาทูน่าตาโต ซึ่งเป็นอีกสองสายพันธุ์หลักทางการค้า ปลาทูน่า
ท้องแถบ ยังพบได้มากในมหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแอตแลนติก 
และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก อีกด้วย ในขณะที่สายพันธุ์ปลาทูน่า
ท้องแถบยังคงความอุดมสมบูรณ์ในทุกน่านน้ำา การใช้อุปกรณ์ช่วย
การทำาประมงประเภทซั้ง (Fish Aggregating Devices, FADs) ร่วมกับ
อวนล้อมจับเพื่อช่วยลดผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรชายฝั่ง ลดเวลาที่ใช้
ในการค้นหา และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทำาให้เกิดข้อกังวล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการประมงปลาทูน่าท้องแถบ อาทิ 
ปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าตาโตวัยอ่อน ฉลาม เต่าทะเล และ
อ่ืนๆ เช่น ปลาโลมา ปลากระเบน ฯลฯ องค์การบริหารจัดการในระดับ
ภูมิภาคจึงได้ออกมาตรการต่างๆ ในการกำากับดูแลและบริหารจัดการ 
เช่น การห้ามใช้อุปกรณ์ช่วยการทำาประมงประเภทซั้งเป็นระยะเวลา
4 เดือน ในน่านน้ำาระหว่างละติจูด 20 องศาเหนือและ 20 องศาใต้ของ
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันตก การปิดน่านน้ำาตามฤดูกาล
สำาหรับประมงอวนล้อมจับในเขตจำาเพาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก
การรวบรวมสัตว์น้ำาที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ การมีผู้สังเกตการณ์
บนเรือประมง เป็นต้น

GLOBAL TUNA FISHERIES
การประมงทูน่าในระดับสากล
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On the commercial side, there has been some demand on
tuna sourced from FAD-free fisheries and some specific 
fishing methods such as pole and line. As mentioned 
previously, the environmental benefit of FAD-free fishing 
may be uncertain when overall environmental impacts are 
taken into account. Though being recognized for its
effectiveness in minimizing bycatch, pole and line fishing
has a number of challenges of its own ranging from
availability to sustainability of live bait fishes which in turn 
limit the capture to certain grounds nearer to the coast.  
Marine Stewardship Council (MSC) has been successful in 
creating awareness in the retailer and consumer’s markets 
especially in Europe for sustainable seafood consumption 
through its ecolabel.  Current MSC certified tuna products 
are sourced from various fisheries using variety of fishing
methods. Proactive Vessel Register (PVR) has been
introduced by International Seafood Sustainability
Foundation (ISSF) to create recognitions and demands 
for the products from fishers who commit to and advance
towards sustainable fishing practices.

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing activities
are among the prime concerns critical for the success 
of conservation efforts.  With higher recognition for the 
importance of having unique vessels identifier (such as 
International Maritime Organization or IMO number), the 
vessels associated with IUU fishing have been increasingly 
identified. To date, various databases are now available 
to enable a search for those vessels with whom buyers 
should refrain from having a transaction.

ในแง่มุมด้านการตลาด แม้ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าจากการจับโดยไม่ใช้อุปกรณ์
ช่วยการทำาประมงประเภทซ้ังและการใช้เคร่ืองมือประมงเฉพาะอย่าง เช่น
เบ็ดตวัด เป็นที่ต้องการในบางตลาด หากแต่ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
ที่ได้จากการประมงที่ไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยการทำาประมงประเภทซั้งอาจ
ไม่แน่ชัดหากนำาเอาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านมาพิจารณา
ร่วมกัน ในขณะท่ีการใช้เบ็ดตวัดมีประสิทธิผลอย่างมากในการลดสัตว์น้ำา
ที่เป็นผลพลอยได้จากการประมง แต่ก็ยังคงมีข้อจำากัดในด้านอุปทาน
และความยั่งยืนของปลาเหยื่อ ซึ่งเป็นผลให้พื้นที่ในการประมงถูกจำากัด
ในเขตใกล้แนวชายฝั่ง Marine Stewardship Council (MSC) ได้
ประสบความสำาเร็จในการสร้างการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักในด้าน
การบริโภคสินค้าประมงที่ ย่ังยืนในกลุ่มผู้จัดจำาหน่ายและผู้บริโภค
โดยเฉพาะในทวีปยุโรปโดยใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าท่ีได้รับการรับรองจาก MSC ในปัจจุบันมีแหล่งท่ีมา
และวิธีการประมงที่หลากหลาย  มูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเล
สากล (ISSF) ได้ผลักดันโครงการขึ้นทะเบียนเรือประมงปลาทูน่าในชื่อ
เรียกว่า Proactive Vessel Register (PVR) เพื่อส่งเสริมให้การประมง
ท่ีมีความมุ่งม่ันและทำาการประมงอย่างย่ังยืนเป็นท่ีรู้จักและยอมรับในตลาด

การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็นอุปสรรค
ท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึงของการอนุรักษ์ทรัพยากร  การมีระบบการแสดง
รายละเอียดของเรือ (เช่น รหัส IMO ที่กำาหนดโดยองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ) จึงได้รับการยอมรับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้
เรือประมงที่ทำาการประมงอย่างไม่ถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว
ข้างต้น ณ ปัจจุบัน รายชื่อเรือประมงที่ทำาการประมงอย่างไม่ถูกต้อง
ได้ถูกบรรจุไว้ในฐานข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ซื้อมีข้อมูลในการ
ตัดสินใจงดเว้นการซ้ือขายหรือมีส่วนในการประมงท่ีไม่มีความรับผิดชอบ
เหล่านี้
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The Company is fully aware of the importance and urgency
to taking a collaborative effort for managing marine
resources and conserving the future of tuna. Our emphasis
is made to ensure proper practices of all activities under 
our direct supervision and control, and to influence the
improvements of other independent parties within our 
supply chain.

The only tuna fishing fleet of the Company owned by MW 
Brands, one of our subsidiaries, has engaged in a review 
of internal procedures on compliance of fisheries legislation
and regulatory practices to ensure that it is fully compliant
with the EU regulation on IUU No CE/1005/2008, and to 
ensure necessary steps are taken for compliance with 
other relevant local legislation, RFMO resolutions, EU
legislation and ISSF resolutions. All our fishing vessels 
now have 100% independent observer on board for all 
fishing trips made. To date, four fishing vessels are registered
with ISSF Proactive Vessel Register with an aim to have 
the entire fleet registered by December 2014. We also 
participate actively in a GEF (Global Environment Facility) 
project to test Electronic Monitoring System (EMS), and 
we intend to progressively install EMS on all our fishing 
vessels. With this system on board, the compliance with 
International Commission for the Conservation of Atlantic 
Tuna (ICCAT) where our vessels are registered in concerning
their fishing activity can be readily verified.

At the forefront, John West and Mareblu, our leading 
brands in Europe, have joined force with other leaders 
in canned tuna market in committing to sourcing of its 
tuna sustainably. With ‘Can Tracker’ program, every customer
can trace tuna products to the place where the fish 
packed therein was caught in addition to the place where 
it was processed simply through John West’s webpage 
http://www.john-west.co.uk/discover-the-story-behind-
your-can/ and Mareblu’s webpage http://www.mareblu.it/
qualita_scatoletta.php?b=5 using barcode or can code.

บริษัทฯตระหนักดีถึงความสำาคัญและความจำาเป็นในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะปลาทูน่าท่ีเป็นวัตถุดิบหลักของเรา เราได้
เน้นการกำากับดูแลให้ทุกกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา
ได้ดำาเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม และผลักดันให้เกิดพัฒนาการ
ในการบริหารจัดการกิจกรรมอื่นๆ ภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา แต่อยู่
ภายใต้การกำากับของบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

กองเรือที่ทำาการประมงปลาทูน่าของเราภายใต้การกำากับดูแลของ
MW Brands ได้ทำาการทวนสอบขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า
กิจกรรมประมงของเราสอดคล้องกับข้อกำาหนดทางกฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎระเบียบของสหภาพยุโรปเก่ียวกับการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม No CE/1005/2008 และข้อกำาหนดอื่นๆ
เช่น กฎหมายท้องถ่ิน ข้อมติขององค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค
และข้อมติของมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล  เรือประมง
ของเราทุกลำามีผู้สังเกตการณ์อิสระบนเรือสำาหรับทุกๆ ครั้งที่ทำาการ
ประมง  ณ ขณะนี้ เรือของเราจำานวน 4 ลำาได้ขึ้นทะเบียน Proactive 
Vessel Register (PVR) ของมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเล
สากลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนเรือประมง
ที่เหลือได้เสร็จสิ้นภายในปี 2557 นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้เข้าร่วม
ทดสอบการติดตั้งระบบเฝ้าดูแลและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (EMS) ที่
ดำาเนินการโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และตั้งเป้าหมายที่จะ
ติดต้ังระบบดังกล่าวให้ครอบคลุมเรือของเราทุกลำา ซ่ึงจะเป็นผลให้กองเรือ
ของเราผ่านข้อกำาหนดของคณะกรรมาธิการคุ้มครองปลาทูน่าในน่านน้ำา
มหาสมุทรแอตแลนติกโดยปริยาย

แบรนด์ช้ันนำาของเราในยุโรป คือ John West และ Mareblu ได้ผนึกกำาลัง
กับบริษัทช้ันนำาอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมปลาทูน่าบรรจุกระป๋องในการจัดซ้ือ
ปลาทูน่าอย่างย่ังยืน  ผู้บริโภคสามารถสืบค้นถึงท่ีมาของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า
ไม่ว่าจะเป็นแหล่งจับหรือแหล่งผลิต โดยป้อนข้อมูลบาร์โค้ดหรือรหัส
ท่ีข้างกระป๋องเข้าสู่โปรแกรม ‘Can Tracker’ บนหน้าเว็บของ John West
(http://www.john-west.co.uk/discover-the-story-behind-your-
can/) และหน้าเว็บของ Mareblu (http://www.mareblu.it/qualita_
scatoletta.php?b=5)

WHAT IS THAI UNION’S STRATEGY?
กลยุทธ์ของบริษัท
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For the procurement tuna, we work closely with suppliers
to ensure that none of the purchased raw materials is
supplied by IUU listed vessels. The Code of Conduct
concerning Responsible Sourcing has been established to 
set a clear expectation about the prohibition of IUU fishing
for our own procurement staffs as well as suppliers. We 
are in full support of ISSF’s Proactive Vessel Register program
to enhance the effectiveness, credibility, and verification of 
sustainability efforts by suppliers to improve responsible 
fishery practices. The current focus is placed on capacity 
building (e.g. skippers’ training) and registration. In addition,
the Company is planning for a tuna fishing vessel audit 
program as another step forward in our journey towards 
sustainable supply chain.

The Company also supports the initiatives for responsible/
sustainable sourcing currently available in the marketplace.
For instance, our tuna production units in Thailand are 
certified MSC Chain of Custody to enable us to process 
and supply the tuna products procured from MSC certified
source. Together with our customers worldwide, we 
have been supplying products that fulfill specific market
demands such as FAD-free and Pole & Line caught.

บริษัทฯเข้มงวดในการจัดซื้อเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันไม่ให้วัตถุดิบ
จากการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
มีส่วนในผลิตภัณฑ์ของเรา โดยแจ้งให้ท้ังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือและผู้จัดหา
วัตถุดิบได้ทราบและตระหนักถึงความมุ่งหวังของเราผ่านทางหลักปฏิบัติ
ว่าด้วยการจัดซ้ือวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ  บริษัทฯยังได้สนับสนุนโครงการ
Proactive Vessel Register (PVR) ของมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของ
อาหารทะเลสากล ในส่วนของการดำาเนินการโดยผู้จัดหาวัตถุดิบในการ
พัฒนาแนวปฏิบัติของการทำาประมงอย่างรับผิดชอบ ที่มีประสิทธิผล 
น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้  โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ (เช่น การ
ฝึกอบรมกัปตัน) และขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้พัฒนา
ระบบการตรวจประเมินเรือประมง ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการก้าวสู่ห่วงโซ่
อุปทานที่ดำาเนินงานอย่างยั่งยืน

บริษัทฯยังได้สนับสนุนแนวคิดต่างๆ เก่ียวกับการจัดหาวัตถุดิบด้วยความ
รับผิดชอบและอย่างยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในตลาด ยกตัวอย่างเช่น 
สายการผลิตและแปรรูปปลาทูน่าของเราในประเทศไทยได้รับการ
รับรอง MSC Chain of Custody ดังนั้น เราจึงสามารถป้อนสินค้า
ที่ได้รับการรับรองฉลากการประมงที่ยั่งยืนของ MSC แก่ลูกค้าและ
ผู้บริโภค นอกจากนี้ เรายังมีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปสินค้าที่มี
คุณลักษณะจำาเพาะด้านความยั่งยืนตามความต้องการของตลาด เช่น 
ปลาทูน่าที่จับด้วยเบ็ดตวัด และการไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยการทำาประมง
ประเภทซั้ง เป็นต้น
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Thai fisheries have been under scrutiny by international 
markets and communities for the lack of progress towards 
improvement of marine stock management in both Gulf 
of Thailand and Andaman Sea. Many of seafood sourced 
therefrom are listed in an avoid category, for instance, 
trawled squid and blue swimmer crab, and tonggol tuna 
in according to Monterey Bay Aquarium Seafood Watch©, 
tiger prawn and yellowtail scad as classified by WWF
Seafood Guide. In the past decade, the drastic reduction
of catch per unit effort has forced a number of fishing 
fleets out of business while the rest, to remain competitive, 
has invested in more powerful gear and tracking systems 
which put further pressure on the resource.  Trawl fisheries
in particular have gained a lot of attention due to their
potential to catch mixed species of diverse sizes including 
juveniles and those uneconomical for human consumption.
The products from trawlers are destined for variety of
purposes from human consumption to animal feed
manufacturing.

In effect, animal feed producers have made a remarkable 
step to continually lessen their dependency on the fishmeal
raw material supply from fisheries by substituting wild-
caught fishes with by-products from seafood processors 
(e.g. tuna and sardine) and other supplementary sources 
of protein.  The amount of fish used for producing fishmeal 
has stabilized or is slightly declining for the past decade in 
contrast to the significant growth of animal feed product 
output.

From the governmental side, the Department of Fisheries
and related praties have worked to improve legislations 
on prevention and control of fisheries operations and
introduced various management schemes in partnership 
with concerned fisheries and trade associations (e.g. fisheries
associations, fishmeal producers association, feed mill 
producers association, and food processors associations, etc.)
as well as international organizations such as International
Labour Organization (ILO) and Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO).  The focuses are 
mainly on establishing code of conduct and monitoring 
systems in fisheries to ensure transparency and traceability
and to combat illegal, unregulated and unreported (IUU) 
fishing. The most recent program launched late last year 
is the memorandum of understanding between Thai
Government and private sector bodies along the supply 
chain of Thai fisheries by which practical steps by all players
within the supply chain will be taken with the initial focus 
on the products from trawl fisheries.

การประมงไทยถูกจับตามองจากต่างประเทศถึงความล่าช้าในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ าในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน  
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำาจากประมงไทยหลายรายการถูกจัดอยู่ในทะเบียน
ท่ีควรหลีกเล่ียง เช่น ปลาหมึกและปูม้าท่ีจับโดยอวนลาก และปลาโอดำา
โดย Monterey Bay Aquarium Seafood Watch กุ้งกุลาดำาและ
ปลาทูแขกหางเหลือง โดย WWF Seafood Guide  ในช่วงทศวรรษ
ท่ีผ่านมา สถานการณ์ท่ีปริมาณผลจับสัตว์น้ำาต่อหน่วยลงแรงประมงท่ีลดลง
อย่างมากบีบให้ชาวประมงจำานวนมากต้องหยุดออกเรือ ส่วนที่ยังเหลือ
ทำาประมงอยู่ก็จำาเป็นต้องลงทุนในเคร่ืองมือและวิธีการจับที่มีอานุภาพ
สูงขึ้นเพื่อให้ยังคงสามารถแข่งขันได้ เป็นผลให้เกิดภาวะกดดันยิ่งขึ้น
ต่อแหล่งทรัพยากร  ประมงอวนลากได้ถูกจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจาก
ศักยภาพในการจับสัตว์น้ำาจำานวนมากชนิดในคราวเดียว อีกทั้งยัง
หลากหลายขนาด ซึ่งรวมไปถึงสัตว์น้ำาวัยอ่อนและสัตว์น้ำาอื่นๆ ที่ไม่ถูก
ใช้สำาหรับการบริโภค  ดังนั้น ผลผลิตจากเรืออวนลากจึงถูกใช้ประโยชน์
ที่หลากหลายต้ังแต่เพื่อการบริโภคไปจนถึงเป็นวัตถุดิบสำาหรับ
อาหารสัตว์

ผลที่ตามมาก็คือ ผู้ผลิตอาหารสัตว์ได้ปรับตัวด้วยการลดการพึ่งพา
วัตถุดิบปลาป่นที่ เป็นสัตว์น้ำาจากประมงและหันไปทดแทนด้วย
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากโรงงานแปรรูปอาหารทะเล (เช่น ปลาทูน่า
และปลาซาร์ดีน) และวัตถุดิบอ่ืนๆ ท่ีให้โปรตีนเสริม ปริมาณของสัตว์น้ำาท่ีใช้
ผลิตปลาป่นจึงเร่ิมคงที่หรือมีแนวโน้มในทิศทางที่ลดน้อยถอยลงตลอด
ทศวรรษหลัง สวนทางกับปริมาณผลผลิตของอาหารสัตว์ที่เติบโตขึ้น
อย่างมีนัยสำาคัญ

ฝ่ายภาครัฐ กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปรับปรุง
กฎระเบียบในการป้องกันและควบคุมกิจการประมง และออกแนวทาง
การบริหารจัดการร่วมกับสมาคมการประมงและการค้าที่เกี่ยวข้อง 
(เช่น สมาคมประมง สมาคมปลาป่น สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และ
สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร เป็นต้น) รวมไปถึงองค์การระหว่าง
ประเทศ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการออกหลักปฏิบัติ
และระบบการตรวจติดตามกิจการประมง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ และเป็นการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม  โครงการล่าสุดที่ได้เริ่มต้นในปีที่ผ่านมา
ก็คือ การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทานของสินค้าประมงของไทย ซ่ึงจะได้ร่วมกันกำาหนด
แนวทางการปฏิบัติภายในห่วงโซ่อุปทานในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับ
ประมงอวนลาก

THAI FISHERIES
การประมงในประเทศไทย
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ด้วยปรัชญาการดำาเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนจึงให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  เราตระหนัก
ดีถึงความจำาเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมอนุ รักษ์และ
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล 
เพื่อให้ม่ันใจว่าทะเลจะยังคงความสมบูรณ์และเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่หล่อเลี้ยงประชาชาติอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต 
ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนได้กำาหนดหลักปฏิบัติว่าด้วย
ความรับผิดชอบในการจัดซื้อวัตถุดิบประมงดังนี้

จัดซ้ือวัตถุดิบประมงจากคู่ค้าและกิจการประมงที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำาหนดของหน่วยงานของรัฐที่มี
บทบาทหน้าที่ในการกำากับดูแลในเรื่องดังกล่าว

จัดซ้ือวัตถุดิบประมง โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ใบกำากับการซื้อขายสัตว์น้ำา เพื่อให้
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงเรือประมง เคร่ืองมือ วิธีการ
และแหล่งท่ีทำาการจับสัตว์น้ำา และเพ่ือให้ม่ันใจว่าวัตถุดิบท่ีได้
มาไม่ได้มาจากกิจการประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

ไม่ซื้อวัตถุดิบจากกิจการประมงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้า
หูฉลาม

Code of Conduct
concerning Responsible 
Sourcing from Fisheries
หลักปฏิบัติว่าด้วยความรับผิดชอบใน

การจัดซื้อวัตถุดิบประมง

With sustainable development embedded business 
philosophy, Thai Union Group is committed to be 
socially and environmentally responsible.  We are 
fully aware of the need for all to be part of marine 
conservation and management efforts in order to 
ensure that the marine ecosystems can long into 
the future maintain their functions and services 
to all dependent livelihoods. Thai Union Group 
has constituted the code of conduct concerning
responsible sourcing from fisheries below.

We expect that our traders/brokers and concerning 
fisheries are in compliance with laws, regulations, 
or provisions of related government authorities

We expect full traceability of our fisheries supplies 
through official certification such as Marine Catch 
Purchasing Document (MCPD) to ensure that illegal,
unreported and unregulated fisheries are excluded 
from our supply chain.
 
We will not transact business with any fisheries 
practicing shark finning.

International communities have also engaged in various ways.  FAO has 
made its code of conduct for responsible fisheries available in Thai as well 
as various other languages.  Sustainable Fisheries Partnership (SFP) has 
conducted the assessment for sustainable management of Thai tonggol 
since 2011.  Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC) 
has conducted several research projects and training workshops to improve
fishery technology for the better use of marine resources and to expand 
networking and cooperation both domestically and regionally. The current
project focuses on the strategies for trawl fisheries bycatch management 
in five countries including Thailand. The National Fisheries Institute’s 
Crab Council and Thai Frozen Foods Association have taken part in the 
research and development of effective crab-banking.

The establishment of fisheries conservation zone through Thai Fisheries 
Act offers various improvement opportunities in particular in conjunction
with livelihood and development of coastal communities. If managed
effectively, the protected habitats along the coastline can be the suitable
ground for spawning and nursery of a number of native marine species
both in the Gulf of Thailand and Andaman Sea. Therefore, a co-management
of small-scale fisheries and marine conservation can play an equally
important role in restoring the biodiversity richness as the management 
of commercial fisheries. Several projects have been developed with variety
of partnership models. For instance, as initiated by His Majesty King 
Bhumibol Ajulyadej, an integrated coastal zone management has been 
applied more than 3 decades ago at Kung Krabaen Bay, Eastern Thailand.
International Union for Conservation of Nature (IUCN) has supported 
a series of programs of similar kind such as Green Coast Project in
Southern Thailand.

ภาคส่วนที่มาจากประชาคมนานาชาติก็ได้มีส่วนร่วมในหลากหลายรูปแบบ องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้จัดแปลหลักปฏิบัติสำาหรับการประมงที่มีความ
รับผิดชอบเป็นภาษาไทย Sustainable Fisheries Partnership (SFP) ได้ทำาการศึกษา
ประเมินการจัดการอย่างย่ังยืนสำาหรับปลาโอไทยมาต้ังแต่ปี 2554 ศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ทำาการวิจัยและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการประมงเพื่อการใช้ทรัพยากรทางทะเลที่ดี และขยายเครือข่ายและ
ความร่วมมือในระดับประเทศและระดับภูมิภาค  โครงการในปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญ
กับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสัตว์น้ำาผลพลอยได้จากประมงอวนลากในห้าประเทศ ซึ่ง
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น รวมถึงการที่สถาบัน National Fisheries Institute ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย Crab Council ได้ร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ในงานวิจัย
และพัฒนาเพื่อจัดทำาธนาคารปูอย่างมีประสิทธิผล

การกำาหนดเขตอนุรักษ์ทางทะเลตามพระราชบัญญัติการประมงของไทย ได้เปิดช่องทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรประมงโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีและการพัฒนาชุมชน
ชายฝั่ง หากได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งถูกปกป้องไว้
ตลอดแนวชายฝั่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำาท้องถิ่นหลากหลายสายพันธ์ุทั้งอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน ดังนั้น การบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างการประมงพื้นบ้าน
และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จะส่งผลอย่างมากต่อการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์
ของความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าการบริหารจัดการการประมงพาณิชย์
มีหลายโครงการที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป อาทิ การบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีชายฝ่ังแบบบูรณาการตามแนวพระราชดำาริได้ถูกปฏิบัติใช้มากว่าสามทศวรรษ
ณ อ่าวคุ้งกระเบน ทางภาคตะวันออกของไทย  สหภาพสากลว่าด้วยเร่ืองการอนุรักษ์ (IUCN)
ได้ให้การสนับสนุนโครงการท่ีมีลักษณะคล้ายๆ กัน เช่น Green Coast Project ในภาคใต้
ของไทย
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With limited influence, we are aware that the sustainability
practice of our supply chain alone may not lead to an 
improvement of the overall sustainability performance 
of Thai fisheries in a short term.  However our ultimate 
aim remains to ensure that our raw material supplies are 
sourced responsibly.

For fishery products used directly by our processing
facilities, the code of conduct for responsible sourcing 
has been established and communicated to all suppliers 
covering both domestic and imported raw materials. This 
also enables us to bring various suppliers into a two-way 
dialogue consultation process and create a partnership 
that leads to a practical and meaningful collaboration and 
action for long-term improvements.

For other fishery products entering into our supply chain 
at any stage where we do not have direct control (e.g. 
wild-caught fishes targeted for fishmeal production), our 
long-term strategy is to minimizing the pressure exerted 
on the marine resources in association with the harvest 
of those fishery products used in our supply chain. For 
instance, the research team at our shrimp feed mill factory 
has worked on reducing the amount of fishmeal produced 
from captured fisheries in our shrimp diets while increasing
the ratio between fishmeal from tuna by-product and
fishmeal from wild-caught fisheries. To date, we have
marketed ‘D-Grow’, the brand commercialized by Thai 
Union Feed Mill (TFM), which is free of fishmeal from
captured fisheries. All fish discards from our tuna
processing facilities are supplied for fishmeal manufacture.  
We take a step further to enhance the traceability and
environmental responsibility by promoting the suppliers for 
fishmeal who are accredited for sustainable/responsible 
sourcing of their raw materials.

It is important to note that the context within which each 
supplier operates is quite unique.  The solutions must then 
be tailored to effectively address the challenges in that 
particular context. While the code of conduct is standardized
and applied across the entire value chain, our fishery 
improvement strategies and actions taken will then be 
uniquely developed.

ด้วยการมีอิทธิพลอย่างจำากัด บริษัทฯตระหนักดีว่าการปฏิบัติที่ยั่งยืน
ภายในห่วงโซ่อุปทานของเราเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำาสู่การพัฒนา
ประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนโดยรวมของประมงไทย
ได้ในระยะเวลาอันสั้น  อย่างไรก็ตาม เป้าประสงค์ของเรายังคงเดิมคือ
จะต้องมั่นใจว่าวัตถุดิบของเราได้รับการจัดหาด้วยความรับผิดชอบ

บริษัทฯได้ประกาศหลักปฏิบัติว่าด้วยการจัดซ้ือวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
ให้ผู้จัดหาวัตถุดิบประมงได้รับทราบทั้งที่ เป็นวัตถุดิบจากประมง
ในประเทศและวัตถุดิบนำาเข้า ซ่ึงเป็นการช่วยให้บริษัทฯมีเร่ิมกระบวนการ
ปรึกษาหารือกับผู้จัดหาวัตถุดิบ และทำางานร่วมกันในการค้นหามาตรการ
ที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในระยะยาว

สำาหรับวัตถุดิบประมงท่ีใช้ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ แต่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของเรา (เช่น ปลาจากธรรมชาติที่จับเพื่อผลิตปลาป่น) 
กลยุทธ์ในระยะยาวของบริษัทฯคือ การลดแรงกดดันต่อทรัพยากรท่ีเกิด
จากการประมง ยกตัวอย่างเช่น ทีมงานด้านวิจัยของโรงงานผลิตอาหารกุ้ง
ได้ศึกษาและพัฒนาสูตรอาหารที่มีสัดส่วนของปลาป่นที่ผลิตจาก
วัตถุดิบประมงให้น้อยลง ในขณะที่ทำาการเพิ่มสัดส่วนของปลาป่นจาก
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่าให้มากขึ้น  ณ ปัจจุบัน 
เราได้ทำาการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากปลาป่นจากวัตถุดิบประมง
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ดีโกรว” โดยบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จำากัด
เศษวัตถุดิบท่ีเหลือจากการแปรรูปปลาทูน่าจากโรงงานของเราได้ถูกใช้เป็น
วัตถุดิบของการผลิตปลาป่นทั้งหมด  และบริษัทฯยังได้ก้าวไปข้างหน้า
อีกข้ันในการเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนให้ผู้จัดหาวัตถุดิบปลาป่นได้รับการ
รับรองเรื่องการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ

เนื่องจากบริบทของการดำาเนินงานของผู้จัดหาวัตถุดิบแต่ละรายมีความ
แตกต่างกันค่อนข้างมาก แนวทางปฏิบัติด้านความย่ังยืนจึงต้องปรับเปล่ียน
ให้เข้ากับความท้าทายเฉพาะด้านในบริบทของแต่ละคน  ดังน้ัน ในขณะท่ี
หลักปฏิบัติได้ถูกกำาหนดข้ึนเป็นมาตรฐานให้ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่
คุณค่าของเรา กลยุทธ์และแผนงานด้านการพัฒนาการประมงของบริษัทฯ
จะพิจารณาให้เหมาะสมไปตามแต่ละบริบท

WHAT IS THAI UNION’S STRATEGY?
กลยุทธ์ของบริษัท
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In the past years, the role of aquaculture has increasingly
prominent as an alternative source of seafood that
provides more reliable supply, efficient resource utilization 
while reducing the pressure on the ocean from wild-caught 
fisheries.  Aquaculture products (in particular Vannamei or 
Whiteleg shrimp) and related businesses account for 25% 
of our revenue stream. Series of improvements in shrimp 
industry have been implemented in order to mitigate the 
environmental impacts such as mangrove deforestation,
diseases, release of polluted effluent and escape of
non-native species to surrounding environment as a result
of poor management practices in the early year of
development. The recent outbreak of an early mortality
syndrome or EMS has slashed millions of tonnage of 
shrimp production output around the world.  For Thailand 
alone in 2013, the production capacity was shredded 
by around half and is believed to get recovered slowly in
subsequent years. Another challenge is about the
fishmeal, the particular feed ingredient which is sourced 
from fisheries.  If not managed responsibly, the supplies 
of fishery products as raw materials for fishmeal can have 
an adverse impact on the fisheries as mentioned in the 
previous section.

ในระยะหลัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำามีบทบาทที่สำาคัญในฐานะแหล่งผลิต
อาหารทะเลทดแทนที่มีผลผลิตที่แน่นอน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยลดแรงกดดันต่อทรัพยากรอาหารที่มาจากการ
ประมงโดยตรง  ผลิตภัณฑ์จากการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา (โดยเฉพาะกุ้งขาว)
และธุรกิจต่อเน่ือง สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯในสัดส่วนท่ีมากถึงร้อยละ 25
ในปัจจุบัน  อุตสาหกรรมกุ้งได้มีพัฒนาการอย่างมากในด้านการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้องในอดีต 
เช่น การบุกรุกป่าชายเลน โรคระบาด การปล่อยน้ำาเสีย และการหลุดรอด
ของสัตว์น้ำาที่ไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่นสู่ธรรมชาติรอบข้าง  การระบาดของ
โรคตายด่วน หรือ อีเอ็มเอส ได้ลดทอนปริมาณผลผลิตกุ้งทั่วโลก  
สำาหรับประเทศไทยในปี 2556 ปริมาณผลผลิตได้ลดไปมากกว่าครึ่ง 
และคาดว่าจะฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ความท้าทายอีกรูปแบบหน่ึง
คือ ปลาป่นท่ีใช้เป็นส่วนผสมของอาหารกุ้ง เน่ืองจากมีท่ีมาจากการประมง
การจัดการท่ีไม่มีความรับผิดชอบสามารถก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมาก
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ
ที่ผ่านมา

FUTURE OF AQUACULTURE PRODUCTS
อนาคตของผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
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Nowadays the practice of closed circulation system has 
become a norm for farms whose harvests are for exporting
including our shrimp farms operated by TMAC in the 
Southern Thailand.  Based on Thai Agricultural Standard 
- Good Aquaculture Practice (GAP) for marine shrimp as 
an entry-level requirement as our suppliers, the Company 
is working towards enhancing our supply base with series 
of standards such as Best Aquaculture Practice (BAP) by 
Aquaculture Certification Council, Inc., GlobalG.A.P.
Aquaculture Standard, and Aquaculture Stewardship 
Council (ASC). As a processor of tuna and shrimp together,
we are able to utilize majority of tuna by-products as 
fishmeal ingredient for the shrimp feed produced by 
Thai Union Feedmill (TFM).  In effect, the dependency of 
our shrimp supply chain on direct captured fisheries will
become even lesser and lesser in the future.

ทุกวันนี้ ระบบการเพาะเลี้ยงกุ้งแบบปิดได้กลายเป็นมาตรฐานในทาง
ปฏิบัติสำาหรับผู้ผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออก ซึ่งรวมถึงฟาร์มกุ้งของ
บริษัทฯที่ดำาเนินการโดย บริษัท ทีเอ็มเอซี จำากัด ตั้งอยู่ทางภาคใต้
ของประเทศไทย  แม้ว่าบริษัทฯได้มีข้อกำาหนดข้ันต่ำาในการจัดซ้ือวัตถุดิบ
กุ้งว่าจะต้องมาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาท่ีดีเท่าน้ัน เรายังมุ่งม่ันในการส่งเสริมมาตรฐาน
การจัดการฟาร์มที่เข้มงวดมากขึ้น อาทิ มาตรฐานรับรองกระบวนการ
เพาะเลี้ยงและแปรรูปกุ้ง BAP โดย Aquaculture Certification 
Council, Inc., มาตรฐานการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา GlobalG.A.P และมาตรฐาน
ของ Aquaculture Stewardship council เป็นต้น นอกจากนี้ การที่เป็น
ผู้แปรรูปปลาทูน่าและกุ้ง บริษัทฯสามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
ผลพลอยได้ของการแปรรูปปลาทูน่าเป็นส่วนประกอบของอาหารกุ้ง
ที่ผลิตโดยบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำากัด  ดังนั้น ภาวะการพึ่งพา
ผลิตภัณฑ์จากการประมงโดยตรงในห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์กุ้ง
จึงมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องไปในอนาคต

WHAT IS THAI UNION’S STRATEGY?
กลยุทธ์ของบริษัท
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HUMAN RIGHTS & ETHICAL 
LABOR PRACTICES
สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมต่อแรงงาน

ISSUE II (ประเด็นที่ 2)

There has recently been an increasing concern on human
trafficking and human rights violations in Thai labor
market.  US Department of State has placed Thailand in 
‘Tier 2 Watch List’ category in its Trafficking in Persons (TIP)
report for 4 consecutive years indicating unsatisfactory
country performances on combating human trafficking 
in spite of commitments and significant efforts by the
government. Several calls have been also made for European
Union to bring migrant workers’ rights issues into its
on-going free trade agreement negotiation with Thailand.  
Based on various observations, fishing and fishing-related
industries are among the key areas of concern. The problem
has arisen from severe labor shortage situation as Thailand 
has gone through a significant shift in its economic and 
social structure in the past decade. People from neighboring
countries hence migrate to Thailand to fill in widely opened 
job vacancies in most labor-intensive industrial sectors 
like fishing, agriculture, textile and food processing. With
substantial inflow of migrant labors, there are risks of
mistreatment of migrants both in recruitment and employment
due to language barrier, lack of understanding of official 
protocols and limited access to necessary resources of 
workers themselves.

ตลาดแรงงานของไทยกำาลังเป็นที่ถูกจับตามองในเร่ืองการค้ามนุษย์
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากข้ึนเร่ือยๆ  โดยกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานะของประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศ 
‘Tier 2 Watch List’ ในรายงานว่าด้วยการค้ามนุษย์เป็นระยะเวลา 
4 ปีต่อเนื่องกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าการดำาเนินงานภาครัฐในการป้อมปราม
การค้ามนุษย์ยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอตามมาตรฐาน
ขั้นต่ำาของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แม้ว่ารัฐบาลไทยมีความตั้งใจและ
ขับเคล่ือนนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม ในขณะเดียวกัน
ก็มีเสียงเรียกร้องไปยังสหภาพยุโรปให้นำาประเด็นด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ
เข้าสู่การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศไทย  ดังท่ีปรากฎในส่ือต่างๆ
อุตสาหกรรมประมงและเก่ียวเน่ืองเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีถูกพิจารณา
ว่ามีปัญหา จุดเร่ิมต้นของปัญหาดังกล่าวอยู่ท่ีสภาวะการขาดแคลนแรงงาน
ที่เป็นผลจากการโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทศวรรษท่ีผ่านมา  แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านจึงได้หล่ังไหลเข้าสู่
ตลาดงานที่เปิดกว้างโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น 
ประมง เกษตร สิ่งทอ และแปรรูปอาหาร  จากการที่มีแรงงานข้ามชาติ
จำานวนมากดังกล่าว ก่อให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกับการกดข่ีแรงงาน ท้ังใน
กระบวนการนำาเข้าแรงงานและการจ้างงาน เน่ืองจากข้อจำากัดด้านภาษา
ที่เป็นอุปสรรคในการสื่อสาร ความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในระเบียบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติของราชการ และข้อจำากัดในการเข้าถึงทรัพยากร
ที่จำาเป็นของตัวแรงงานเอง
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In fact the current constitution of the Kingdom of Thailand 
B.E.2550 (2007) constitutes the protection of fundamental 
human rights with particular emphasis on equality, rights 
and liberties in education, rights to receive public health 
and welfare services from the state, and liberty to assemblage
and association. In addition, Thailand has obliged to key 
international treaties governing the human rights such as 
Convention on the Rights of the Child (CRC), Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Woman (CEDAW), International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR), International Covenant on
Economics, Social and Cultural Rights (ICESCR), Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
(CERD), Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), 
and Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD). The National Human Rights Commission of Thailand
(NHRC) has been appointed as an independent and
impartial body with key mandates to promote the respect 
of human rights, to monitor and examine the situations in 
concerning to human rights violation, and to report and provide
recommendations to related authorities for further action.

Several efforts have been made to protect human rights
in accordance with constitution by the congress (via
legislations such as 2008 Prevention and Suppression of 
Human Trafficking Act) and the government (via national 
human rights plan, master plan on prevention and
suppression of human trafficking, establishment of a
coordination mechanism at national level, and cooperation 
with neighboring governments). Two of the most prominent
advancements made by Thai government are (a) the reform
of national education system to allow migrant children 
free access to primary education and welfare and (b) the
registration process in conjunction with a nationality
verification process in cooperation with neighboring countries
which provide a legal platform for the employment of
migrant workers so that these workers can be entitled to 
the protection under the law.

อันที่จริงแล้ว สิทธิมนุษยชนได้รับการปกป้องโดยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ได้กำาหนดให้มีการพิทักษ์สิทธิ
มนุษยชนพื้นฐานในด้านต่างๆ อาทิ ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ
ในการศึกษา สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
และเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม นอกจากน้ี ประเทศไทยได้เข้าเป็น
ภาคีในพันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่สำาคัญๆ
อันประกอบด้วย อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำายีศักด์ิศรี 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ในการส่งเสริมการ
เคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบและรายงาน
การกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี และย่ืนข้อเสนอแนะต่อภาครัฐเพ่ือกำาหนดมาตรการ
หรือดำาเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

ภาครัฐได้ขับเคล่ือนเชิงนโยบายเพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชน ในรูปแบบของ
กฎหมายผ่านรัฐสภา เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และในรูปแบบของแผนงานโดยรัฐบาล เช่น 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ การจัดตั้งกลไกประสานงานในระดับชาติ และการทำางาน
ร่วมกับรัฐบาลของประเทศเพ่ือนบ้าน  ความก้าวหน้าท่ีปรากฎเป็นรูปธรรม
ชัดเจนใน 2 ด้านคือ (ก) การปฏิรูประบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้
เด็กในวัยเรียนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยได้สิทธิเรียนฟรีและสวัสดิการอื่นๆ
ในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทย (ข) การข้ึนทะเบียนแรงงานข้ามชาติ
ร่วมกับการพิสูจน์สัญชาติ โดยความร่วมมือของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือ
เป็นช่องทางสำาหรับการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย และให้ลูกจ้างได้รับ
สิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย
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Despite some good progresses to protect human rights 
in several areas such as combating child labors as
acknowledged by Bureau of International Labor Affairs, 
United States Department of Labor, and the establishment
of labor coordination centers developed by Department of 
Employment together with National Fisheries Association
of Thailand, Ministry of Interior, Department of Fisheries,
Department of Labor Protection and Welfare, a joint
inspection of fishing vessels by the Marine Department 
and Royal Thai Navy, workplace inspection by the Ministry
of Labor, there are still a number of concerns on the
effectiveness of these measure in preventing human
trafficking and worker rights abuses problems. If the situation
has not been satisfactory improved, there is a possibility
that Thailand will be automatically downgraded to ‘Tier 3’
placement in accordance with the upcoming 2014 TIP
Report. Consequently, Thailand will be subject to a
non-humanitarian or non-traded related sanction by US 
Government.  While the impacts of such downgrading on 
private sector are not yet clear, it is likely that the concerns 
over imported products from Thailand will be mounting 
in the market.  There has been and will be an increasing
demand for greater transparency and traceability and a call
to action for eliminating human rights abuses and improving
employment practices throughout the supply chain.

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนสำาหรับการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในหลายด้าน อาทิ การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
Bureau of International Labor Affairs กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา
การจัดต้ังศูนย์ประสานงานแรงงานประมง โดยกรมการจัดหางาน ร่วมกับ
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย กรมประมง 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การตรวจเรือประมงโดยกรมเจ้าท่า
และกองทัพเรือ การตรวจสถานประกอบการโดยกระทรวงแรงงาน 
ความห่วงกังวลในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการต่างๆ
ข้างต้นในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และกดข่ีแรงงานยังคงมีอยู่ 
หากสถานการณ์ยังไม่ได้พัฒนาในทางท่ีดีข้ึนในระดับท่ีน่าพอใจ มีความ
เป็นไปได้ว่าประเทศไทยอาจถูกลดระดับโดยอัตโนมัติไปสู่กลุ่มประเทศ 
‘Tier 3’ ในรายงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ประจำาปี 2557 ซ่ึงจะเป็นผลให้
รัฐบาลสหรัฐอเมริการะงับความช่วยเหลือต่างๆ ที่ไม่ใช่ด้านมนุษยธรรม
หรือเก่ียวข้องกับการค้าต่อประเทศไทย ในขณะท่ีผลกระทบในเชิงการค้า
ของภาคเอกชนจะยังไม่อาจประเมินได้อย่างแน่ชัด คาดว่าตลาดจะมี
ความห่วงกังวลต่อสินค้าที่ผลิตและนำาเข้าจากประเทศไทยมากย่ิงข้ึน 
โดยเห็นได้จากการเพ่ิมความจริงจังในด้านความโปร่งใสและตรวจสอบได้
สำาหรับสินค้า และข้อเรียกร้องให้ขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต
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By having migrant workers employed in the operating
facilities in Thailand and parts of raw materials purchased 
from Thai fisheries, we are fully aware of the impacts 
the human rights issues have on our sustainability
performances and the influence we can have on the
human rights protection within our value chain. Related 
risks have been assessed with anticipated impacts directly 
on company’s reputation and corresponding restriction on 
the demands for our products through trade partners and 
customers and indirectly through potential human rights 
related legislation or import criterion issued by countries 
of our export destination. To date various stakeholders 
have indicated or expressed their interest and concern on 
human rights and labor practice of the company especially
in relation to the employment of migrant workers as
illustrated in the Table.

In response to the aforementioned risks and concerns, 
the company has continued to pursuit an assurance of 
human rights protection and fair labor management 
in 3 main strategic areas; (1) Ensuring full protection of 
our workforce, (2) Working towards socially responsible
supply chain, and (3) Providing full support to industry 
and nation-wide initiative to combat human trafficking and
human rights violations.

เนื่องด้วยมีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติในสายการผลิตในประเทศไทย 
ประกอบกับการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบบางส่วนจากประมงไทย บริษัทฯ
มีความตระหนักดีถึงผลกระทบของประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีต่อ
ผลการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน และบทบาทของบริษัทในการมีส่วนช่วย
ปกป้องสิทธิมนุษยชนภายใต้ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตของบริษัท  เราได้ประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนทั้งในทางตรงต่อช่ือเสียงของ
บริษัทและการดำาเนินธุรกิจและข้อตกลงการค้ากับคู่ค้าและลูกค้า และ
ในทางอ้อมที่เป็นผลจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนและระเบียบพิธีการของการนำาเข้าสินค้าที่เข้มงวดข้ึนโดย
ประเทศคู่ค้าของบริษัท จากการประเมิน เราพบว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและการจ้างงาน
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานข้ามชาติ
ดังสรุปในตาราง

จากประเด็นและความเสี่ยงข้างต้น บริษัทจึงเน้นกลยุทธ์เพื่อปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและการบริหารจัดการด้านแรงงานที่เป็นธรรมใน 3 ด้าน
คือ (1) ปกป้องคุ้มครองดูแลลูกจ้างของบริษัท (2) มุ่งสู่ห่วงโซ่การผลิต
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ (3) สนับสนุนมาตรการขับเคลื่อน
เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในภาคอุตสาหกรรม
และในระดับประเทศ

WHAT IS THAI UNION’S STRATEGY?
กลยุทธ์ของบริษัท

Inequality of Thai and migrant workers 
¤ÇÒÁäÁ‹à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ÅÙ¡¨ŒÒ§·Õèà»š¹¤¹ä·ÂáÅÐáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒµÔ

Insufficiency of earning to cover cost of living 
ÃÒÂä´Œ·ÕèäÁ‹à¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕ¾

Doubt of age verification
¢ŒÍ¡Ñ§ÇÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹�·ÃÒºÍÒÂØ·Õèá·Œ¨ÃÔ§

Restricted workers’ right and opportunity
to raise concerns
¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´ã¹ÊÔ·¸Ô¢Í§ÅÙ¡¨ŒÒ§ áÅÐà»�´âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹

Hazardous working condition
ÊÀÒ¾¡ÒÃ·Ó§Ò¹·ÕèàÊÕèÂ§ÍÑ¹µÃÒÂ

Unequal access to national healthcare services
¤ÇÒÁäÁ‹àÊÁÍÀÒ¤ã¹¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§ÃÑ°

Excessive charges for recruitment
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹·ÕèÊÙ§ÊÓËÃÑºÅÙ¡¨ŒÒ§

Discrimination 
¡ÒÃàÅ×Í¡»¯ÔºÑµÔ

Wage & Benefit 
¤‹Ò¨ŒÒ§áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ

Child & Forced Labor 
áÃ§§Ò¹à´ç¡áÅÐáÃ§§Ò¹ºÑ§¤Ñº

Freedom of Association
and Collective Bargaining
àÊÃÕÀÒ¾ã¹¡ÒÃÊÁÒ¤ÁáÅÐÃÇÁ¡ÅØ‹Áµ‹ÍÃÍ§

Occupational Health and Safety
ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

Social Security
»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

Recruitment Practice
¡ÒÃÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹

DESCRIPTION
รายละเอียด

KEY CONCERN
ประเด็น
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ENSURING FULL PROTECTION
OF OUR WORKFORCE
ปกป้องคุ้มครองดูแลลูกจ้างของบริษัท

สำาหรับเราแล้ว แนวคิดในการปกป้องคุ้มครองดูแลลูกจ้างของบริษัทไม่ได้จำากัดเพียงการจ้างงานเท่านั้น
แต่ครอบคลุมไปถึงการรับพนักงานตามกระบวนการท่ีถูกต้องและเป็นธรรม การจ้างงานท่ีเป็นธรรม ไปจนถึง
การเอาใจใส่ดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคม ดังนั้น กลยุทธ์ย่อยของเราจึงแบ่งออกได้เป็น
(1) การรับสมัครและนำาเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม (2) การให้ความคุ้มครอง
และดูแลการจ้างที่เป็นธรรม และ (3) การเสริมสร้างสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม

For us, the concept for ensuring full protection of the workforce includes 
not only the employment practice but covers a rightful recruitment process,
a rightful employment practice, and an oversight of quality of life and social
well-being.  Our sub-strategies can thus be categorized into (1) making 
the path cleaner – through rightful recruitment process, (2) making the 
practice right – through rightful employment practice, and (3) Promoting 
social well-being.

1
Inequality of Thai and migrant workers 
¤ÇÒÁäÁ‹à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ÅÙ¡¨ŒÒ§·Õèà»š¹¤¹ä·ÂáÅÐáÃ§§Ò¹¢ŒÒÁªÒµÔ

Insufficiency of earning to cover cost of living 
ÃÒÂä´Œ·ÕèäÁ‹à¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕ¾

Doubt of age verification
¢ŒÍ¡Ñ§ÇÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹�·ÃÒºÍÒÂØ·Õèá·Œ¨ÃÔ§

Restricted workers’ right and opportunity
to raise concerns
¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´ã¹ÊÔ·¸Ô¢Í§ÅÙ¡¨ŒÒ§ áÅÐà»�´âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹

Hazardous working condition
ÊÀÒ¾¡ÒÃ·Ó§Ò¹·ÕèàÊÕèÂ§ÍÑ¹µÃÒÂ

Unequal access to national healthcare services
¤ÇÒÁäÁ‹àÊÁÍÀÒ¤ã¹¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤ÃÍ§ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§ÃÑ°

Excessive charges for recruitment
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¨ŒÒ§§Ò¹·ÕèÊÙ§ÊÓËÃÑºÅÙ¡¨ŒÒ§

Discrimination 
¡ÒÃàÅ×Í¡»¯ÔºÑµÔ

Wage & Benefit 
¤‹Ò¨ŒÒ§áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ

Child & Forced Labor 
áÃ§§Ò¹à´ç¡áÅÐáÃ§§Ò¹ºÑ§¤Ñº

Freedom of Association
and Collective Bargaining
àÊÃÕÀÒ¾ã¹¡ÒÃÊÁÒ¤ÁáÅÐÃÇÁ¡ÅØ‹Áµ‹ÍÃÍ§

Occupational Health and Safety
ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

Social Security
»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§¤Á

Recruitment Practice
¡ÒÃÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹

DESCRIPTION
รายละเอียด

KEY CONCERN
ประเด็น
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The Company realizes that its participation and support in 
the recruitment process can help to protect migrant workers
from being abused potentially by recruitment brokers 
and related personnel within the process due to lack of
understanding by and limited access to necessary
resources of the workers themselves.  The Company also 
seeks assistances from human rights organizations and 
activists to gain an insight from the workers’ perspective 
to the issues.  Specific working team has been appointed 
to get more understanding of the recruiting procedure and 
process in detail.  For instance, the trips were made to 
Yangon in order to learn about the way recruitments are 
done by Myanmar recruitment agencies and to Myawaddy
and Mae Sod, the Thai-Myanmar border districts - the 
prime immigration point for workers from Myanmar, to 
learn about official procedure and process on Myanmar
and Thai sides. With recent EMS outbreak that has
resulted in an oversupply in the labor market especially in 
the seafood industries, there has not been a chance for 
the Company to exercise any new initiative for recruiting
workers from overseas this year.  Nonetheless, we are 
equipped with a more thorough understanding of the
process and will be able to form a right strategy and
partnership for future recruitment.

ด้วยเล็งเห็นว่าการหาผลประโยชน์เกินควรจากแรงงานข้ามชาติโดย
นายหน้าจัดหางานและบุคลากรในระบบการนำาเข้าแรงงานทั้งใน
ประเทศต้นทางและประเทศไทยมักเกิดข้ึนเนื่องจากความไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ในระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติของราชการ และข้อจำากัด
ในการเข้าถึงทรัพยากรที่จำาเป็นของตัวแรงงานเอง การมีส่วนร่วม
ของบริษัทฯ ในขั้นตอนการนำาเข้าแรงงานจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการ
ปกป้องคุ้มครองแรงงาน ท้ังน้ีบริษัทฯ ได้ทำางานใกล้ชิดกับนักเคล่ือนไหว
ด้านสิทธิมนุษยชน และกลุ่มองค์กรพิทักษ์สิทธิแรงงานข้ามชาติ เพื่อ
การเข้าถึงข้อมูลฝ่ายแรงงานเก่ียวกับความไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ 
และได้จัดตั้งคณะทำางานเพื่อทำาการศึกษาพิธีการและขั้นตอนการนำาเข้า
แรงงาน ตัวอย่างเช่น ในปีนี้ ผู้แทนของบริษัทฯ ได้เดินทางไปยัง
ประเทศสหภาพเมียนมาร์เพื่อพบปะและปรึกษาหารือร่วมกับผู้จัดหา
แรงงานเมียนมาร์ และได้ศึกษาเก่ียวกับข้ันตอนทางราชการของสหภาพ
เมียนมาร์และไทยที่ชายแดน ณ เมืองเมียวดี และอำาเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ตามลำาดับ แม้ว่าในปีนี้ ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในกุ้ง
เป็นผลให้ตลาดแรงงานในประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอา
หารทะเลชะลอตัวอย่างมาก บริษัทฯ จึงไม่ได้มีการนำาเข้าแรงงานจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ผลของการศึกษาดังกล่าวได้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
กำาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนำาเข้าแรงงานข้ามชาติในอนาคต

MAKING THE PATH CLEANER – through rightful recruitment process
การรับสมัครและนำาเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม



Freedom of association and collective bargaining
àÊÃÕÀÒ¾ã¹¡ÒÃÊÁÒ¤ÁáÅÐÃÇÁ¡ÅØ‹Áµ‹ÍÃÍ§

No discrimination
¡ÒÃäÁ‹àÅ×Í¡»¯ÔºÑµÔ

Disciplinary practices
¡ÒÃÅ§â·É·Ò§ÇÔ¹ÑÂ

Remuneration, welfare and benefit
¡ÒÃ¨‹ÒÂ¤‹ÒµÍºá·¹ ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ áÅÐ¼Å»ÃÐâÂª¹�

Key Issues covered by Thai Union Group Code of Conduct concerning Labor Practices
ประเด็นหลักที่ระบุในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานของกลุมบริษัทไทยยูเนี่ยน

Legal compliance
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ

No child labor
¡ÒÃäÁ‹ãª‹áÃ§§Ò¹à´ç¡ 

No forced labor
¡ÒÃäÁ‹ãªŒáÃ§§Ò¹ºÑ§¤Ñº

Health and safety
ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
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In 2013 the Company has announced its Code of Conduct
concerning labor practice to be used as guidance for 
all operational facilities across the group companies in
providing equal treatment of Thai and migrant workers.  

The provision of the Code of Conduct also fulfils most 
standard requirement for social accountability initiatives 
adhered by leaders in our industry, for instance Ethical 
Trade Initiative (ETI) base code.  Particular emphasis was 
made to address the prohibition for the use of child and 
forced labor, all forms of harassments, the law compliance 
in terms of wage, benefits, working time, and annual leave 
and holiday.  Without labor union, the Company provides 
various channels internally for employees of all levels and 
nationalities to voice any of their concern to the management
such as suggestion boxes, consultation with Human
Resource staffs, representation of migrant workers in the 
welfare committee and occupational health and safety 
committee.  Besides, the Company has engaged local
labor rights organizations to gain an insight to the concerns
in a wider scope which, in turn, is supportive in defining 
the improvement strategies for the Company and for the 
industry as a whole.

The company is opened for all sorts of social assessment
scheme by business partners/customers as well as
verifications by third party or independent auditors. Currently
the company has been assessed regularly by key
customers in Europe, United States, and Australia, and 
has participated in the verification processes such as
Sedex Members Ethical Trade Audits (SMETA) and
Business Social Compliance Initiative (BSCI).

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ออกประกาศหลักปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน
ของกลุ่มบริษัทไทยยูเน่ียน เพ่ือเป็นมาตรฐานในการจัดการดูแลการจ้างงาน
ของทุกสถานประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ถือปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันระหว่างแรงงานสัญชาติไทยและแรงงานต่างด้าว

หลักปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกำาหนดที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับ
ความ รับผิดชอบต่อสั งคมซึ่ ง เป็นที่ ยอม รับในบริษัท ช้ันนำ าใน
อุตสาหกรรม อาทิ ข้อกำาหนดของ Ethical Trade Initiative (ETI)  
ประเด็นท่ีบริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงยวด ได้แก่ ห้ามใช้แรงงานเด็ก
ไม่อนุญาติให้มีแรงงานบังคับ ห้ามข่มขู่หรือกีดกันในทุกรูปแบบ การ
จ่ายค่าจ้าง ให้สวัสดิการ กำาหนดเวลาทำางานและวันหยุดถูกต้องตาม
กฎหมาย แม้ว่าจะยังไม่มีสหภาพแรงงานในบริษัทฯ ฝ่ายบริหารได้เน้น
ความโปร่งใสในการบริหารและเปิดโอกาสให้กับพนักงานทุกเช้ือชาติ
และทุกระดับนำาเสนอข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับฟัง
ความคิดเห็น การปรึกษาหารือกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเป็นตัวแทน
พนักงานที่เป็นแรงงานข้ามชาติในคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะ
กรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ประสานงานกับกลุ่มองค์กรพิทักษ์สิทธิแรงงานข้ามชาติ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นที่หลากหลายในวงกว้างเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการดูแลแรงงาน ทั้งที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับบริษัทฯ หรือในภาพรวมของอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ยังเปิดกว้างสำาหรับการตรวจประเมินจากบุคคลภายนอก ไม่ว่า
จะโดยคู่ค้าหรือลูกค้า และโดยบุคคลที่สามหรือผู้ตรวจประเมินอิสระ  
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินเป็นประจำาตามโปรแกรมของ
ลูกค้าในยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย และโปรแกรมการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน เช่น Sedex Members Ethical Trade Audits (SMETA)
และ Business Social Compliance Initiative (BSCI)

MAKING THE PRACTICE RIGHT – through rightful employment practices
การให้ความคุ้มครองและจัดการดูแลการจ้างที่เป็นธรรม
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Samut Sakhon and Songkhla, the two provinces where 
most of our factories in Thailand are located, are home to 
a number of migrant workers.  As an employer, we take 
a responsibility to promote social well-being of migrants 
and local residents in those communities. For a number of 
years, the Company has been recognized as drug-free or 
narcotic-free workplace.  We provide continuous supports 
for various missions by local authorities.  The Company 
also supports religious activities with a strong belief that 
right-mind individual creates strong family relationship and 
subsequently peaceful society. Additionally, we have
established TUF Child Care Center with an urge to taking 
care of the children of these migrant workers and getting 
them a proper education while they are living in Thailand.

ในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตหลักของบริษัทฯ ในประเทศไทย 
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดสงขลา มีแรงงานข้ามชาติ
อาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก บริษัทฯ ถือเป็นความรับผิดชอบในการมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้างสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม ไม่ว่า
จะเป็นตัวแรงงานเองหรือคนท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้รับการยกย่องเป็นหน่ึงในสถานประกอบการท่ีปลอดยาเสพติด
และให้การสนับสนุนภารกิจในด้านต่างๆ ของหน่วยงานราชการในจังหวัด
อย่างสม่ำาเสมอ บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาด้วยเช่ือว่าจิตใจที่บริสุทธ์ิผ่องใสย่อมนำาสู่สันติสุขในการ
ดำารงชีวิต ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว และความสงบสุขในสังคม 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักในความจำาเป็นในการให้โอกาสทาง
การศึกษา จึงได้จัดต้ังศูนย์ทียูเอฟ ชายด์ แคร์ เซ็นเตอร์ เพ่ือช่วยเตรียม
ความพร้อมให้กับบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติได้รับการศึกษาอย่าง
เหมาะสมในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย

PROMOTING SOCIAL WELL-BEING
การเสริมสร้างสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในสังคม
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Our strategies also include the engagement of our suppliers
in the socially responsible initiatives, in particular the aspect
of labor protection and welfare.  At this early stage, the 
direct suppliers of domestic raw materials and supplies 
such as traders of fishery and aquaculture products, 
shrimp farmers, preprocessors, ingredient and packaging
suppliers, contractors, etc. are made aware of our
expectations through our Code of Conduct, being
cooperative in performing self-assessment against our 
Code of Conduct, and committed to make efforts in their 
labor management to ensure the compliance with our 
Code of Conduct at minimum.  Our next step is to reach 
out to other suppliers further upstream of our supply chain 
and international suppliers.  Recognized and accepted 
supplier auditing system will be included in a pathway
to guaranteeing the effectiveness in ensuring socially
responsible supply chain.

Likewise, one of our subsidiaries – Chicken of the Sea 
International has stepped up its supplier auditing program 
to emphasize more on labor and social aspect.  Third party
auditors with direct expertise and experience are engaged 
for the sake of transparency and integrity. In 2013, the 
Company as one of major suppliers of Chicken of the Sea 
International has been audited on an equal basis as other 
suppliers.

บริษัทฯ ได้กำาหนดแผนกลยุทธ์สำาหรับผลักดันให้แนวปฏิบัติด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา โดยเฉพาะ
ในประเด็นการให้ความคุ้มครองและดูแลด้านแรงงาน ในเบ้ืองต้น ผู้ผลิต
และผู้จัดหาวัตถุดิบให้แก่บริษัทฯ ในประเทศไทย อันได้แก่ ผู้จัดหา
ผลิตภัณฑ์ประมง ผู้จัดหาและเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง ผู้ประกอบการแปรรูป
สัตว์น้ำาเบื้องต้น ผู้ผลิตส่วนผสมและเครื่องปรุง ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
ผู้รับเหมา ฯลฯ โดยตรงได้รับทราบถึงหลักปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานของ
กลุ่มบริษัทไทยยูเน่ียน ทำาการประเมินสถานภาพของการบริหารจัดการ
แรงงานของตนเอง และแสดงเจตจำานงในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติ
ของตนให้สอดคล้องเท่าเทียมหรือเหนือกว่าข้อกำาหนดในหลักปฏิบัติ
ของบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ จะได้ขยายผลให้ครอบคลุมคู่ค้าในต่างประเทศ
และผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบที่อยู่ต้นน้ำาของห่วงโซ่การผลิต รวมไปถึง
การนำาระบบการตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับมาใช้ เพื่อรับประกันถึง
ผลสัมฤทธ์ิในการยกระดับมาตรฐานการจัดการในการมุ่งสู่ห่วงโซ่
การผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ในทำานองเดียวกัน Chicken of the Sea International ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือได้ยกระดับการตรวจสอบซัพพลายเออร์ ให้ครอบคลุมประเด็น
ด้านแรงงานและสังคม โดยใช้ผู้ตรวจประเมินภายนอกท่ีมีประสบการณ์
และความชำานาญในเร่ืองดังกล่าวโดยเฉพาะ เพ่ือความโปร่งใสและเท่ียงตรง
ในปี 2556 บริษัทฯ ในฐานะซัพพลายเออร์หลักรายหนึ่งของ Chicken
of the Sea International ก็ได้รับการตรวจประเมินตามแนวทางข้างต้น
ด้วยเช่นเดียวกันกับซัพพลายเออร์รายอื่นๆ

WORKING TOWARDS SOCIALLY
RESPONSIBLE VALUE CHAIN
มุ่งสู่ห่วงโซ่คุณค่าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 2
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For Thailand nation-wide, one of the attempts to combat 
human trafficking and human rights abuses on board fishing
vessels is the set-up of 7 labor coordination centers in 
2013 by the Ministry of Labor, the Department of Fisheries 
and the National Fisheries Association of Thailand. The 
centers are in charge of providing registration for migrant 
workers and ensure that they are entitled to welfare and 
protection by law.  The centers also facilitate a recruitment 
service through formal contracts under the memorandum 
of understanding (MOU) with neighboring countries.  As of 
November 2013, more than 7,000 fishery workers were 
registered through almost 200 employers.  The Company 
encourages our fishery suppliers who employ migrant 
workers to have their crews properly registered.

In addition, as members of Thai Food Processors
Association (TFPA), the Company has participated in the 
Good Labor Practices (GLP) program jointly established 
by the Department of Labor Protection and Welfare and 
Department of Fisheries in partnership with International 
Labor Organization (ILO) with the objective of developing 
the operational guidelines and manuals on good employment
and working conditions for Thai fishing vessels, and
providing respective training for all concerned stakeholders
including officials. This program was later extended in
cooperation with Thai Frozen Foods Association (TFFA) to 
shrimp industry covering the practices in shrimp farming 
and processing where the Company also engages and 
supports continuously.  Specifically the Company has 
nominated 2 dedicated fulltime staffs to participate in the 
capacity building and training by ILO under GLP program.  
Through the ‘Train the Trainer’ program, our representatives
have had a good opportunity to supporting other processors
and primary processing facilities on awareness raising, 
planning and executing of good practices. At present, we 
continue the supports for on-going follow up process.

การจัดต้ังศูนย์ประสานแรงงานประมงจำานวน 7 แห่งโดยกระทรวงแรงงาน
กรมประมง และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของความพยายามในการขับเคลื่อน เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับประเทศของไทย  ศูนย์ฯ ดังกล่าวทำาหน้าท่ี
จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ และให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิ
ตามกฎหมาย  ศูนย์ฯ ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการรับสมัครแรงงาน
แบบมีสัญญาจ้างภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยนับถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 มีแรงงานประมง
ได้ขึ้นทะเบียนมากถึง 7,000 คน ผ่านนายจ้างกว่า 200 ราย  
บริษัทฯ ได้สนับสนุนและผลักดันให้คู่ค้าและซัพพลายเออร์สินค้าประมง
ที่ใช้แรงงานข้ามชาติได้นำาลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติไปรับการ
ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป 
บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานการจัดการแรงงานที่ดี (Good 
Labor Practice: GLP) ซึ่งก่อตั้งโดยความร่วมมือของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กรมประมง และองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำาแบบแผนการปฏิบัติเร่ืองการบริหาร
จัดการแรงงานที่ดีบนเรือประมง และเพิ่มพูนศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อมาโครงการดังกล่าวได้ขยายผลไปสู่การ
เพาะเลี้ยงกุ้ง และโรงงานแปรรูป โดยความร่วมมือของสมาคมอาหาร
แช่เยือกแข็งไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
ทั้งนี้ บริษัทฯได้ส่งบุคลากรจำานวน 2 ท่านเข้าร่วมการอบรมและ
เสริมสร้างศักยภาพโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศภายใต้โครงการ
มาตรฐานการจัดการแรงงานที่ดี ในโครงการ ‘Train the Trainer’
ผู้แทนของบริษัทฯ ได้รับโอกาสในการสนันสนุนผู้ประกอบการโรงงาน
แปรรูป และสถานประกอบการแปรรูปเบ้ืองต้นในการสร้างความตระหนัก
วางแผน และขับเคลื่อนหลักปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน จนกระทั่งปัจจุบัน
เรายังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อติดตามความก้าวหน้า
และผลสำาเร็จของการขยายผล

PROVIDING FULL SUPPORT TO INDUSTRY
AND NATION-WIDE INITIATIVE TO COMBAT HUMAN 
TRAFFICKING AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
สนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในภาคอุตสาหกรรมและในระดับประเทศ
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Climate change has become recognized as one of the 
major global megatrends alongside those well known for 
long time such as urbanization and resource depletion.
Climate change can have impacts on us in various ways 
both directly (e.g. extreme weather causing severe 
floods or droughts) and indirectly (e.g. through losses of
biodiversity). While the intensified impacts from climate 
change have been observed and reported repeatedly, 
human beings are working towards becoming more
resilient by being relied on the technology advancements.  
Certain impacts that are beyond current adaptability have 
emerged.  There are increasing fears that if we do not act 
effectively on limiting or controlling the contributors to the 
climate change, we may one day face the catastrophes 
which bring irreversible changes to our lives. Most emphases
at present are placed on the control of greenhouse gas 
emissions from the usage of fossil fuels, the promotion of 
renewable energy, and the increases of energy efficiency.

Quantifying the direct effects of climate change on today’s
business performances and the future prospect of the 
Company is not an easy task. We have therefore assessed 
the risks and opportunities in relation to the drivers known 
to associate with climate change instead.  Related risks 
and opportunities are considered in terms of changes in an
access to resources needed and in competitive positioning
with current market landscape. The key drivers include, for 
instance, a migratory change of targeted marine species
causing a fluctuation of raw material supplies, an irregularity
of seasons resulting in a variation of the supplies of utilities,
and an outbreak of diseases related to climatic condition
change. When these changes happen, either risk or
opportunity can be resulted or both can coexist in many 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในแนวโน้ม
ท่ีสำาคัญระดับโลก ควบคู่กับเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จักมายาวนานแล้ว อาทิ 
การขยายตัวของชุมชนเมือง และความเสื่อมถอยของทรัพยากร การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลต่อมนุษยชาติทั้งทางตรง
(เช่น ลมฟ้าอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดอุทกภัยหรือภัยแล้งที่รุนแรง) 
และทางอ้อม (เช่น การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ)  ในขณะที่
ระดับของผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทวีความ
รุนแรงขึ้น มนุษย์ได้มีความพยายามในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เป็นหลัก แต่ก็มีผลกระทบบางด้านท่ีเกินกว่าศักยภาพในการรับมือหรือ
ปรับตัวในปัจจุบันเร่ิมปรากฏข้ึน ดังน้ัน จึงเกิดความวิตกกังวลว่าหากเรา
ไม่ดำาเนินการใดๆ ท่ีจะจำากัดหรือควบคุมปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล วันหน่ึงเราอาจต้องเผชิญ
วิกฤตการณ์ที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่ไม่อาจย้อนคืน
กลับได้  ดังน้ันการดำาเนินการในปัจจุบันยังคงมุ่งการควบคุมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิจกรรมท่ีใช้พลังงานจากฟอสซิล การส่งเสริมพลังงาน
หมุนเวียน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เป็นหลัก

การประเมินผลกระทบทางตรงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ท่ีมีต่อผลการดำาเนินงานทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต
ไม่ใช่สิ่งที่สามารถกระทำาได้โดยง่าย  เราจึงได้ทำาการประเมินความเสี่ยง
และโอกาสโดยอ้างอิงจากปัจจัยที่ เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ความเส่ียงและโอกาสจะอยู่ในรูปของการเปล่ียนแปลง
ของการเข้าถึงทรัพยากรที่จำาเป็นในธุรกิจและศักยภาพในการแข่งขัน
ในตลาดการค้า ปัจจัยท่ีพิจารณาประกอบด้วยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของสัตว์น้ำาในทะเลที่เป็นวัตถุดิบของเรา ซึ่งส่งผลต่อความแปรปรวน
ของปริมาณวัตถุดิบ ความผันผวนของฤดูกาลที่ก่อให้เกิดความผันแปร
ภายในระบบสาธารณูปโภค และโรคระบาดท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก เป็นต้น เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เหล่านี้
อาจทำาให้เกิดความเส่ียงหรือโอกาส หรือเกิดท้ังสองอย่างในเวลาเดียวกัน

CLIMATE CHANGE
& ENVIRONMENTAL
PROTECTION
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ISSUE III (ประเด็นที่ 3)
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cases. In 2012, the Northern and most of the Central 
parts of Thailand were devastated by massive flood and 
created a pseudo-demand for our canned sardine products
because people were panic and kept stocking food
supplies mainly in a shelf stable form. Some canned products
were also used for disaster relief missions.  However, the 
opportunity triggered by such situation was short-lived as 
the demand of our sardine products dropped significantly 
in 2013. At the same time, our major processing facilities
in Samut Sakhon were exposed to the risk of forced
shut-down if the flood affected our transport and logistic 
network, and the risk of losing production if the factories 
were flooded.  To our relief, the flood did not get to the 
areas where our factories are located. Another obvious 
case is the outbreak of Early Mortality Syndrome (EMS) 
in Thailand about late 2012 or early 2013.  This impacted 
the farmed shrimp output to reduce by half in 2013 and
similarly in 2014. A sharp decline of shrimp supplies 
caused the prices to be highly volatile and impacted the 
bottom line of all shrimp processing facilities nation-wide.

ก็เป็นได้ ในปี 2555 ได้เกิดมหาอุทกภัยในภาคเหนือและภาคกลาง
ของประเทศไทย ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกท่ามกลางประชาชนที่อยู่
ในกลุ่มเสี่ยงและมีการกักตุนอาหารโดยเฉพาะอาหารกระป๋อง โดย
ความต้องการส่วนหน่ึงมาจากโครงการความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทำาให้
เกิดความต้องการท่ีสูงข้ึนมากในผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ดีนของเรา แต่ก็เป็น
เพียงปรากฏการณ์ระยะสั้น ในท้ายที่สุด ความต้องการผลิตภัณฑ์
ปลาซาร์ดีนลดต่ำาลงอย่างมากในปี 2556 น้ี และในเวลาน้ัน ฐานการผลิต
ของเราในจังหวัดสมุทรสาครมีความเส่ียงท่ีจะต้องหยุดผลิตหากเส้นทาง
การขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของเราได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วม 
และมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อกำาลังการผลิตหากเกิดน้ำาท่วม
โรงงาน แต่ก็เป็นท่ีน่ายินดีท่ีโรงงานท้ังหมดของเราไม่ถูกน้ำาท่วมแต่อย่างใด  
อีกตัวอย่างท่ีชัดเจนคือ โรคตายด่วนท่ีระบาดในประเทศไทยต้ังแต่ปลายปี
2555 ต่อเน่ืองมาจนปี 2556 ซ่ึงกระทบต่อผลผลิตของฟาร์มกุ้งท่ีลดลง
กว่าครึ่งในปี 2556 และคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำาต่อเนื่องไปใน
ปี 2557 ปริมาณผลผลิตในประเทศที่ลดลงอย่างรวดเร็วทำาให้้ราคา
วัตถุดิบกุ้งมีความผันผวนสูง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน
ของผู้ผลิต และแปรรูปกุ้งทั่วประเทศ
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At present, the aspects of a volatility of raw material prices 
and inadequacy of raw materials for tuna and shrimp are 
included in the risk register at corporate level.  By having
the climate change related drivers included in our risk 
management, all necessary precautionary measures will 
therefore be taken into action by every business function 
of concern.

On the preventive side, with possible connections
between the environmental quality and climate change, 
the Company is fully aware of our responsibility to help 
minimize the impacts due to our business operations. The 
Energy, Environment, and Climate Change working group 
is thus in the process of developing roadmap for managing
the impacts from business operations on the environment
in terms of resource use (especially energy and water), 
use of hazardous chemicals or materials with high adverse 
impacts, pollution and wastes generated, and greenhouse 
gas emission. Long-term goal and target of each
environmental aspect will be defined in conjunction with 
the annual target set by Environmental Management
Representative Committee (EMRC). As for each individual
business unit, the goals and targets for key environmental 
performances relevant thereto are monitored and managed
by management team or dedicated environmental
management function. For example, the carbon footprint
of Chicken of the Sea International (COSI) has been
assessed comprehensively with the coverage of all scopes 
where all indirect greenhouse gas emissions from supply 
chain and business travel are taken into account. This enables
COSI to proactively engage with related stakeholders
internally and externally to work on effective greenhouse 
gas reduction measures.

ในปัจจุบัน ประเด็นด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบและการขาดแคลน
วัตถุดิบสำาหรับปลาทูน่าและกุ้งได้ถูกใส่ไว้เป็นหน่ึงในรายการความเส่ียง
ระดับองค์กร  การที่เราได้รวมเอาปัจจัยที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลกเข้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง เราจึงมั่นใจว่า
มาตรการที่จำาเป็นในเชิงป้องกันจะได้ถูกปฏิบัติใช้โดยทุกหน่วยธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง

ในด้านการป้องกันความเสี่ยง เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
จัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางธุรกิจ ด้วย
เล็งเห็นว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีส่วนสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก คณะทำางานด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้อยู่ระหว่างการกำาหนดแผนแม่บท
ในการบริหารจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการดำาเนินงานของเรา
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากร (โดยเฉพาะพลังงานและน้ำา) การใช้สารเคมี
หรือวัตถุดิบที่มีความเป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง
มลพิษและของเสียที่ก่อกำาเนิดขึ้น และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมายระยะยาวในแต่ละประเด็นจะถูกกำาหนดข้ึน ร่วมกับการกำาหนด
เป้าหมายประจำาปีที่กำากับโดยคณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารด้าน
ส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี แต่ละหน่วยธุรกิจได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร
หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยเฉพาะทำาการตรวจติดตามและบริหาร
จัดการประสิทธิผลการดำาเนินงานตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ในประเด็นที่มีนัยสำาคัญตามบริบทของธุรกิจในแต่ละที่ ยกตัวอย่างเช่น
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ดำาเนินการโดย Chicken of the Sea
International (COSI) ท่ีครอบคลุมไปถึงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมที่เกิดในห่วงโซ่อุปทานและการเดินทางเพื่อธุรกิจ  ทำาให้ COSI
สามารถกำาหนดแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

WHAT IS THAI UNION’S STRATEGY?
กลยุทธ์ของบริษัท
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In terms of mitigation, there are a number of projects/
programs that address the continuation of our business 
operations amid the impacts from climate change, for instance; 

• Global sourcing, to become less reliance on particular
 sources for raw materials. Our procurement network 
 now covers all major resources from Atlantic to Pacific 
 and Indian Oceans.

• Optimized inventories of raw materials, in-process
 materials, and finished goods. The inventories are being 
 managed by each of our business unit as well as 
 through strategic alliances with our business partners 
 all around the world. The procurement department 
 constantly monitors and analyzes raw material prices 
 and generally procures and trades 30 to 45 days in
 advance. A management system is in place to keep an 
 appropriate inventory and turnover to minimize variance.

• Diversified operational bases with current production 
 capacities in various locations in Thailand and overseas.
 This enables us to ensure a reliable product delivery to 
 customers to a certain extent if the production in one or 
 a cluster of facilities has to be put on hold.

• New market expansion and penetration to ensure that 
 the demands for our products are widely distributed 
 geographically. 

• New product range that is less reliance on natural
 resources, including the responsible product range.

ในส่วนของการจัดการความเส่ียง เราได้กำาหนดแนวทางเพ่ือรักษาธุรกิจ
ให้ ยังคงดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งได้แก่

• การจัดซื้อวัตถุดิบที่ครอบคลุมทั้งโลก เพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบจาก
 แหล่งใดแหล่งหน่ึงเพียงอย่างเดียว  เครือข่ายการจัดซ้ือวัตถุดิบของเรา
 ครอบคลุมทั้งมหาสมุทรแอตแลนติก แปซิฟิก และอินเดีย

• การบริหารจัดการสมดุลของการจัดเก็บสำารองวัตถุดิบ สินค้าระหว่าง
 การผลิต และผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการสินค้าคงคลังจะมีทั้งที่
 ดำาเนินการโดยหน่วยธุรกิจของเราและโดยพันธมิตรทางธุรกิจท่ัวโลก
 ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบได้ทำาการเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ความผันผวน
 ด้านราคาวัตถุดิบอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯจะซ้ือวัตถุดิบและขายสินค้า
 ล่วงหน้า 30 ถึง 40 วัน อีกทั้งยังได้พยายามรักษาระดับการ
 หมุนเวียนสินค้าคงคลังให้อยู่ในอัตราท่ีพอเหมาะไม่สูงหรือต่ำาเกินไป
 เพื่อให้ช่วงเวลาระหว่างราคาซื้อและราคาขายไม่ต่างกันมากนัก

• การกระจายฐานการผลิต โดยปัจจุบันเรามีโรงงานในหลายพื้นที่
 ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบสินค้า
 ได้อย่างต่อเนื่องในระดับหนึ่ง หากโรงงานหรือกลุ่มโรงงานจะต้อง
 หยุดดำาเนินการ

• การขยายตลาดและเจาะตลาดใหม่ เพื่อให้ความต้องการผลิตภัณฑ์
 ของเรากระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาค

• การนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่พึ่งพาวัตถุดิบจากธรรมชาติน้อยลง 
 รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน หน่วยธุรกิจของเราท่ัวโลกยังคงประสานงานกับพันธมิตรในการเสริมศักยภาพและความคงทน
ของแหล่งทรัพยากรที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของเรา ยกตัวอย่างเช่น ให้การสนับสนุนมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของ
อาหารทะเลสากลในการฝึกอบรมกับตันเรื่องการลดผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการจับปลาทูน่า การจัดทำา
โครงการธนาคารปูโดยบมจ.แพ็คฟู้ด

At the same time, our business units globally continue to work in collaboration
with partners to help reinforcing the carrying capacity and resilience of 
natural resources on which we depend.  For example, the support of ISSF 
tuna bycatch reduction initiative through skippers’ workshops, the crab 
bank project by Pakfood PCL., etc.
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Product quality and food safety are of the greatest
importance in food industries as they are directly linked 
to consumers’ trust and business’s license to operate.  
Therefore, a rigorous control of quality and hygiene in 
every processing step is a must. Apart from that, there 
are various specific requirements in the market whose
operational controls are as stringent as the systems to 
guarantee product quality and food safety.  They include 
for example Halal certification, Marine Stewardship Council
(MSC) certification for sustainable fishery products, Best 
Aquaculture Practice (BAP) certification for sustainable 
aquaculture products, and International Fishmeal and 
Fish Oil Organization Responsible Sourcing (IFFO RS)
certification for fishmeal supply. Regardless of branded or 
OEM products, the responsibility for every angle of product
specification is inherent in all concerned in the supply 
chain. Innovation and product responsibility are therefore 
more than just about research & development, production,
marketing & sales, and logistics. Supply chain management
is equally important.

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยถือเป็นปัจจัยท่ีมีความสำาคัญ
อย่างย่ิงยวดสำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร และมีผลโดยตรงต่อความเช่ือม่ัน
ของผู้บริโภคและความยั่งยืนธุรกิจ ดังนั้น การควบคุมคุณภาพและ
สุขอนามัยในทุกขั้นตอนการผลิตเป็นสิ่งจำาเป็น นอกจากนี้ ตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีข้อกำาหนดที่เป็นมาตรฐานจำาเพาะซึ่งมีความ
เข้มงวดไม่น้อยไปกว่ามาตรฐานในด้านคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร อาทิเช่น เครื่องหมายคำา “ฮาลาล” การรับรองมาตรฐานการทำา
ประมงอย่างยั่งยืน MSC มาตรฐานรับรองกระบวนการเพาะเลี้ยงและ
แปรรูปกุ้ง BAP การรับรองมาตรฐานความย่ังยืนของวัตถุดิบในการผลิต
ปลาป่น IFFO RS เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นการผลิตภายใต้ตราสินค้า
ของเราหรือเพื่อลูกค้า การควบคุมให้ได้ตามข้อกำาหนดของผลิตภัณฑ์
ที่ มีความหลากหลายข้างต้นมีความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของ
วัตถุดิบที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น นวัตกรรมและความรับผิดชอบ
ต่อผลิตภัณฑ์จึงไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของ การวิจัยและพัฒนา การผลิต 
การตลาด และการขนส่ง แต่เป็นเร่ืองของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ด้วยเช่นกัน

INNOVATION & PRODUCT 
RESPONSIBILITY
นวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

ISSUE IV (ประเด็นที่ 4)

นโยบายคุณภาพของกลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน
ความมุ่งม่ันในการเป็นผู้นำาและเป็นแบบอย่างด้านมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลระดับโลก 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้านข้อกำาหนดต่างๆ บริษัทฯ
นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาทุกกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Thai Union Group’s Quality Policy 
To be known as a manufacturer of quality processed seafood for export with 
focus on producing products that are safe, hygienic, with up to standard quality,
met with customer acceptance and satisfaction up to having continuous
improvement.
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As the manufacturing base for world export market, the 
Company has adopted the most stringent standards being
recognized by both domestically and internationally, for 
instance, Good Manufacturing Practice (GMP), Hazards 
Analysis and Critical Control Points (HACCP), BRC Global 
Standards, and IFS Standards. Furthermore, we are capable
of manufacture to specific requirements such as Halal 
Standard by the Central Islamic Committee of Thailand, 
Kosher Certificate by the Union of Orthodox Jewish
Congregations of America. In addition to the strict provision
of our factories, the good management practice throughout
the supply chain is also of our emphasis. The Company 
has been certified by Aquaculture Certification Council, 
Inc. (ACC) for its shrimp aquaculture and production supply
chain covering hatchery, farms, feed mill, and processing 
factories, and MSC Chain of Custody for tuna production.

Having majority of products as commodity and for private 
label, our research and development capability is essential.
Our research and development team works closely with 
customers to make sure that we are capable of meeting 
customers’ expectations. At the same time, the Company
has strategized the penetration to the markets for its 
branded products through product innovation and packaging
design. All of these capabilities are enabled based on the 
solid foundation of process and operational management 
innovations.

Another area of research and development is about an 
innovation for the environment. Our feed producer continues
to develop the products that have lesser contents produced
from wild-caught fisheries by substituting with by-products
from tuna processing. At present we have successfully 
commercialized ‘D-Grow’, the product having none of any 
wild-caught ingredients. We also aim at having on average 
half of fishmeal, the key ingredient in the aquatic feeds, 
sourced as by-product or from certified sources by 2015.  
As part of our commitment to sustainable supply chain, 
we have cooperated with fishmeal producers to manage
the traceability system for all discards from our fish
processing plants in accordance with the requirement of 
IFFO RS certification.

เน่ืองจากบริษัทฯเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกไปยังประเทศต่างๆท่ัวโลก
บริษัทฯได้เน้นการบริหารจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้าน
อาหารด้วยมาตรฐานที่เข้มงวดและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ อาทิเช่น หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP), 
BRC Global Standard, IFS Standards  นอกจากนี้ บริษัทฯยัง
สามารถผลิตสินค้าตามมาตรฐานจำาเพาะ เช่น เคร่ืองหมายคำา “ฮาลาล”
จากสำานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย Kosher 
Certificate จากสถาบัน Union of Orthodox Jewish Congregations
of America  นอกจากการกำากับที่เข้มงวดสำาหรับการผลิตของบริษัทฯ
แล้ว บริษัทฯยังให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต
อาทิ การได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการเพาะเล้ียงและแปรรูปกุ้ง
จากสถาบัน Aquaculture Certification Council, Inc. ที่ครอบคลุม
ทั้งโรงเพาะฟักอนุบาลกุ้ง ฟาร์มกุ้ง โรงงานผลิตอาหารกุ้ง และโรงงาน
แปรรูปกุ้ง และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน MSC Chain of Custody
สำาหรับการผลิตปลาทูน่าอีกด้วย

ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ถูกจัดอยู่ในหมวดสินค้า
โภคภัณฑ์และเป็นการรับจ้างผลิต ศักยภาพด้านวิจัยและพัฒนาจึงเป็น
สิ่งที่จำาเป็น โดยบริษัทฯมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่ทำางานร่วมกับ
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯยังมีกลยุทธ์ในการ
เพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้
เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯและบริษัทในเครือ ด้วยการสร้างสรร
นวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และเสริมฐานการพัฒนา
ท่ีแข็งแกร่งด้วยนวัตกรรมด้านกระบวนการและการบริหารจัดการการผลิต

ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทฯได้เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม โดย
ธุรกิจอาหารกุ้งได้ทำาการพัฒนาปรับปรุงสูตรอาหารท่ีสามารถลดสัดส่วน
ของปลาป่นที่ผลิตจากสัตว์น้ำาที่จับจากธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่า ซึ่ง ณ ปัจจุบัน 
บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของโปรตีนจากสัตว์น้ำาที่จับ
จากธรรมชาติเลย คือ ดี-โกรว และกำาหนดเป้าหมายในการเพ่ิมสัดส่วน
ของวัตถุดิบปลาป่นที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้หรือได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้มากกว่ากึ่งหนึ่งในปี 2558 ที่จะถึงนี้ และ
ด้วยความตั้งใจในการมุ่งสู่การเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เราได้ร่วมมือ
กับผู้ผลิตปลาป่นให้มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำาหรับวัตถุดิบ
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความยั่งยืนของวัตถุดิบในการผลิตปลาป่น IFFO RS
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วอร์รูม โดยชื่อเรียกแล้วอาจไม่สื่อเท่าใดนักสำาหรับโปรแกรม
สร้างความผูกพันหรือการพัฒนาพนักงาน  โปรแกรมวอร์รูม
เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2556 ท่ามกลางภาวะวิกฤตจาก
โรคตายด่วนที่ระบาดในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้ งใน
ประเทศไทยในเวลานั้น ปริมาณของวัตถุดิบที่ลดลงกว่าครึ่ง
เหลือเพียง 250,000 ตันต่อปี บวกกับราคาวัตถุดิบท่ีพุ่งสูงข้ึน
อย่างมากและรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัท ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด ตกอยู่
ในภาวะขาดทุนถึง 18.5 ล้านบาทเพียงแค่ในเดือนมิถุนายน
เพียงเดือนเดียว การลดกำาลังการผลิตและจำานวนพนักงาน
ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผล
กระทบในระยะยาวต่อตัวบริษัทเองและพนักงาน โดยอาจยาว
เกินกว่าสภาวะการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมก็เป็นได้ 
คุณถวิล นันทธีโร กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่า
ทางเดียวท่ีจะนำาพาบริษัทฯรอดพ้นวิกฤต หรือมีความแข็งแกร่ง
ย่ิงข้ึนไปจะต้องให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยเช่ือว่า
ศักยภาพที่ไม่มีขีดจำากัดในคน หากได้รับการปลดปล่อย
อย่างเหมาะสม จะสามารถเปลี่ยนวิถีการดำาเนินธุรกิจและ
ยกระดับผลการดำาเนินงานสู่มาตรฐานใหม่  คุณถวิลจึงได้เร่ิมต้น
การเปลี่ยนแปลง โดยการทำาเป็นตัวอย่าง ด้วยการพูดคุย
แบบสองต่อสองกับพนักงานจำานวนกว่า 300 คน

WAR
ROOM

HUMAN CAPITAL
DEVELOPMENT
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ISSUE V (ประเด็นที่ 5)

The Beginning…
จุดเริ่มต้น...

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำาเร็จในระยะยาวและ
ความยั่งยืนของบริษัทฯ นอกจากความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
รายวันซึ่งมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 80 ซึ่งได้กล่าวในรายละเอียดแล้ว
ในหัวข้อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน บริษัทฯ ยังเผชิญ
ความท้าทายระหว่างความจำาเป็นในการรักษาผลิตภาพ (โดยบุคลากร
ท่ีมีทักษะ ความชำานาญ และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำา
และอาหารทะเล) ซึ่งเป็นฐานทุนและทรัพยากรที่เข้มแข็งของบริษัทฯ 
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี กับการปรับเปลี่ยนแบบจำาลองทางธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับการขยายกิจการในช่วงทศวรรษหลังสู่ฐานการผลิต
ในหลากหลายภูมิภาคได้แก่ เอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป และแอฟริกา 
และการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้าของบริษัทฯ (โดยทีมงานที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทักษะในการบริหาร
จัดการในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม)

Human capital for us is critical for sustainable 
business. Apart from the challenge we face about 
human rights and labor practices concerning daily
worker which accounts for more than 80 percent 
of the total workforce, the Company has encountered
the great challenge in the need to maintain its 
operational excellence through experienced and 
skillful workforce in seafood processing, a solid 
foundation of the Company throughout our 30 years
of history, and the need for redefined business and 
operational models to cope with the Company’s 
expansion and growth into multiple regions (e.g. Asia,
North America, Europe and Africa) and branded 
products in the past decade by the specialized team 
with distinct requirement of the experience and 
expertise comparing to the former group of staffs.

‘War Room’ – the name by itself may not sound 
anything close to an employee engagement or
development scheme.  The program was started in 
June 2013, the middle of crisis from Early Mortality
Syndrome (EMS) outbreak in shrimp aquaculture in 
Thailand. At that time, the smash of raw material
supply down by more than half to 250,000 ton 
per annum together with the spike increase of raw 
material prices caused the huge loss to Thai Union 
Seafood (TUS) of 18.5 million Baht in the month of 
June alone. Downsizing of the facility and workforce 
seemed inevitable and its consequences would 
remain long into the future for both the company 
and its people, even after the shrimp industry has 
recovered.  Mr.Thawil Nandatheero, the managing 
director, envisioned however that the only way for 
the company to survive or even be stronger was to 
bet on people with the strong belief that boundless 
people capacity if properly unleashed can transform
the way business operates and bring the
performances to a new normal.  He then started 
trigger the transformation through leading by example,
completing one-on-one dialogue with 300 targeted
individual whom he expected twice the contributions. 



TUF SUSTAINABILITY
REPORT 2013

72

Our people management strategies thus emphasize on employee
engagement and talent management. The Company’s human capital 
development is intended to encourage employees to perform respective
functions at their optimum efficiency. In order to achieve this goal, the 
Company develops, and capitalizes on, tailored individual development
plan on a continued basis. The individual development plan is implemented
in conjunction with systematic follow-up and performance evaluation 
conducted to personnel training and development programs. Employees
of all levels throughout the business gain benefits from organization-wide 
adoption of knowledge-based approach. 

In addition, the availability of Human Resource Information System (HRIS) 
within the Company not only enhances efficiency and accuracy of HR 
data management but also lowers operating costs.  Under this human 
capital management policy, all people across the business are engaged 
side by side in continual process of knowledge acquisition and management.
Apart from these continued HR development efforts regardless of
position levels of employees, the Company has been making regular 
investment in the area of organizational development since 2004 with 
the intention of further strengthening organizational performance. In this 
regard, the Company has hired qualified advisors and experts in different 
disciplines to work in advisory capacity on the organizational and human 
capital development initiatives.

การบริหารงานบุคคลจึงเน้นกลยุทธ์ใน 2 ด้านคือ การสร้างความผูกพันของพนักงาน
ต่อองค์กร และการบริหารจัดการคนเก่ง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตาม
ระดับตำาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล และทำาการ
พัฒนาบุคลากรแต่ละตำาแหน่งอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังดำาเนินการติดตามผลและประเมินผล
การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ และยังส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง 

นอกจากน้ี ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
มาประยุกต์ใช้ในองค์กร คือ ระบบ HRIS (Human Resource Information System)
เพื่อให้กระบวนการและระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น มีความถูกต้อง
และมีต้นทุนในการดำาเนินงานที่ลดลง โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรต่างต้องเรียนรู้
กระบวนการจัดการความรู้ และวิธีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากการพัฒนา
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องแล้ว องค์กรได้มีการลงทุนด้านการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะให้กับองค์กร ซึ่ง
บริษัทได้คัดเลือกองค์กรและผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนา
ระบบต่างๆ ขององค์กรและพัฒนาบุคลากร

WHAT IS THAI UNION’S
STRATEGY?
กลยุทธ์ของบริษัท

วอร์รูมก่อกำาเนิดข้ึนบนฐานของการบำารุงรักษาทวีผลที่ทุกคน
มีส่วนร่วมหรือ TPM ซึ่งเปิดเวทีให้ทีมงานแต่ละพื้นที่หรือ
ต่างพื้นที่ได้ทำางานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลการดำาเนินงาน โดย
ขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ตามแนวทางที่เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับว่าเป็นหลักปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม  หลักปฏิบัติ
ที่คงไว้เป็นเสาหลักของวอร์รูมประกอบด้วย (ก) การลงลึก
ทุกรายละเอียด - ไปจนถึงระดับปฏิบัติการหรือหน้างาน (ข) 
การสื่อสารที่เกิดผล (ค) ท้าทายทุกเป้าหมาย (ง) ควบคุม
ค่าใช้จ่ายทุกชนิด อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันได้ถึง
ผลสำาเร็จของงานหากละเลยที่จะให้ความสำาคัญกับกลุ่มคน
ทำางานซ่ึงเป็นเจ้าของผลสำาเร็จน้ันๆ  และการปลดปล่อยศักยภาพ
ที่ซ่อนอยู่ของคนเหล่านั้น คุณถวิล นันทธีโร จึงให้นำารูปแบบ
ปฏิบั ติ เกี่ ยวกับภาวะ ผู้นำ าและการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลงเข้ามาประกอบเป็นฐานขับเคลื่อนวอร์รูม โดยมี
เสาหลักสำาหรับภาวะผู้นำา ได้แก่ (จ) ผู้นำาที่มีพลัง (ฉ) เวที
สร้างผู้นำา และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ได้แก่ 
(ช) บรรยากาศที่ตื่นเต้น สนุกสนาน ร่าเริง (ซ) เวทีสร้าง
ทีมเวิร์ค (ฌ) การกล่าวขอบคุณ ยกย่อง ชมเชย และ (ฒ) 
ความสุขคือความสำาเร็จ

War Room has been engineered on the basis of 
existing Total Productive Maintenance (TPM) platform
where area base and cross-functional teams are 
brought together to collaborate and exercise several
strategic actions known and recognized as industrial
best practices for performance improvement. The 
best practice elements kept as core pillars in ‘War 
Room’ include (a) Focus on details – know what 
happening deep down at the shop floor level, (b) 
Effective communication (e.g. visual control for
performance reporting), (c) Challenging targets, and 
(d) Cost monitoring.  There is however no guarantee 
of the performances without recognizing whom by 
which those performances are to be delivered, and 
how to unleash the hidden potential in those people.
To this end, Mr.Nandatheero crafted leadership and 
change management protocol to the ‘War Room’ 
platform with respective elements for LEADERSHIP;
(e) Energetic and influential leadership, and (f)
Developing new leaders, and for CHANGE
MANAGEMENT; (g) Creating atmosphere of exciting
and fun, (h) Teamwork, (i) Recognition, and (j)
Interchange between success and happiness.

WAR
ROOM
The nexus of
performance and
self-esteem…
จุดประสานระหว่างผลการดำาเนินงาน

และความภาคภูมิใจในตนเอง...
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The Company’s human capital development policy is created in harmony
with corporate visions and business strategies. Great emphasis is placed 
on development efforts in line with current personnel management system 
(PMS), which centers on competency development. Such competency is 
composed of 3 major elements; Core Competency, Management
Competency and Functional Competency. Moreover, as the Company 
foresees the importance of specific functional, management and soft skills
development among each position level as one of job enhancement factors,
other personnel development efforts have also been made. These efforts
encompass a wide range of personnel development aspects; for example,
prerequisite knowledge for industrial establishment personnel, development
of specific functional skills, development of management and soft skills, 
Leadership Program, Coaching Program, cross-functional rotation system,
inter-departmental personnel realignment system, trial function
performance in superior position, Star Program and the most recent 
program “TUF Management Associate Program” has been introduced 
to provide opportunities for young talents from within and outside the 
organization to experience working in our overseas operations, the
management program called ‘War Room’ that is successful in unleashing
the potential of the employees at all levels and engaging each individual 
in celebrate his/her work accomplishment along with organizational success.
The key principles lie on the right balance of leadership development, 
executions of best practices, and proper change management. Within
a short period of time after launching, there have been remarkable
improvements in the performances in terms of efficiency, cost, quality, 
and employees’ morale.

และโดยท่ีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรตามระบบ PMS ของบริษัท คือการพัฒนาสมรรถนะและ
ความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ความสามารถหลักองค์กร ความสามารถ
ในการบริหาร และความสามารถตามสายงาน นอกเหนือจากน้ียังเล็งเห็นความสำาคัญของ
การพัฒนาความรู้เฉพาะสายอาชีพ ความรู้ด้านการบริหารจัดการและทักษะทั่วไป และ
ตามระดับตำาแหน่ง เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานอีกด้วย เช่น 
การพัฒนาความรู้พ้ืนฐานสำาคัญของธุรกิจ การพัฒนาความรู้เฉพาะสายอาชีพและกลุ่มงาน
การพัฒนาในทักษะการบริหารจัดการและความรู้ทั่วไป การพัฒนาภาวะผู้นำา การเป็น
ผู้ฝึกสอนงานที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ระบบการสับเปลี่ยนหน้าที่และโอนย้ายข้ามฝ่าย
ระบบการฝึกปฏิบัติงานในตำาแหน่งท่ีสูงข้ึน การบริหารดาวเด่น (Star Program) โครงการ
TUF Management Associate Program ที่สรรหาคนเก่งทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อทำางานกับกลุ่มบริษัทในต่างประเทศ โครงการวอร์รูม เพื่อให้พนักงานทุกระดับ
ปลดปล่อยศักยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนางานและความสำาเร็จ
ขององค์กร โดยผสมผสานการพัฒนาภาวะผู้นำา ประยุกต์ใช้หลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ และ
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม ส่งผลบวกต่อผลการดำาเนินงานอย่าง
เห็นได้ชัดในระยะเวลาอันสั้น ทั้งประสิทธิภาพการทำางาน ต้นทุน และคุณภาพ รวมถึง
ความสุข ของพนักงาน เป็นต้น

เพียงไม่ก่ีเดือนหลังจากเร่ิมโปรแกรม ผลประกอบการได้ฟ้ืนตัว
จากขาดทุน 18.5 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน กลับมามีกำาไร
31.4 ล้านบาทในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นผลจาก อาทิเช่น 
การลดอัตราการใช้พลังงานกว่าครึ่ง ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม
บำารุงถึงส่ีในห้าส่วน และลดผลิตภัณฑ์เสียหายถึงสามในส่ีส่วน
ตามลำาดับ เมื่อสิ้นสุดปี 2556 บริษัท ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด 
สามารถจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำานวนมากถึง 30 ล้านบาท

Within a few months after launch, there was clearly 
a turn-around of the company’s performance from 
18.5 million Baht loss in June to 31.4 million Baht 
gain in September, resulted for example from the 
reduction of energy consumption, maintenance 
fee, and defect by half, four-fifth, and three quarter
respectively. At 2013 year end, TUS was able to pay
30 million Baht dividend to its shareholders.

WAR
ROOM
The meaning for all…
ความหมายสำาหรับทุกคน...

“ผมไม่เคยคิดว่าผมจะเก่งกว่าท่ีเคยเป็นอยู่ วันน้ีผมเช่ือว่า
ผมยังมีความสามารถมากกว่าที่เห็นเยอะแยะเลย คุณ
ก็เช่นเดียวกัน คุณเก่งกว่าท่ีคุณเป็นเยอะ ปัญหาอยู่ท่ีว่า
คุณยังไม่รู้ตัวเท่านั้นเอง”

Thawil Nandatheero
ถวิล นันทธีโร

“I had never thought of myself being 
smarter but I have now believed in an
unleashed potential in me.  Same to you, you 
are smarter than you think you are.  It is all 
about not realizing who you are.”
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ภาพรวมของขอบเขต

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

และปัจจัยความสำาเร็จ
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ACT
LOCAL*
ทำาจริงให้ลึก*
*   From page 78-124 the disclosure is only for seafood processing plants 

in Samutsakhon which are under direct management of TUF

* ตั้งแต่หน้า 78-124 เป็นการเปิดเผยข้อมูลของโรงงานแปรรูปอาหารทะเลภายใต้
การกำากับโดยตรงของทียูเอฟ ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
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ACT
LOCAL
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ECONOMIC
CONTRIBUTIONS
การปันส่วนทางเศรษฐกิจ
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By the definition of sustainability, the growth of our business
throughout 26 year history reflects the increasing capacity
and contribution to the development of society and
environment via multi-stakeholder groups across our supply
chain. TUF plays an important role in distributing values 
(i.e. through goods) from resources to consumers. Conversely,
TUF has distributed wealth in terms of benefit and
development from consumers back to holders of resources.

With compound annual average growth rate of 10.49
percent on the revenue side, there has been an accumulative
benefit sharing among our stakeholders. Despite a
remarkably challenging business environment especially
the fluctuation of tuna prices and shortage of farmed 
shrimp in 2013, TUF could maintain its strong revenue 
stream at almost 26,000 million Baht. With that, we provided
products and services to 313 customers worldwide,
distributed incomes to 4,051 suppliers and provided
direct benefits to 10,786 employees.

In terms of value, TUF passed on 11,293 million Baht to 
fishery industry with shrimp aquaculture coming second 
at 3,886 million Baht.  2,531 and 1,836 million Baht were 
shared to employees and shareholders respectively, while 
the rest was allocated among other stakeholders.

ตามนิยามของความยั่งยืน การเติบโตของทียูเอฟด้านเศรษฐกิจตลอด 
26 ปี นับแต่ก่อตั้ง แสดงถึงการเพิ่มพูนศักยภาพของการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลายตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
โดยทียูเอฟเป็นกำาลังหลักในการส่งต่อคุณค่า (เช่น ในรูปของสินค้า) 
จากแหล่งทรัพยากรไปยังผู้บริโภค และในทางกลับกัน ทียูเอฟได้ส่งต่อ
ความม่ังค่ังในรูปแบบของประโยชน์และการพัฒนาจากผู้บริโภคกลับ
ไปยังเจ้าของทรัพยากร

อัตราการเติบโตในด้านรายได้ของทียูเอฟเฉลี่ยตลอดสองทศวรรษ
ท่ีมากถึงร้อยละ 10.49 ต่อปี ได้ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนมูลค่าระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียจำานวนมาก แม้ว่าปี 2556 จะมีความท้าทายเป็นอย่างมาก
ทางธุรกิจ ทั้งในด้านราคาที่ผันผวนของวัตถุดิบหลักคือ ปลาทูน่า และ
ข้อจำากัดด้านปริมาณของวัตถุดิบรองคือ กุ้ง ทียูเอฟยังคงรักษาระดับ
รายได้ที่แข็งแกร่งด้วยรายได้รวมเกือบ 26,000 ล้านบาท ทียูเอฟ
ได้จัดส่งสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้ามากถึง 313 รายทั่วโลก โดยได้
กระจายรายได้สู่คู่ค้าและซัพพลายเออร์เป็นจำานวนมากถึง 4,051 ราย
ด้วยกัน และปันส่วนรายได้โดยตรงแก่พนักงานจำานวน 10,786 คน

ในด้านมูลค่า ทียูเอฟได้มีส่วนในการส่งต่อรายได้ไปยังภาคอุตสาหกรรม
ประมงมากถึง 11,293 ล้านบาท และรองลงไปคืออุตสาหกรรม
เพาะเลี้ยงกุ้ง 3,886 ล้านบาท ในขณะที่พนักงานได้รับส่วนแบ่งจำานวน
2,531 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นจำานวน 1,836 ล้านบาท และผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ ตามลำาดับไป

ความย่ังยืนสำาหรับเรา หมายถึง ศักยภาพทางธุรกิจในการส่งเสริม

พัฒนาการทางสังคมและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว

‘SUSTAINABILITY’ for us means the continuing 
capacity of our business to contribute positively 
to the long-term development of the society and 
the conservation of natural resources.
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Although it may seem that the direct investment in the 
community at 48 million Baht is somewhat less significant 
in comparing to other stakeholder groups, the indirect 
economic generated by our business activities can be 
substantial.  For instance, based on the national statistics, 
76 percent of personal income is utilized for household 
expenditures.  In analogy, 1,909 million Baht would have 
contributed by our employees who reside in the vicinity of 
TUF factory and nearby provinces to local communities 
in various forms such as consumer goods, accommodations,
accessories, education, etc.  By taking into account the 
revenue shared to domestic suppliers of 5,603 million 
Baht, TUF may have created the total indirect value for 
domestic economy more than 7,500 million Baht in 2013 
alone.

แม้ว่าการสนับสนุนทางตรงแก่ชุมชนจะมีมูลค่าไม่มากนักคือ 48 ล้านบาท
เม่ือเทียบกับส่วนแบ่งของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืนๆ แต่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทางอ้อมท่ีเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของทียูเอฟต่อชุมชนอาจมีมากกว่า
หลายเท่าตัว อาทิ การใช้จ่ายของพนักงานซ่ึงมีถ่ินพำานักในพ้ืนท่ีใกล้เคียง
โรงงานและจังหวัดใกล้เคียงมากถึงร้อยละ 76 ของรายได้ตามข้อมูล
ของสำานักงานสถิติแห่งชาติ หรือคิดเป็นเงิน 1,909 ล้านบาท ได้ส่งผ่าน
ไปยังชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายด้าน
ท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองใช้ส่วนตัว การศึกษาของบุตรหลาน ฯลฯ หากนับส่วน
ของการปันส่วนไปยังผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบในประเทศซึ่งมีมากถึง
5,603 ล้านบาทแล้ว ทียูเอฟได้สร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจทางอ้อม
ภายในประเทศรวมกันอาจมากถึงกว่า 7,500 ล้านบาทในปี 2556

*Net tax payment 159 Million Baht accounts for total tax payment of 266 Million Baht deducted by 107 Million Baht subsidies from Thailand’s 
Board of Investment (BOI) and Energy Policy and Planning Office (EPPO)

ภาษีจ่ายสุทธิจำานวน 159 ล้านบาทคำานวณจากค่าใช้จ่ายด้านภาษีท้ังหมด 266 ล้านบาท หักด้วยการสนับสนุนจากสำานักงานส่งเสริมการลงทุนและสำานักงานนโยบาย
และแผนพลังงานจำานวนรวม 107 ล้านบาท

Total Benefits 2,531 Million Baht
ÃÒÂä´ŒÃÇÁ 2,531 ÅŒÒ¹ºÒ·

Fishery 11,293 Million Baht
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐÁ§ 11,293 ÅŒÒ¹ºÒ·

Aquaculture 3,886 Million Baht
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¾ÒÐàÅÕéÂ§ÊÑµÇ�¹éÓ 3,886 ÅŒÒ¹ºÒ·

Contractor 1,428 Million Baht
ÃÑºàËÁÒ 1,428 ÅŒÒ¹ºÒ·

Packaging 1,290 Million Baht
ºÃÃ¨ØÀÑ³±� 1,290 ÅŒÒ¹ºÒ·

Ingredient 748 Million Baht
Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºÍÒËÒÃ 748 ÅŒÒ¹ºÒ·

Logistics 742 Million Baht
¡ÒÃ¢¹Ê‹§ 742 ÅŒÒ¹ºÒ·

Utilities 608 Million Baht
ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ 608 ÅŒÒ¹ºÒ·

Dividend 1,836 Million Baht
à§Ô¹»˜¹¼Å 1,836 ÅŒÒ¹ºÒ·

10,786
EMPLOYEES
¾¹Ñ¡§Ò¹

7,999
SHAREHOLDERS
¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

17
FINANCIAL
INSTITUTION
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹

PUBLIC
ÊÒ¸ÒÃ³Ð

4,051
SUPPLIERS
¼ÙŒ¼ÅÔµáÅÐ¼ÙŒ¨Ñ´ËÒÇÑµ¶Ø´Ôº

Interest & Fee 843 Million Baht
´Í¡àºÕéÂáÅÐ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ 843 ÅŒÒ¹ºÒ·

Net Tax Payment 159* Million Baht
ÀÒÉÕ¨‹ÒÂÊØ·¸Ô 159* ÅŒÒ¹ºÒ·

Social Investment 48 Million Baht
¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍÊÑ§¤Á 48 ÅŒÒ¹ºÒ·
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FOCUS ON 
SUSTAINABLE 
SOURCING
การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน
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The amounts of imported materials are larger than those 
locally purchased in terms of value.  This is because our 
top product categories (i.e. fishery products like tuna, 
salmon, sardines and mackerel) are based mainly on
materials sourced from overseas.  With exception of fishery
products, all other material usages are locally sourced.

สินค้านำาเข้าจะมีมูลค่าสูงกว่าสินค้าท่ีจัดซ้ือในประเทศ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์
ที่มียอดจำาหน่ายสูง (คือ ผลิตภัณฑ์ประมง เช่น ปลาทูน่า แซลมอน 
ซาร์ดีน และแมคเคอเรล) ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบนำาเข้าเป็นหลัก หากไม่นับ
วัตถุดิบจากประมง จะพบว่าสินค้าในหมวดอื่นๆเป็นการจัดซื้อภายใน
ประเทศเป็นหลัก

ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องมีความสำาคัญมากต่อการจัดหาวัตถุดิบ

ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง  ด้วยความที่ห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน

กลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบอย่างย่ังยืนจึงถูกกำาหนดขึ้นเป็นการจำาเพาะสำาหรับแต่ละประเภท

ของวัตถุดิบ

To achieve a truly sustainable sourcing, a collaborative effort 
among multi-stakeholders in the supply chain is crucial. Due 
to the uniqueness of the supply chain of each raw material 
group, our sustainable sourcing strategy is defined distinctively
in specific to each supply chain.



5,599
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For the raw material group involving global supply chain 
like tuna, salmon, sardine and mackerel, an emphasis 
is made on engaging suppliers to make improvements
towards known and well-accepted initiatives for resource 
conservation.  For example, together with our subsidiaries
and trade partners, our procurement team joins the effort
in ensuring the commitment for tuna sustainability as 
the member of the International Seafood Sustainability
Foundation (ISSF). The key initiatives have been placed 
on reducing impacts from FAD fishing and bycatch. We 
have been cooperating in the capacity development of 
vessel owners, skippers and observers on data to be 
collected and reported for the usage of Fish Aggregating 
Devices (FADs) in addition to generally required logbook, 
skippers’ and training for bycatch mitigation. These efforts
allow us to strengthen the traceability system for tuna 
sourcing with more transparent and reliable information.  
With such inherited capability, our TUF factory is also 
registered MSC Chain of Custody by which our customers
and their end consumers can be rest assured that all 
MSC-labelled products processed through our factory are 
only procured from MSC-certified sources. Additionally, 
we have made FAD-free and pole-and-line tuna available 
for the markets with specific preference. Our production 
output for market specific sustainable sourced products 
increases from 5,599 metric tons in 2012 to 9,131 metric 
tons in 2013.

ในกลุ่มของวัตถุดิบซึ่งแหล่งที่มาครอบคลุมทั่วโลก อย่างปลาทูน่า 
แซลมอน ซาร์ดีน และแมคเคอเรล จะเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของเราในการพัฒนาโครงการเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากร โดยใช้แนวทางที่เป็นที่รู้จักและยอมรับทั่วไป อาทิ 
การจับมือกับบริษัทในเครือและพันธมิตรทางการค้าแสดงเจตจำานง
ร่วมกันในการรักษาสายพันธ์ุปลาทูน่าให้ย่ังยืน โดยดำาเนินงานตามแนวทาง
ของมูลนิธิเพ่ือความย่ังยืนของอาหารทะเลสากล เช่น การลดผลกระทบ
จากการจับสัตว์น้ำาที่เป็นผลพลอยได้และการใช้อุปกรณ์ช่วยการทำา
ประมงประเภทซั้ง การเข้าไปสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าของเรือประมง
กัปตัน และผู้สังเกตการณ์ ในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกและ
การรายงานข้อมูลเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ช่วยการทำาประมงประเภทซั้ง
นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น บันทึกการทำาประมง และการ
ฝึกอบรมท่ีผ่านมาในเร่ืองการหลีกเล่ียงการจับสัตว์น้ำาท่ีเป็นผลพลอยได้
การดำาเนินการดังกล่าวข้างต้นช่วยให้เรามีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ที่เข้มแข็งขึ้นทั้งในด้านความโปร่งใสและข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  และยังมีส่วน
ให้เราได้การรับรอง MSC Chain of Custody เพื่อให้ลูกค้าของเรา
และผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลาก MSC ที่ผลิตและแปรรูป
โดยบริษัทฯมีที่มาจากแหล่งทรัพยากรที่ได้รับการรับรองจาก MSC 
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ เรายังผลิตและแปรรูปปลาทูน่าที่จับโดยไม่ใช้
อุปกรณ์ช่วยการทำาประมงประเภทซั้ง และการจับโดยใช้เบ็ดตวัดเพื่อ
รองรับความต้องการจำาเพาะของตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดย
ปริมาณผลผลิตรวมของบริษัทฯสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะ
ของแหล่งที่มาหรือการจับอย่างยั่งยืนตามข้อกำาหนดของตลาด ได้เพิ่ม
มากขึ้นจาก 5,599 เมตริกตันในปี 2555 เป็น 9,131 เมตริกตัน
ในปี 2556



% CATCH CERTIFICATE AVAILABLE FOR RAW MATERIALS
% ãºÃÑºÃÍ§¡ÒÃ¨ÑºÊÑµÇ�¹éÓÊÓËÃÑºÇÑµ¶Ø´Ôº
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Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishery is another
issue that we take seriously. As we work progressively
towards full coverage of catch certificate for all wild-caught 
raw materials in 2018, the challenge remains with the
domestically purchased species where a more coordinative
alignment between policies and regulatory frameworks
of different authorities is an important success factor.
Nevertheless, our procurement team has proactively 
engaged key domestic suppliers in implementing our 
sustainable sourcing policy and obtaining marine catch 
purchasing document (MCPD) from the Department of 
Fisheries (DOF).

As for aquaculture (e.g. shrimp, salmon and trout), we 
require at the minimum a certificate from concerned
authority indicating that our raw materials are farm raised 
properly, for instance Good Aquaculture Practice (GAP) for 
domestically-sourced farmed shrimp and Certification of 
Origin and Health Certification for imported salmon and 
trout.  At the same time, we continue our investment in 
achieving higher standards of our raw material supplies 
in terms of quality, hygiene, environmental and social
management.

การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็น
อีกประเด็นหน่ึงท่ีบริษัทฯให้ความสำาคัญอย่างย่ิงยวด เราต้ังเป้าหมายท่ีจะ
ให้มีใบรับรองการจับสัตว์น้ำาครอบคลุมวัตถุดิบหลักจากการประมง
ครบถ้วนภายในปี 2561 โดยมีสิ่งที่ต้องดำาเนินการประสานงานทาง
ด้านนโยบายและกรอบปฏิบัติทางกฎหมายร่วมกับหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะ
การประมงในประเทศไทย อย่างไรก็ดี ทีมงานด้านจัดซื้อได้ทำางาน
อย่างใกล้ ชิดกับผู้จัดหาวัตถุดิบประมงในการผลักดันมาตรการ
ท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายการจัดซ้ือท่ีย่ังยืน และสนับสนุนระบบการรับรอง
การจับสัตว์น้ำาตามแนวทางของกรมประมง

สำาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา (เช่น กุ้ง ปลาแซลมอน และปลาเทราท์)
เราได้กำาหนดมาตรฐานข้ันต่ำาสำาหรับวัตถุดิบว่าจะต้องมีใบรับรอง
จากหน่วยงานที่กำากับดูแลในเรื่องการจัดการฟาร์มที่เหมาะสม อาทิ 
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาสำาหรับวัตถุดิบกุ้ง
ท่ีเล้ียงในประเทศไทย ใบรับรองแหล่งกำาเนิดสินค้าและใบรับรองสุขอนามัย
สำาหรับวัตถุดิบปลาแซลมอนและปลาเทราท์ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ   
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯยังคงพัฒนามาตรฐานของวัตถุดิบอย่างต่อเน่ือง
ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพ สุขอนามัย การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม
และสังคม
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As for raw material supplies of which the majority is
purchased domestically (e.g. aquaculture products,
ingredient, packaging, and factory supplies), TUF also
emphasizes on the capacity enhancement for its local
suppliers as well as lessening of the environmental impacts 
from long-range transport and logistic.  In this regard, we 
have opted to promote transparency in our procurement 
practice such as clearly stated criteria for supplier selection
and applying electronic auction system for the purchase of 
more than 100,000 Baht. 

In additional to the environmental aspect of our procurement,
TUF realizes that in order to secure an access to raw
materials, it is important all stakeholders within the supply
chain ought to be engaged in our social responsibility
initiative as well as good quality and environmental
management.  In 2013, TUF has started to communicate 
its Code of Conduct concerning labor practices to suppliers
and service providers with an aim to complete the whole 
supply chain within 2014. On top of the Code of Conduct,
we also launch a simplified questionnaire for each of our 
suppliers and service providers to perform self-assessment
against of its current status against our expectations.

TUF has taken a step further to ensure social compliance
in the supply chain through auditing scheme (being 
planned). For some time, we have invested in having
independent verifiers to audit the facilities of the preprocessors
subcontracted to process parts of our shrimp raw materials
based on Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA).  
Out of 4 preprocessors, one facility was taken into a serious
discussion in late 2013 for its potential breach of human 
rights clauses.

สำาหรับการจัดซ้ือในประเทศ เช่น สัตว์น้ำาจากการเพาะเล้ียง ส่วนประกอบ
อาหาร บรรจุภัณฑ์ และวัสดุใช้สอยในโรงงาน ทียูเอฟมุ่งเน้นการเสริม
ศักยภาพให้แก่ผู้ผลิตในประเทศ รวมท้ังเน้นการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ที่เกิดจากการขนส่งระยะไกล  นอกจากนี้ เรายังเน้นความเป็นธรรม
ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยกำาหนดเง่ือนไขการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีชัดเจน
และกำาหนดหลักปฏิบัติภายในให้ใช้ระบบการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่มูลค่าของการจัดซื้อเกิน 100,000 บาท

นอกจากแง่มุมทางด้านส่ิงแวดล้อมแล้ว ทียูเอฟยังตระหนักถึงการผลักดัน
ให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่
อุปทานของเราได้ร่วมบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหาวัตถุดิบ
และสินค้าเพื่อเรานั้นจะมีความต่อเนื่อง มีคุณภาพและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2556 ทียูเอฟได้เริ่มทำาการสื่อสาร
หลักปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานไปยังผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้ให้บริการ โดย
ต้ังเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้ให้บริการทุกกลุ่ม
ภายในปี 2557 นอกจากหลักปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานแล้ว เรายังได้
ออกแบบทดสอบอย่างง่ายเพื่อให้ผู้จัดหาวัตถุดิบและผู้ให้บริการ
สามารถประเมินได้ถึงสถานภาพของการปฏิบัติของตนว่าเป็นไปตาม
ข้อกำาหนดของเรามากน้อยเพียงใด

ทียูเอฟยังได้ก้าวเดินไปข้างหน้าในการรับประกันการปฏิบัติที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายในห่วงโซ่อุปทานด้วยการตรวจประเมินที่
อยู่ระหว่างการวางแผนปฏิบัติ  ท่ีผ่านมา เราได้ดำาเนินการตรวจประเมิน
สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้นจำานวน 4 แห่ง ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
แปรรูปวัตถุดิบกุ้งที่จัดหาโดยทียูเอฟ โดยใช้มาตรฐานของ Sedex 
Members Ethical Trade Audit (SMETA) ทั้งนี้ ในปลายปี 2556 
เราได้พูดคุยและถกอย่างจริงจังเกี่ยวกับความเสี่ยงในการละเมิด
ข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชนในสถานประกอบการแห่งหนึ่ง
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FOCUS ON
CLIMATE CHANGE 
AND ENVIRONMENT 
PROTECTION
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปกป้องสิ่งแวดล้อม

Energy consumption
¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹

KEY ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE INDICATOR

ดัชนีชี้วัดหลักดานสิ่งแวดลอม

UNIT
หนวย

2013
PERFORMANCE

ผลการดำเนินงานป 2556

2014
TARGET

เปาหมายสำหรับป 2557

Fresh water intake
¡ÒÃãªŒ¹éÓÊØ·¸Ô

6,937.69MJ/ton FG
àÁ¡Ð¨ÙÅµ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

-3.56% 
(as electricity ã¹ÃÙ»¢Í§ä¿¿‡Ò)

-2.60% 
(as steam ã¹ÃÙ»¢Í§äÍ¹éÓ)

m3/ton FG
ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃµ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

19.75 -3.89%

GHG emission
¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡

1,481.07 n/akg CO2eq/ton FG
¡ÔâÅ¡ÃÑÁà·ÕÂºà·‹Ò¢Í§¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´�
µ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

Sulfur dioxide emission
¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ«ÑÅà¿ÍÃ�ä´ÍÍ¡ä«´�

2.122 n/akg SO2eq/ton FG
¡ÔâÅ¡ÃÑÁà·ÕÂºà·‹Ò¢Í§«ÑÅà¿ÍÃ�ä´ÍÍ¡ä«´�
µ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

Oxides of nitrogen emission
¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂÍÍ¡ä«´�¢Í§ä¹âµÃà¨¹

Ozone Depletion Substance
ÊÒÃ·ÓÅÒÂâÍâ«¹

0.0053

0.308

n/a

n/a

kg NO2eq/ton FG
¡ÔâÅ¡ÃÑÁà·ÕÂºà·‹Ò¢Í§ä¹âµÃà¨¹ÍÍ¡ä«´�
µ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

ton CFC-11eq

µÑ¹à·ÕÂºà·‹Ò¢Í§ CFC-11

BOD loading
âËÅ´ºÕâÍ´Õ

Waste to Landfill
¢Í§àÊÕÂ½˜§¡Åº

86.63

30.22

n/a

n/a

mg/ton FG
ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁµ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

kg/ton FG
¡ÔâÅ¡ÃÑÁµ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

Recyclability of packaging
ºÃÃ¨ØÀÑ³±�·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹Ó¡ÅÑºä»ãªŒãËÁ‹ä´Œ

Compliance
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ

20

100%

n/a

100%

% non-recyclable by item
ÃŒÍÂÅÐâ´Â¨Ó¹Ç¹·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹Ó¡ÅÑºä»ãªŒãËÁ‹ä Œ́

-

2020
TARGET

เปาหมายสำหรับป 2563

KEY INITIATIVES
แนวทางการดำเนินงาน

•  ¹ÓÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ ISO 51001 ÁÒãªŒ
•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ª¹Ô´¢Í§àª×éÍà¾ÅÔ§
•  »ÃÑº»ÃØ§Ë¹‹ÇÂ¼ÅÔµ¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

•  »ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
(â´Âà©¾ÒÐË¹‹ÇÂ·ÕèãªŒ¹éÓã¹»ÃÔÁÒ³ÊÙ§)

•  ËÁØ¹àÇÕÂ¹¹éÓãªŒÀÒÂã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

•  Implement energy management system ISO 51001
•  Fuel switch
•  Energy utilities and process improvement

•  Process improvements
(focusing on water-intensive units)

•  In-process water recycle

4,856.38
(-30%)

13.83
(-30%)

•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ª¹Ô´¢Í§àª×éÍà¾ÅÔ§
•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ÊÒÃ·Ó¤ÇÒÁàÂç¹ã¹ÃÐººáª‹àÂ×Í¡á¢ç§
•  »ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (ÃÇÁ¶Ö§ÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂ)

•  ãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§ÊÐÍÒ´ (àª‹¹ ¶‹Ò¹ËÔ¹¡ÓÁÐ¶Ñ¹µèÓ)
•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ª¹Ô´¢Í§àª×éÍà¾ÅÔ§

•  à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§ËÁŒÍäÍ¹éÓ
•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ª¹Ô´¢Í§àª×éÍà¾ÅÔ§

•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ÊÒÃ·Ó¤ÇÒÁàÂç¹ã¹ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ

•  Fuel switch
•  Substitution of freezing agent
•  Process improvements

(including wastewater treatment systems)

•  Clean fuel (e.g. low sulfur coal)
•  Fuel switch

•  Boiler efficiency improvement,
•  Fuel switch

•  Substitution of refrigerant

1,036.75
(-30%)

1.485
(-30%)

0.0037 
(-30%)

0.216 
(-30%)

•  »ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

•  ãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡Ò¡µÐ¡Í¹¹éÓàÊÕÂ
•  »ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢Í§àÊÕÂà¾×èÍà¾ÔèÁÊÑ´Ê‹Ç¹

¡ÒÃ¹Ó¡ÅÑºä»ãªŒãËÁ‹

•  Process improvements

•  Utilization of wastewater treatment sludge
•  Improved waste segregation

to enable higher recycle/landfill ratio

60.64 
(-30%)

21.15 
(-30%)

•  »ÃÑº»ÃØ§á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒÇÑÊ´ØÊÓËÃÑººÃÃ¨ØÀÑ³±�
•  ãªŒÇÑÊ´Ø·Õèà»š¹ÁÔµÃµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹·ÕèÁÒ¡¢Öé¹

•  Improved material selection
•  Introducing more environmental friendly materials

14 
(-30%)

•  ¤§ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ISO 14001•  Maintain environmental management system
ISO 14001

100%
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TUF’s processing facilities have been certified ISO 14001 
for years. The environmental performances are routinely 
monitored and managed by the Environmental Management
Representative Committee (EMRC). Targets and improvement
plans on key operational performances proposed on an 
annual basis include energy consumption, fresh water
intake, and regulatory compliance. Additional management
performances included are environmental policy revision
and community engagement. In 2013, the Energy,
Environment, and Climate Change Working Group (under 
SD Committee) convened for the first time in September 
to define long-term (2020) targets for all key environmental 
performances (in relation to material issues) and establish 
roadmaps for achieving those targets correspondingly.

สายการผลิตแปรรูปอาหารของทียูเอฟได้รับการรับรองมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องจน
ปัจจุบัน ซ่ึงมีคณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารด้านส่ิงแวดล้อมทำาหน้าท่ี
ติดตามและกำากับผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นประจำาทุกปี
เป้าหมายและแผนการทำางานสำาหรับประเด็นด้านพลังงาน น้ำา และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการทบทวนนโยบายส่ิงแวดล้อมและการ
ลงพื้นที่ชุมชนรอบข้าง จะถูกนำาเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการนี้ 
ในปี 2556 คณะทำางานด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยน
สภาพภูมิอากาศ (ภายใต้คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน) ได้ทำาการ
ประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน เพื่อกำาหนดเป้าหมายระยะยาว
สำาหรับปี 2563 ให้ครอบคลุมผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ที่มีนัยสำาคัญด้านความยั่งยืน และจัดทำาแผนแม่บทของแนวทางการ
ดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น

Energy consumption
¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹

KEY ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE INDICATOR

ดัชนีชี้วัดหลักดานสิ่งแวดลอม

UNIT
หนวย

2013
PERFORMANCE

ผลการดำเนินงานป 2556

2014
TARGET

เปาหมายสำหรับป 2557

Fresh water intake
¡ÒÃãªŒ¹éÓÊØ·¸Ô

6,937.69MJ/ton FG
àÁ¡Ð¨ÙÅµ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

-3.56% 
(as electricity ã¹ÃÙ»¢Í§ä¿¿‡Ò)

-2.60% 
(as steam ã¹ÃÙ»¢Í§äÍ¹éÓ)

m3/ton FG
ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃµ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

19.75 -3.89%

GHG emission
¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ¡�Ò«àÃ×Í¹¡ÃÐ¨¡

1,481.07 n/akg CO2eq/ton FG
¡ÔâÅ¡ÃÑÁà·ÕÂºà·‹Ò¢Í§¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä«´�
µ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

Sulfur dioxide emission
¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ«ÑÅà¿ÍÃ�ä´ÍÍ¡ä«´�

2.122 n/akg SO2eq/ton FG
¡ÔâÅ¡ÃÑÁà·ÕÂºà·‹Ò¢Í§«ÑÅà¿ÍÃ�ä´ÍÍ¡ä«´�
µ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

Oxides of nitrogen emission
¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂÍÍ¡ä«´�¢Í§ä¹âµÃà¨¹

Ozone Depletion Substance
ÊÒÃ·ÓÅÒÂâÍâ«¹

0.0053

0.308

n/a

n/a

kg NO2eq/ton FG
¡ÔâÅ¡ÃÑÁà·ÕÂºà·‹Ò¢Í§ä¹âµÃà¨¹ÍÍ¡ä«´�
µ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

ton CFC-11eq

µÑ¹à·ÕÂºà·‹Ò¢Í§ CFC-11

BOD loading
âËÅ´ºÕâÍ´Õ

Waste to Landfill
¢Í§àÊÕÂ½˜§¡Åº

86.63

30.22

n/a

n/a

mg/ton FG
ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁµ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

kg/ton FG
¡ÔâÅ¡ÃÑÁµ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

Recyclability of packaging
ºÃÃ¨ØÀÑ³±�·ÕèÊÒÁÒÃ¶¹Ó¡ÅÑºä»ãªŒãËÁ‹ä´Œ

Compliance
¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ

20

100%

n/a

100%

% non-recyclable by item
ÃŒÍÂÅÐâ´Â¨Ó¹Ç¹·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹Ó¡ÅÑºä»ãªŒãËÁ‹ä Œ́

-

2020
TARGET

เปาหมายสำหรับป 2563

KEY INITIATIVES
แนวทางการดำเนินงาน

•  ¹ÓÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ ISO 51001 ÁÒãªŒ
•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ª¹Ô´¢Í§àª×éÍà¾ÅÔ§
•  »ÃÑº»ÃØ§Ë¹‹ÇÂ¼ÅÔµ¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

•  »ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
(â´Âà©¾ÒÐË¹‹ÇÂ·ÕèãªŒ¹éÓã¹»ÃÔÁÒ³ÊÙ§)

•  ËÁØ¹àÇÕÂ¹¹éÓãªŒÀÒÂã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

•  Implement energy management system ISO 51001
•  Fuel switch
•  Energy utilities and process improvement

•  Process improvements
(focusing on water-intensive units)

•  In-process water recycle

4,856.38
(-30%)

13.83
(-30%)

•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ª¹Ô´¢Í§àª×éÍà¾ÅÔ§
•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ÊÒÃ·Ó¤ÇÒÁàÂç¹ã¹ÃÐººáª‹àÂ×Í¡á¢ç§
•  »ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ (ÃÇÁ¶Ö§ÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂ)

•  ãªŒàª×éÍà¾ÅÔ§ÊÐÍÒ´ (àª‹¹ ¶‹Ò¹ËÔ¹¡ÓÁÐ¶Ñ¹µèÓ)
•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ª¹Ô´¢Í§àª×éÍà¾ÅÔ§

•  à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§ËÁŒÍäÍ¹éÓ
•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ª¹Ô´¢Í§àª×éÍà¾ÅÔ§

•  »ÃÑºà»ÅÕèÂ¹ÊÒÃ·Ó¤ÇÒÁàÂç¹ã¹ÃÐºº»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ

•  Fuel switch
•  Substitution of freezing agent
•  Process improvements

(including wastewater treatment systems)

•  Clean fuel (e.g. low sulfur coal)
•  Fuel switch

•  Boiler efficiency improvement,
•  Fuel switch

•  Substitution of refrigerant

1,036.75
(-30%)

1.485
(-30%)

0.0037 
(-30%)

0.216 
(-30%)

•  »ÃÑº»ÃØ§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

•  ãªŒ»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡Ò¡µÐ¡Í¹¹éÓàÊÕÂ
•  »ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ¤Ñ´áÂ¡¢Í§àÊÕÂà¾×èÍà¾ÔèÁÊÑ´Ê‹Ç¹

¡ÒÃ¹Ó¡ÅÑºä»ãªŒãËÁ‹

•  Process improvements

•  Utilization of wastewater treatment sludge
•  Improved waste segregation

to enable higher recycle/landfill ratio

60.64 
(-30%)

21.15 
(-30%)

•  »ÃÑº»ÃØ§á¹Ç·Ò§¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒÇÑÊ´ØÊÓËÃÑººÃÃ¨ØÀÑ³±�
•  ãªŒÇÑÊ´Ø·Õèà»š¹ÁÔµÃµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹·ÕèÁÒ¡¢Öé¹

•  Improved material selection
•  Introducing more environmental friendly materials

14 
(-30%)

•  ¤§ÃÐºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ISO 14001•  Maintain environmental management system
ISO 14001

100%



Product (¼ÅÔµÀÑ³±�)

By-products (¼ÅÔµÀÑ³±�¼Å¾ÅÍÂä´Œ) Non-recyclable (äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹Ó¡ÅÑºä»ãªŒãËÁ‹ä´Œ)

Wastes (¢Í§àÊÕÂ)

Recyclable (ÊÒÁÒÃ¶¹Ó¡ÅÑºä»ãªŒãËÁ‹ä´Œ)

42%

58%

0.07%

TOTAL FOOD RAW
MATERIAL INPUT
ÇÑµ¶Ø´Ôº·Õèà»š¹ÍÒËÒÃÃÇÁ

206,323 ton

FOOD MATERIALS (TONS)
ÇÑµ¶Ø´Ôº·Õèà»š¹ÍÒËÒÃ (µÑ¹)

PACKAGING MATERIALS
ºÃÃ¨ØÀÑ³±�

20%

80%
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By nature, discards from food processing are very low.  
In 2013, only 0.07% (or 144 tons out of 206,323 tons 
food raw materials) was disposed as wastewater sludge 
to landfill. In 2014, the plan has been set to identify an 
opportunity for utilizing the sludge. If succeeded, TUF 
processing plants will be close to become a zero food 
waste facility. In present, around 58% of raw material is 
converted to finished goods while 42% is utilized as
by-products comprising animal feeds, extracted proteins, 
fine chemicals, etc. As for packaging material usage, an 
emphasis is made on the recyclability of our packaging at 
the end of their intended use originally. At present, 80% 
of our packaging materials by item can be recycled while 
we continue to work on the remaining 20% in order to
increase further the proportion of recyclable packaging.

โดยธรรมชาติของการแปรรูปอาหารทะเล ของเสียที่ต้องกำาจัดทิ้งจาก
สายการผลิตจะมีปริมาณน้อยมาก ในปี 2556 เพียงร้อยละ 0.07 
(หรือ 144 ตันจากวัตถุดิบที่เป็นอาหาร 206,323 ตัน) ที่ถูกกำาจัด
ด้วยการฝังกลบในรูปของกากตะกอนจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย ท้ังน้ี เราได้
วางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนดังกล่าว
ซึ่งหากประสบความสำาเร็จ ทียูเอฟจะเข้าใกล้เป้าหมายของการเป็น
โรงงานท่ีปราศจากของเสียในรูปของวัตถุดิบอาหาร ในปัจจุบัน ประมาณ
ร้อยละ 58 ของวัตถุดิบท่ีเป็นอาหารได้รับการแปรรูปเป็นสินค้า ในขณะท่ี
อีกร้อยละ 42 ถูกใช้ประโยชน์ในรูปของผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ อาทิ 
อาหารสัตว์ โปรตีนสกัด เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพเฉพาะ ฯลฯ  สำาหรับ
บรรจุภัณฑ์สำาหรับสินค้าของเรา เราเน้นศักยภาพในการนำากลับไปใช้ใหม่
ของบรรจุภัณฑ์เหล่านี้หลังจากใช้แล้ว โดยปัจจุบัน ร้อยละ 80 ของ
บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเราสามารถนำากลับไปใช้ใหม่ได้ และเรายังคงทำางาน
อย่างต่อเนื่องในการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 ให้
สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้

MATERIAL USAGE
การใช้วัตถุดิบ



Water Discharge (¹éÓ·Ôé§)

Evaporation (¹éÓ·ÕèÊÙÞàÊÕÂ¨Ò¡¡ÒÃÃÐàËÂ)

Water Reuse (¹éÓãªŒËÁØ¹àÇÕÂ¹)

WATER (m3)
¹éÓ (ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃ)

INTENSITY (m3/ton FG) 
¤ÇÒÁà¢ŒÁ¢Œ¹ (ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃµ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�)

78%

18%

19.75

20.47

4%
TOTAL WATER

CONSUMPTION
»ÃÔÁÒ³¹éÓãªŒÃÇÁ

2,468,740 m3

18 19 20 21

m3/ton FG ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁµÃµ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

Fresh Water
Intake

¹éÓãªŒÊØ·¸Ô

Total Water
Consumption

¡ÒÃãªŒ¹éÓÃÇÁ
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As TUF’s processing facilities are located in an
urban-industrial zone, our fresh water supply is solely 
municipal and taken from Tahjeen River.  Since we are in 
the downstream of the river and close to the estuary, the 
water scarcity has never been a problem in our history.  
Nonetheless, we have taken the issue about fresh water 
intake seriously as evidenced from the annual target
setting for minimizing water consumption in the past 
years. The processes are the prime consumers of water
while the energy utilities come in the second place. Therefore
78% of water consumption is destined back to the river 
after being used and properly treated and 18% is lost 
through evaporation. Around 4% of treated effluent is
rerouted to be used for cleaning activities outside the
processing facilities. The net water intake is thus 96% of 
total water consumption with the amount of 2,381,140 
cubic meters in 2013. We aim at further continuous
reduction of fresh water intake by developing alternative 
options at the processing steps known to have consumed 
significant of water such as thawing.

เน่ืองจากท่ีต้ังของโรงงานของทียูเอฟอยู่ในเขตเมืองอุตสาหกรรม น้ำาท่ีเรา
ใช้จึงจำาหน่ายโดยการประปาท้องถิ่น โดยมีแม่น้ำาท่าจีนเป็นแหล่งที่มา
และเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ปลายน้ำาใกล้กับปากอ่าว การขาดแคลนน้ำา
จึงไม่เคยเป็นปัญหาของเรา อย่างไรก็ดี เราถือว่าประเด็นด้านทรัพยากร
น้ำาจำาเป็นต้องได้รับความใส่ใจ และได้บรรจุเป้าหมายด้านการลดการ
ใช้น้ำาในแผนประจำาปีมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน น้ำาจะถูกใช้ใน
กระบวนการผลิตเป็นสัดส่วนสูงที่สุด ในขณะที่หน่วยผลิตพลังงานเป็น
ผู้ใช้น้ำาอันดับที่สอง ดังนั้น ร้อยละ 78 ของน้ำาใช้จึงถูกปล่อยกลับสู่
แหล่งน้ำาสาธารณะภายหลังจากใช้งานและบำาบัดอย่างเหมาะสมแล้ว
อีกร้อยละ 18 สูญเสียไปกับการระเหย ในขณะท่ี เราสามารถหมุนเวียน
น้ำาที่ผ่านการบำาบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในการทำาความสะอาดพื้นที่
ภายนอกส่วนผลิตได้ร้อยละ 4 จึงเหลือเป็นน้ำาใช้สุทธิร้อยละ 96 หรือ
คิดเป็นจำานวน 2,381,140 ลูกบาศก์เมตรในปี 2556 เราตั้งเป้าที่จะลด
ปริมาณน้ำาใช้สุทธิลงอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาทางเลือกใหม่สำาหรับ
ขั้นตอนการผลิตที่มีปริมาณการใช้น้ำาสูง เช่น การละลายปลา เป็นต้น

WATER CONSUMPTION
การใช้น้ำา
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Energy usage is another issue important to TUF.  In similar
to water consumption, the target of reducing energy
consumption has been part of the annual plan by
Environmental Management Representative Committee 
(EMRC).  Out of 836,634 Giga Joules (GJ) of total energy 
consumed in 2013, Electricity accounts for 32% and is 
the only indirect energy imported from the national grid.  
The rests are direct energy in the form of coal and bunker
oil for steam production, LPG for cooking, gas oil and 
gasoline for light vehicles. As coal is the prime source of 
heat to be consumed in the processes, we have a number
of alternatives in minimizing total energy consumption 
such as process and energy utility improvements and fuel 
switch.  In addition, we aim at implementing the energy 
management system ISO 51001 from 2014 onwards.

การใช้พลังงานเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทียูเอฟให้ความใส่ใจมาโดยตลอด 
เช่นเดียวกับการใช้น้ำา เป้าหมายลดการใช้พลังงานถูกบรรจุเป็นส่วนหน่ึง
ของแผนงานประจำาปีโดยคณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารด้าน
สิ่งแวดล้อม จากปริมาณพลังงานรวม 836,634 กิกะจูลในปี 2556 
ไฟฟ้าซ่ึงซ้ือจากการไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 และจัดเป็นพลังงาน
ทางอ้อมเพียงชนิดเดียว ในขณะที่ที่เหลือเป็นพลังงานทางตรงทั้งสิ้น
ที่ประกอบด้วยถ่านหินและน้ำามันเตาที่ใช้สำาหรับผลิตไอน้ำา ก๊าซหุงต้ม
สำาหรับประกอบอาหาร น้ำามันดีเซลและน้ำามันแก็สโซลีนสำาหรับเป็น
เชื้อเพลิงของยานพาหนะ การที่ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิต
พลังงานความร้อนที่ใช้สำาหรับกระบวนการผลิต เราจึงมีทางเลือกที่
หลากหลายในการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม ไม่ว่า
จะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยผลิตพลังงานและกระบวน
การผลิต การปรับเปล่ียนชนิดของเช้ือเพลิง นอกจากน้ี เรายังต้ังเป้าหมาย
ในการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ระบบ
การจัดการพลังงาน ISO 51001 ในปี 2557 เป็นต้นไป

ENERGY CONSUMPTION
การใช้พลังงาน
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Reflecting from the profile of energy sources stated in 
the previous section with direct energy dominating, the 
ratio of greenhouse gas (GHG) emission is 76% to 26% 
for scope 1 (GHG generation directly by TUF’s activities) 
and scope 2 (GHG generated by the suppliers during the 
processing of energy imported by TUF) respectively. Out of
178,543 ton carbon dioxide equivalent (CO2eq) generated
in 2013, coal burning, methane and CO2 released from 
wastewater treatment facilities, liquid CO2 utilized as
freezing agent, and electricity, are the top four sources 
of GHG emissions with more or less equal contribution.  
Options for GHG reduction are thus quite diversified from 
substitutions of coal and liquid CO2 to process improvements.

สอดรับกับรูปแบบของแหล่งพลังงานดังกล่าวในหัวข้อที่แล้ว การที่
แหล่งพลังงานทางตรงถูกใช้เป็นหลัก อัตราส่วนของก๊าซเรือนกระจก
ตาม scope 1 (ก๊าซเรือนกระจกก่อกำาเนิดจากกิจกรรมของทียูเอฟโดยตรง)
ต่อ scope 2 (ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตพลังงาน
ของผู้ให้บริการพลังงานแก่ทียูเอฟ) จึงอยู่ที่ร้อยละ 76 ต่อร้อยละ 24  
เม่ือพิจารณาภาพรวมของปริมาณเทียบเท่าของคาร์บอนไดออกไซด์ 
178,543 ตันในปี 2556 พบว่าการเผาไหม้ถ่านหิน ก๊าซมีเทนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย คาร์บอนได
ออกไซด์เหลวที่ใช้ในการแช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์ และการใช้ไฟฟ้า เป็น
แหล่งกำาเนิดหลักของก๊าซเรือนกระจก โดยทั้งสี่ปัจจัยส่งผลกระทบใน
ระดับท่ีใกล้เคียงกัน  ทางเลือกในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จึงค่อนข้างที่จะหลากหลาย โดยครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนชนิดของ
เชื้อเพลิงและสารแช่เยือกแข็ง ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการ

GREENHOUSE GAS EMISSIONS
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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Two major sources of air emissions are steam boilers
(for the emissions of sulfur dioxide and oxides of nitrogen)
and refrigeration/air conditioning (for the release of ozone 
depletion substances). Sulfur dioxide emission is calculated
from theoretically maximum release based on the sulfur
content in coals burned as fuel. Although it may be
overestimated, we use this quantification method to justify
all subsequent reduction initiatives. Usage of low sulfur 
coal is an obvious option for us and to be exercised in 
2014. Oxides of nitrogen on the other hand are quantified
from stack sampling which may be subject to high
discrepancy due to the averaging of the emission loading
over the significantly long period between each sampling.
We continue to work on increasing the accuracy of
quantification. As for the emission of ozone depletion
substance, we measure the quantity emitted directly from 
the record of purchase of concerned chemical agents 
(R22 and R134a).

แหล่งกำาเนิดมลพิษทางอากาศที่สำาคัญสองแหล่ง คือ หม้อไอน้ำา (แหล่ง
กำาเนิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และออกไซด์ของไนโตรเจน) และระบบ
ปรับอากาศ (แหล่งกำาเนิดของสารทำาลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ) อัตรา
การปลดปล่อยซลัเฟอรไ์ดออกไซดค์ำานวณโดยใชอ้ตัราสูงสุดทางทฤษฎี
บนฐานของปริมาณกำามะถันในถ่านหินท่ีใช้เผาเป็นเช้ือเพลิง ถึงแม้ว่าเป็น
ค่าประมาณที่อาจสูงเกินจริง แต่เราเลือกใช้วิธีการคำานวณดังกล่าว
ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของแนวทางการดำาเนินงานในการลดการ
ปลดปล่อยในอนาคต  การเลือกใช้เช้ือเพลิงถ่านหินกำามะถันต่ำาเป็นทางเลือก
ที่ชัดเจนและจะถูกดำาเนินการในปี 2557  ส่วนออกไซด์ของไนโตรเจน
ได้คำานวณโดยใช้ค่าตรวจวัดจริงที่ปล่อง แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนสูง 
เนื่องจากความจำาเป็นในการประมาณค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาระหว่างการ
ตรวจวัดแต่ละครั้ง เราจึงได้ดำาเนินการเพื่อเพิ่มความแม่นยำาในการ
ประมาณค่าดังกล่าว  ส่วนการประมาณค่าการปลดปล่อยสารทำาลายโอโซน
ได้ใช้ข้อมูลปริมาณการซ้ือสารท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น R22 หรือ R134a

AIR EMISSIONS
มลพิษทางอากาศ

Sulfur dioxide
¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂ«ÑÅà¿ÍÃ�ä´ÍÍ¡ä«´�

Oxides of nitrogen
¡ÒÃ»Å´»Å‹ÍÂÍÍ¡ä«´�¢Í§ä¹âµÃà¨¹

Ozone Depletion Substance
ÊÒÃ·ÓÅÒÂâÍâ«¹

255,854 kg SO2eq
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¡ÔâÅ¡ÃÑÁà·ÕÂºà·‹Òä¹âµÃà¨¹ÍÍ¡ä«´�

0.308 ton CFC-11eq
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µ‹ÍµÑ¹¼ÅÔµÀÑ³±�

n/a
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The wastewater treatment at TUF has been designed to 
support future plant capacity enhancement.  Its treatment 
efficiency is thus comparatively high considering the cur-
rent influent loading.  The resulted parameters, BOD and 
COD, in effluents are therefore much lower than those re-
quired by standards (5 and 3 times lower in case of BOD 
and COD respectively).  The corresponding BOD and COD 
loadings are also minimal in terms of the absolute amount 
(10,447 kg and 96,838 kg) and the intensity (86.63 mg/
ton FG and 803 mg/ton FG).  Further reductions in load-
ings are dependent primarily on the potential to decrease 
the intensity of water discharge, either through improved 
water recycling ratio or reduced in-process water con-
sumption.

ระบบบำาบัดน้ำาเสียของทียูเอฟถูกออกแบบให้รองรับการขยายกำาลังการ
ผลิตในอนาคต ดังน้ัน สมรรถนะของระบบจึงมีค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับ
ภาระน้ำาเสียในปัจจุบัน ดังเห็นได้จากค่าเฉล่ียของความเข้มข้นของบีโอ
ดีและซีโอดีในน้ำาท้ิงท่ีต่ำากว่าเกณฑ์ตามกฎหมายมาก (ประมาณ 5 เท่า
สำาหรับบีโอดี และ 3 เท่าสำาหรับซีโอดี) เป็นผลให้อัตราการปล่อยมลสาร
ในรูปของท้ังบีโอดีและซีโอดีมีค่าต่ำา ท้ังในเชิงปริมาณ (10,447 กิโลกรัม 
และ 96,838 กิโลกรัม) หรือเชิงความเข้มข้นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (86.63 
มิลลิกรัมต่อตันผลิตภัณฑ์ และ 803 มิลลิกรัมต่อตันผลิตภัณฑ์) 
แนวทางในอนาคตในการลดอัตราการปล่อยมลสารในน้ำาท้ิงจึงข้ึนกับ
ความสามารถในการลดปริมาณน้ำาเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ไม่
ว่าจะเป็นการเพ่ิมอัตราการนำากลับไปใช้ใหม่ของน้ำาท่ีผ่านการบำาบัดแล้ว 
หรือการลดความจำาเป็นในการใช้น้ำาในสายการผลิต
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Total waste is considered not significant when compared 
to food raw materials (3.41%) or finished goods (5.83%).  
Half of that (or around 48%) can be recycled and another 
half is landfilled.   Within this landfilling portion, about half 
is in the form of wastewater treatment sludge. The feasibility
study of sludge utilization is being planned.  If succeeded, 
25% reduction of total waste and 50% reduction of waste 
to landfill will result. Some small portions of wastes requiring
special treatment are 2.19 tons of hazardous wastes 
and 848 tons of coal ashes from boilers. At present, TUF
cooperates with coal supplier to seek alternatives for
utilizing these coal ashes. A further increase of the
proportion of recyclable waste can be realized.

Out of 9.8 million Baht expenditure concerning
environmental management, the majority of 59% is used 
for waste treatment operations while 40% is paid for 
waste management such as landfilling.  In 2013, TUF has 
not been fined or penalized as a result of any breach of 
environmental laws and regulations.

สำาหรับกากของเสียรวมเม่ือเทียบกับปริมาณวัตถุดิบท่ีเป็นอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 3.41 หรือเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 5.83 ซ่ึงนับว่า
น้อยมาก ในที่นี้ กึ่งหนึ่ง (หรือประมาณร้อยละ 48) เป็นของเสียที่
สามารถนำากลับไปใช้ใหม่ได้ และอีกก่ึงหน่ึงเป็นของเสียฝังกลบ โดยในส่วน
ของของเสียฝังกลบ ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นกากตะกอนจากระบบบำาบัด
น้ำาเสีย ซึ่งเรามีแผนในการนำาไปใช้ประโยชน์ โดยอยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ ซึ่งหากสำาเร็จจะเป็นผลให้สัดส่วนของของเสียลดลงไป
ร้อยละ 25 ในขณะที่ของเสียที่ทำาการฝังกลบลดลงได้ครึ่งหนึ่ง มีเพียง
ส่วนน้อยที่ต้องทำาการจัดการแบบพิเศษ ได้แก่ ของเสียอันตรายจำานวน
2.19 ตัน และเถ้าจากหม้อไอน้ำาจำานวน 848 ตัน  ณ ปัจจุบัน ทียูเอฟ
กำาลังอยู่ระหว่างการศึกษานำาเถ้าจากหม้อไอน้ำาไปใช้ประโยชน์โดยร่วมมือ
กับผู้จัดจำาหน่ายถ่านหิน ซึ่งจะเป็นผลให้สัดส่วนของกากของเสียที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้เพิ่มสูงขึ้นอีก

จากค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมรวม 9.8 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายหลักจำานวน
ร้อยละ 59 ถูกใช้ในระบบการบำาบัดมลพิษ ในขณะที่อีกร้อยละ 40
ใช้สำาหรับการบริหารจัดการกากของเสีย เช่น การฝังกลบ เป็นต้น  
ในปี 2556 ทียูเอฟไม่ถูกปรับหรือลงโทษอันมีสาเหตุจากการละเมิด
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อม

WASTES

ENVIRONMENTAL
EXPENDITURE

ของเสีย

ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
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FOCUS ON 
PEOPLE
การดูแลพนักงาน
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Person (¤¹)

DISTRIBUTION OF WORKFORCE BY RANKS 
¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂµÑÇ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹µÒÁÃÐ´Ñº

Total number of employees = 10,786 persons (Excluded 3 advisors)
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All 10,786 personnel at TUF are permanently and full-time 
employed. We make sure that they are all at minimum
entitled to every benefit governed by Thai laws regardless
of nationality. In the process of recruitment, thorough 
checks are performed by human resource department to 
ensure that there is no employment of irregular workers,
child and forced labor (to be in compliance with our
Sustainable Development Policy and the Code of Conduct 
concerning labor practices). Wages and other cash benefits
are paid in full once every two weeks and are paid directly
to employee’s bank account to avoid wage deduction from
third parties. From day one, every employee both daily
workers and monthly staffs will be registered and the
contributions from both employer and employee will be 
paid to the social security office to ensure that every
employee is entitled to health insurance benefits provided 
by the state.

พนักงานทั้ง 10,768 คนของทียูเอฟเป็นพนักงานประจำาและทำางาน
เต็มเวลา เรารับประกันว่าพนักงานทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำา
ตามกฎหมายไทยเป็นอย่างน้อย ไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตาม ในการรับ
สมัครงาน ฝ่ายบุคคลจะทำาการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการ
ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก (เป็นไปตาม
นโยบายด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนและหลักปฏิบัติท่ีดีด้านแรงงาน) ทียูเอฟ
ทำาการจ่ายค่าจ้างเต็มตามจำานวนทุกสองสัปดาห์ และจ่ายตรงเข้าบัญชี
เงินเดือนของพนักงานทุกคน เพื่อป้องกันการถูกหักเงินค่าจ้างอันเนื่อง
มาจากบุคคลอื่น นับตั้งแต่วันแรกของการทำางาน บริษัทฯได้ทำาการ
ข้ึนทะเบียนพนักงานทั้งรายวันและรายเดือนกับสำานักงานประกันสังคม 
และนำาส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทั้งในส่วนของนายจ้างและ
ลูกจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับสิทธิและเข้าถึงสวัสดิการ
ของรัฐในด้านการประกันสุขภาพและการรักษาพยาบาล

EMPLOYMENT
การจ้างงาน
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At TUF, we do not have any preference of gender for
recruitment in general.  Recommendations of gender 
may be issued in case there are special requirements or
constraints in certain jobs that prohibit an employment of 
specific gender for the sole benefit of the employees such 
as the health and safety protection for works involving 
heavy lifting. In fact, our workforce is notably dominated by
female employees (71.8%) with majority of female staffs in 
all ranks except senior management level.

In concerning the treatment of female and male workforce,
there is no distinction in the basic salary and the pay 
policy. There are few different fringe benefits provided to 
accommodate the needs of specific gender in particular
circumstances such as special uniforms for pregnant 
workers and a maternity leave for women, and an ordination
leave for men.

ที่ทียูเอฟ ไม่มีข้อกำาหนดที่แตกต่างกันในการจ้างพนักงานหญิงและชาย
อาจมีข้อบ่งช้ีในเร่ืองเพศของพนักงานในกรณีของงานที่มีลักษณะ
จำาเพาะหรือข้อจำากัดซ่ึงไม่เหมาะสมสำาหรับการทำางานของเพศใดเพศหน่ึง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของลูกจ้างเป็นสำาคัญ อาทิ การปกป้อง
คุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยในงานท่ีเก่ียวข้องกับการยกของหนัก
เป็นต้น  อันท่ีจริง พนักงานหญิงจัดเป็นกลุ่มหลักท่ีมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ
71.8 และมีเสียงส่วนใหญ่ในทุกระดับของพนักงาน ยกเว้นผู้บริหารระดับสูง

ในเรื่องค่าจ้างและนโยบายด้านค่าแรงและผลตอบแทน จะไม่มีความ
แตกต่างระหว่างพนักงานหญิงและชาย อาจมีเพียงความแตกต่างกัน
ในสวัสดิการเฉพาะด้านที่เกี่ยวโยงกับลักษณะเพศของแรงงาน อาทิ 
ชุดทำางานสำาหรับหญิงต้ังครรภ์และการลาคลอดสำาหรับพนักงานหญิง 
การลาบวชสำาหรับพนักงานชาย เป็นต้น

EQUALITY
ความเท่าเทียม
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The current distribution of age group reflects the right
balance of workforce in supporting the short to medium 
term strategy for Thai Union Group’s operation in Thailand.
With the focus to continue as a prime operational base 
for processing of our six main product categories, daily 
workers are the key success factor. The domination of 
new generation (< 30 years old) with very small fraction of 
maturing workers (> 50 years old) present in this worker
group follows the typical age distribution of migrant
workforce from neighboring countries. As for monthly 
staffs, the domination of prime age workforce (between 
30 and 50 years old) in all ranks indicates the ability to 
continue business-as-usual for at least a considerable
period of time. Nevertheless, we have exercised the
succession planning and implementation for key positions 
for a number of years to make sure that we are prepared 
well in advance to cope with foreseeable workforce
demographic change in the next decade.

จะเห็นได้ว่าการกระจายตัวพนักงานตามช่วงอายุในปัจจุบันมีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในระยะสั้นถึงระยะกลางของการดำาเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทไทยยูเน่ียนในประเทศไทย ด้วยการมุ่งเน้นเป็นฐานผลิตสินค้า
ในหกกลุ่มผลิตภัณฑ์ จึงยังคงมีความจำาเป็นในการใช้พนักงานรายวัน
เป็นหลัก  สำาหรับพนักงานกลุ่มนี้ การมีคนรุ่นใหม่ (อายุน้อยกว่า 30 ปี)
เป็นส่วนใหญ่ และพนักงานที่มีวัยวุฒิ (มากกว่า 50 ปี) ในสัดส่วนที่น้อย
สะท้อนภาพเดียวกันกับการกระจายตัวตามช่วงอายุของแรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านโดยท่ัวไป  ในส่วนของพนักงานรายเดือน
การมีพนักงานในวัยท่ีเป่ียมด้วยพลัง (อายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี) เป็นหลัก
ในทุกระดับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรในการดำาเนินธุรกิจ
ดังเช่นทุกวันนี้ไปอีกระยะหนึ่งโดยไม่มีปัญหาแต่ประการใด อย่างไรก็ดี
เราไม่ได้ต้ังอยู่บนความประมาท แต่ได้วางแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำาแหน่ง
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ของพนักงานรายเดือนที่จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า
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While pursuing the global citizenship, TUF has proudly 
registered itself as a good corporate citizen in the areas 
where it operates. With 42.3% of total monthly full-time 
employees as local residences and a substantial portion 
of local people representation in each of our workforce 
ranks, we ensure that the sustainability aspects and
mandates of the local communities (e.g. local hiring,
purchase of local goods, community investment projects, 
etc.) are properly addressed in the current as well as future 
planning and management of our operations.

Equally important, the diversity among our workforce 
is one of the enabling factors that support Thai Union 
Group’s missions on the world stage. A collection of
diverse knowledge, skill, and experience within our
workforce will help bridging our domestic operations with 
our business overseas and broader stakeholder groups 
worldwide.

ในขณะที่ทียูเอฟก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการชั้นนำาระดับโลก ทียูเอฟ
ยังคงภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นที่เราดำาเนินงานอยู่  
ด้วยการมีพนักงานรายเดือนที่เป็นคนท้องถิ่นมากถึงร้อยละ 42.3 โดย
กระจายตัวในทุกระดับ ช่วยสร้างความมั่นใจว่าประเด็นด้านความยั่งยืน
และความต้องการของชุมชนในพื้นที่ (อาทิ การจ้างงานในท้องถิ่น
การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าในท้องถ่ิน การสนับสนุนงานพัฒนาท้องถ่ิน ฯลฯ)
จะได้ถูกพิจารณาในการวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต

และท่ีสำาคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ความหลากหลายของพนักงานถือเป็น

ปัจจัยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนบรรลุพันธกิจในเวทีการค้าโลก

ความหลากหลายในองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน

มีส่วนช่วยเช่ือมโยงการดำาเนินงานในประเทศเข้ากับธุรกิจในต่างประเทศ

และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลก

LOCALITY & DIVERSITY
ความเป็นท้องถิ่นและความหลากหลาย
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Performance and career development reviews are
compulsory for monthly staffs at all levels. At the end of each
year, the expectations on key performance achievements, 
competencies, and successors’ development, have to 
be agreed upon as an individual KPI. A career discussion
comes right after KPI setting where all three sets of
competencies (i.e. core, management, and functional
competencies) are used as references for setting up 
the development priorities and goals in the form of an
individual development plan (IDP).

As our general development rule, IDP puts more focus on 
learning by doing (70%), less on learning from feedback
and coaching (20%), and the least on formal training 
(10%).  The actual value of 12.68 million Baht investment 
in 23,125.34 man-hours of training and seminar throughout
2013 would be more than ten-fold multiplication when 
people assimilate what they learn into their works. On 
average, the training hour per person is fairly distributed
across all levels. Around double efforts made in the group 
of entry level management reflects our emphasis on
successors’ development.

การประเมินผลการทำางานและการพัฒนาอาชีพการงานถือเป็นภาคบังคับ
สำาหรับพนักงานรายเดือนในทุกระดับ ในทุกๆ สิ้นปี เป้าหมายและดัชนี
ช้ีวัดความสำาเร็จรายบุคคลจะถูกกำาหนดบนพื้นฐานของความคาดหวัง
ต่อความสำาเร็จในงาน สมรรถนะความสามารถ และการพัฒนาทายาท  
ตามด้วยการสนทนาเพื่อวางแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ในช่วง
ต้นปี เพื่อกำาหนดลำาดับความสำาคัญและเป้าหมายของการพัฒนา โดย
อ้างอิงจากผลการประเมินสมรรถนะความสามารถทั้งสามด้านที่
ประกอบด้วย ความสามารถหลักองค์กร ความสามารถในการบริหาร 
และความสามารถตามสายงาน

ตามแบบแผนของการพัฒนาทั่วไปของบริษัทฯ แผนพัฒนารายบุคคล
จะให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาจากประสบการณ์การทำาจริง 
(ร้อยละ 70) และลดหลั่นลงไปสำาหรับการเรียนรู้และพัฒนาจากความ
สัมพันธ์กับผู้อื ่น (ร้อยละ 20) และน้อยที่สุดสำาหรับการฝึกอบรม
อย่างเป็นทางการ (ร้อยละ 10)  สำาหรับงบประมาณการอบรมและสัมมนา
ตลอดปี 2556 เท่ากับ 12.68 ล้านบาท คิดเป็นเวลาโดยรวมเท่ากับ 
23,125.34 คน-ชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯเห็นว่า เป็นการลงทุนที่สามารถ
ให้ผลลัพธ์กลับมาได้มากกว่า 10 เท่า หากว่าผู้เรียนสามารถนำาไปประยุกต์
ใช้กับงานที่รับผิดชอบอยู่ และจะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการฝึก
อบรมต่อคน จะมีค่าใกล้เคียงกันสำาหรับพนักงานทุกระดับ ยกเว้นผู้บริหาร
ระดับต้นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแผนการพัฒนาทายาท

DEVELOPMENT
การพัฒนา

SUCCESSION
PLAN 
á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÒÂÒ·

INDIVIDUAL
DEVELOPMENT
PLAN (IDP)
á¼¹¾Ñ²¹ÒÃÒÂºØ¤¤Å

Annual Award/
Recognition
ãËŒÃÒ§ÇÑÅ/Â¡Â‹Í§
¤ÇÒÁÊÓàÃç¨»ÃÐ¨Ó»‚

Mid-term
Performance Review
»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÅÒ§»‚

1st Half Year
¤ÃÖè§áÃ¡¢Í§»‚

2nd Half Year
¤ÃÖè§ËÅÑ§¢Í§»‚Year End

Performance Review
»ÃÐàÁÔ¹¼Å»ÅÒÂ»‚

KPI Setting
¡ÓË¹´à»‡ÒËÁÒÂ
áÅÐ´Ñª¹ÕªÕéÇÑ´¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

Career Discussion
¡ÒÃÊ¹·¹Òà¾×èÍÇÒ§á¼¹¾Ñ²¹ÒÃÒÂºØ¤¤Å

People Planning Review
·º·Ç¹á¼¹¡ÓÅÑ§¤¹
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To aid the process of practicing what people learn, various
on-the-job training programs have been introduced. Quality
Control Circle (QCC) is one of those aiming at putting in 
place the process based on the quality cycle (Plan-Do-Check-
Act) for team engagement in working on improvement 
targets together. In 2013, 11 teams comprising both
production and support units have been through the pilot 
program. War Room is another model to endorse teamwork
as well as learning from feedback.  As originated from Thai 
Union Seafood (TUS), War Room has been introduced to 
all at TUF factories and is expected to be in full force in 
2014.

เพ่ือช่วยให้เกิดกระบวนการนำาส่ิงท่ีเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เราได้นำาโปรแกรม
ที่หลากหลายรูปแบบมาประยุกต์ใช้ อาทิ การบริหารโดยการควบคุม
คุณภาพ (QCC) ที่เน้นการวางกระบวนการทำางานบนฐานของวงจร
คุณภาพ (การวางแผน-การปฏิบัติ-การตรวจสอบ-การแก้ไขปรับปรุง)
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทีมในการทำางานเพื่อเป้าหมายของการ
พัฒนาร่วมกัน ในปี 2556 มีทีมงานนำาร่องจำานวน 11 ทีมด้วยกัน
ท่ีเข้าร่วมโปรแกรม  วอร์รูมถือเป็นอีกหน่ึงรูปแบบท่ีใช้ส่งเสริมการทำางาน
เป็นทีมพร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้และพัฒนาจากข้อแนะนำา หรือมุมมอง
ของผู้อ่ืน จากจุดเร่ิมต้นท่ี บริษัท ไทยยูเน่ียน ซีฟู้ด จำากัด (TUS) ซ่ึงเป็น
บริษัทในเครือ วอร์รูมได้ถูกถอดแบบมาใช้ที่โรงงานของทียูเอฟ และ
คาดว่าจะถูกใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี 2557 นี้
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The promotion from daily workers to monthly staffs is the 
first step in the career ladder at TUF. This door of opportunity
is opened for all (including migrant workers) but it is quite 
a challenge for many considering the distinctions in the job 
responsibilities and skill-sets required.  Every year there 
are a considerable number of daily workers promoted.  
Out of 48 promoted in 2013, one is of Burmese nationality.  
This brings the total number of Burmese monthly staffs at 
present to 8 persons.

As for monthly staffs, the career opportunities are also 
widely opened with possibilities to be promoted within 
function and cross-functional.  Where there are conditions 
by which a promotion cannot be granted, we will work 
together with the employees and their superior to seek the 
solutions that work best and are fair to all.  For example, 
there was a case where an academic background was 
essential for the targeted promotion, the one aiming at 
that promotion chose to pursuit further education through 
the ‘Star’ program designed to provide the support for 
continued study without conditional contract for those 
who exhibited an outstanding performance.  In 2013, 103 
monthly staffs were promoted.

My elementary school background did not matter here.  I was given a chance 
to contribute and truly proud to be chosen as ‘STAR’ to continue my high 
school study with full support by TUF. Having opportunity to get higher
education, it was my choice to payback TUF with my career devotion. I learn 
a lot from working too. Up till today I am being taken care of both work and 
life. As I get older, I am not as healthy as before…my superiors keep expressing
their concern over my well-being.  A million thanks to TUF.

การเล่ือนตำาแหน่งสำาหรับพนักงานรายวันเป็นพนักงานรายเดือนถือเป็น
ก้าวแรกในเส้นทางการเติบโตในการทำางานท่ีทียูเอฟ  ประตูแห่งโอกาสน้ี
เปิดกว้างสำาหรับทุกคน (รวมท้ังแรงงานข้ามชาติ) แต่ก็เป็นความท้าทาย
เช่นเดียวกันเม่ือพิจารณาถึงความแตกต่างในลักษณะความรับผิดชอบ
ในงานและทักษะการทำางานที่จำาเป็น ในแต่ละปีจะมีพนักงานรายวัน
เป็นจำานวนมากที่ได้รับการปรับเลื่อนตำาแหน่ง  ในปี 2013 นี้มีจำานวน
ท้ังส้ิน 48 คน โดยมีพนักงานสัญชาติพม่า 1 คน ทำาให้ปัจจุบันเรามีจำานวน
พนักงานรายเดือนที่ถือสัญชาติพม่า 8 คน

สำาหรับพนักงานรายเดือน โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพเปิดกว้าง
ท้ังการปรับเล่ือนตำาแหน่งในสายงานหรือข้ามสายงาน  ในกรณีท่ีมีเง่ือนไข
บางประการที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับเลื่อนตำาแหน่ง บริษัทฯจะร่วม
ปรึกษากับพนักงานและผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือหาแนวทางท่ีเป็นธรรม
และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังเห็นได้จากตัวอย่างในอดีตซึ่งวุฒิการศึกษา
เป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับตำาแหน่งท่ีจะทำาการปรับ พนักงานดังกล่าวเลือกท่ีจะ
เข้าร่วมโครงการ Star ที่บริษัทฯสนับสนุนการศึกษาต่อโดยไม่มีเงื่อนไข
ผูกมัดสำาหรับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น ในปี 2556 มี
พนักงานรายเดือนจำานวน 103 คน ที่ได้รับการปรับเลื่อนตำาแหน่ง

ความรู้เราแค่ประถมหก ไม่ถูกมองว่าเป็นอุปสรรค เราได้ทำางานเต็มที่และภูมิใจมากที่ได้รับ
คัดเลือกเป็น Star สนันสนุนให้เราได้เรียนต่อจนจบมัธยมหก แม้ทียูเอฟเปิดโอกาสให้เรียนต่อ
จนถึงปริญญาโท แต่เราอยากทุ่มเททำางานตอบแทนบริษัทฯมากกว่า แล้วก็เรียนรู้เพ่ิมเติมจาก
การทำางาน วันน้ี ทียูเอฟก็ยังดูแลเราอยู่ท้ังในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตัว อย่างตอนน้ีอายุมากข้ึน
สุขภาพก็เร่ิมไม่ค่อยแข็งแรง ทางผู้ใหญ่ก็ดูแลห่วงใย คอยถามทุกข์ สุข ของเราตลอด อยากพูด
ขอบคุณทียูเอฟซักล้านครั้ง

CAREER OPPORTUNITY
โอกาสในอาชีพการงาน

“TUF is my second home
ทียูเอฟเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สอง”

Lumpoey Dodsung, a daily worker 22 years ago and now Assistant Production Manager
คุณรำาเพย โดดสังข์ พนักงานรายวันเมื่อ 22 ปีก่อน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
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Thailand’s national minimum wage for daily workers in 
Samut Sakhon was at 205 Baht/day in January 2010, 
and was increased to 215 Baht a year later and stayed at 
that level until the Royal Thai Government’s policy to raise 
the minimum wage to 300 Baht/day across the country
became in effect.  Since April 2012, the minimum wage of 
300 Baht/day has been regulated in Samut Sakhon area 
resulting in the highest ever wage adjustment in the history 
of 39% (85 Baht increase). This has benefited directly to 
decent living of every worker as, by the end of 2013, the 
rate of increase in the minimum wage over 4 year period is 
46.34% surpassing way beyond the inflation for the same 
period of 11.59% based on consumer price index.

อัตราค่าจ้างข้ันต่ำาของไทยในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครอยู่ท่ี 205 บาท
ต่อวัน เม่ือเดือนมกราคม 2553 และเพ่ิมเป็น 215 บาทในปีถัดมา และ
อยู่ในระดับดังกล่าวจนกระทั่งรัฐบาลได้ออกนโยบายเพิ่มค่าแรงข้ันต่ำา
ท่ัวประเทศเป็น 300 บาทต่อวัน ในเดือนเมษายน 2555 ค่าจ้างข้ันต่ำา
300 บาทมีผลบังคับใช้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร นับเป็นการปรับเพิ่ม
ค่าจ้างถึงร้อยละ 39 (หรือ 85 บาท) เป็นจำานวนมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่ง แต่ก็เป็นผลประโยชน์โดยตรงด้านคุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้แรงงาน โดยพิจารณาได้จาก ณ ปลายปี 2556 อัตราการเพิ่ม
ของค่าแรงตลอดระยะเวลา 4 ปีย้อนหลังจะอยู่ที่ร้อยละ 46.34 ซึ่งเป็น
การเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูงมากกว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาเดียวกันที่
ร้อยละ 11.59 จากข้อมูลสถิติดัชนีราคาผู้บริโภค

REMUNERATION
ค่าตอบแทน
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Although, the increase of minimum wage in 2012 has created
considerable impacts on the competitiveness of our business,
we support this initiative to address the labor rights and 
the social well-being of labor. TUF is in full compliance 
of every laws and regulations concerning recruitment and 
employment of the workforce. In specific to daily workers,
TUF sets the minimum entry level basic wage of 301 
Baht/day for new comers without skill and experience 
required (in reference to the current national daily wage 
of 300 Baht) since April 2012. The basic wage of each 
worker is adjusted annually based on the performance.  
The average basic wage of our current daily workers in 
2013 is thus 308.39 Baht/day. In addition, we provide 
various forms of performance-linked incentive (e.g. daily 
target achievement bonus, best employee awards),
work-related incentive (e.g. night shift pay, hot-work/
cold-work pay, attendance bonus), and other benefit and 
bonuses (e.g. scholarship for continued education, royalty 
bonus, rice coupon, Chinese red pocket) plus overtime 
payment. These additional benefits add up to the average 
cash income per person of 418.02 Baht/day. Note that 
the difference in basic wage and benefits earned by workers
is based solely on work-related performance. This has 
nothing to do with the differences in sex, race or origin.

แม้ว่าการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำาในปี 2555 จะส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ในการแข่งขันทางการค้า แต่บริษัทฯสนับสนุนความคิดในการส่งเสริม
สิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ทียูเอฟได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงาน
ทุกประการโดยเคร่งครัด ในส่วนของพนักงานรายวัน ต้ังแต่เดือนเมษายน 
2555 ทียูเอฟได้กำาหนดอัตราค่าจ้างฐานแรกเข้าข้ันต่ำาสำาหรับผู้ท่ีไม่มีทักษะ
หรือประสบการณ์ที่ต้องการในงานที่ 301 บาทต่อวัน (อ้างอิงจาก
ค่าแรงขั้นต่ำาตามกฎหมายที่ 300 บาทต่อวัน) อัตราค่าจ้างฐานของเรา
ไม่ได้ถูกกำาหนดตายตัว แต่มีการปรับขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่
ละปี ดังนั้น ค่าจ้างฐานโดยเฉลี่ยสำาหรับปี 2556 จึงอยู่ที่ 308.39 บาท
ต่อวัน  นอกจากน้ี ยังมีการเพ่ิมเติมสวัสดิการท่ีหลากหลายรูปแบบ ต้ังแต่
เงินพิเศษที่ผูกกับผลงาน (เช่น โบนัสจากการทำางานที่ได้เกินเป้าหมาย
ต่อวัน รางวัลพนักงานดีเด่น) เงินพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกับลักษณะงาน
(เช่น ค่าทำางานในกะกลางคืน ค่าทำางานในที่ร้อนและที่เย็น เบี้ยขยัน) 
และผลประโยชน์และโบนัสอื่นๆ (เช่น ทุนการศึกษา เงินพิเศษสำาหรับ
การทำางานครบแต่ละปี คูปองค่าข้าว เงินปีใหม่ (ตรุษจีน)) รวมไปถึง
ค่าล่วงเวลา เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยของรายได้
ในรูปตัวเงินของพนักงานรายวันจะอยู่ท่ี 418.02 บาทต่อวัน ท้ังน้ี ค่าแรง
ฐานและสวัสดิการของแต่ละคนที่อาจแตกต่างกันเป็นการอ้างอิงเฉพาะ
ผลงาน โดยไม่พิจารณาความแตกต่างในเรื่องเพศ สัญชาติ หรือถิ่น
กำาเนิดแต่อย่างใด
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Apart from those benefits realized at present, we seek to 
provide long-term benefits that provide an assurance of 
continued decent living for our employees as well as their 
immediate family members after their careers at TUF end.  
These include life insurance and retirement fund.  In 2013 
alone, TUF paid the insurance premium of 9.125 million 
Baht for full coverage of all employees. The retirement 
fund is provided to both daily workers and monthly staffs 
based on the number of years of service. To guarantee that 
the long-term benefits entitled by employees will not be
affected by the financial status of the company at any time 
in the future, under the international accounting standard 
IAS19, every retirement fund obligation is inscribed as
liability in the accounting statement yearly, with 377.39 
million Baht reserved to date.

To make sure that our employees will be readily prepared 
for their retirement well in advance, we together with the 
Social Security Office have arranged the training program 
about sufficiency economy and retirement plan saving to 
all who are interested.

Additionally, we have looked into how to secure the payments
of wages and benefits when there is a temporary disruption
to our business. The coverage of compensation by the 
insurance policy in case of business interruptions has 
been extended beyond commercial impacts to include 
payments of wage and benefits for all employees affected 
throughout the disruption period.

นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จับต้องได้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯยังได้
จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ ช่วยการยังชีพของพนักงานและ
ครอบครัวภายหลังการเกษียณจากหน้าที่การงานที่ที ยูเอฟแล้ว 
ประกอบด้วยประกันชีวิตและเงินบำาเหน็จเกษียณอายุ  เฉพาะในปี 2556
นี้ ทียูเอฟได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตสำาหรับพนักงานทุกคนรวมกันเป็นเงิน
9.125 ล้านบาท  ส่วนเงินบำาเหน็จนั้น มีการจัดให้สำาหรับทั้งพนักงาน
รายวันและรายเดือนถ้วนหน้ากัน โดยได้กันเงินสำารองทุกๆ ปีไว้ในหมวด
หน้ีสินของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีสากล IAS19 เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าบริษัทฯสามารถจ่ายเงินทดแทนให้กับพนักงานตามสิทธิที่พึงมีได้ใน
อนาคต ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2556 ทียูเอฟได้กันเงินสำารองบำาเหน็จเกษียณ
อายุสะสมจำานวน 377.39 ล้านบาท

และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้าน
การเงินก่อนเข้าสู่วัยเกษียณเป็นการล่วงหน้า จึงได้ร่วมกับสำานักงาน
ประกันสังคมจัดหลักสูตรอบรมเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และการออมเงินเพื่อการเกษียณให้แก่พนักงานที่สนใจ

นอกจากน้ี ยังได้มีการพิจารณาถึงการคงรักษารายได้ของพนักงานในรูป
ของค่าจ้างและผลประโยชน์ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำาให้การดำาเนินธุรกิจ
หยุดชะงักเป็นการชั่วคราว ดังนั้น บริษัทฯจึงขยายความคุ้มครองใน
กรรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบทางธุรกิจให้ครอบคลุมรายได้ของ
พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดชะงักของการดำาเนินธุรกิจด้วย



TUF SUSTAINABILITY
REPORT 2013

106

Our code of conduct concerning labor practices stipulates
clearly about the prohibition of child labor, forced labor,
corporal punishment and harassment. In 2013, we sourced
every daily workforce ourselves through direct job applications
at the factory in Samut Sakhon. This allows us to exercise
thorough checking for all related documents (such as 
passport, visa, and work permit) for their validity and
genuineness (as an indication for child labor), and that 
they are in possession of the applicants (as an indication 
for forced labor). We have clearly stated in the guideline for 
the recruitment staffs not to withhold any of these documents
belonging to the applicants nor ask for any fee related to 
the job application. Violations against this code of conduct
are equivalent to the breaches of our uncompromising 
code of ethics which result in the maximum penalty of
employment contract termination.

Our code of conduct has also been announced and
communicated to all line managers and supervisors. In 
general the actual practices are in alignment with our 
codes. There have been some reinforcements needed on 
case-by-case basis to resolve the issues related to corporal
punishment and harassment realized through employees’ 
grievances. This reflects the need to revitalize our training 
for all (line managers, supervisors, and workers) concerning
human rights and labor practices planned in the near future.

Every year, TUF is subject to numerous audits (the compliance
of social standards included) both directly by customers 
and by 3rd party auditors. In 2013, there were 12 social 
compliance audits, 10 performed by external 3rd parties 
and 2 conducted by customers. 6 out of 12 audits were 
assessed against Ethical Trade Initiative (ETI) code whereas
the rest was in accordance with customers’ or auditors’ 
specific code of practices. We have been full compliance 
with the local regulations and all standards applied for 
auditing on the aspects of prohibition of child labor and 
forced labor, non-discrimination, and freedom of association.
Nonetheless, some findings pointed out to the deficiencies
within our safety management system which is currently in 
the process of redefining in accordance with international 
OHSAS 18001 system (see the Occupational Health and 
Safety section for more detail). In an attempt to extend the 
social compliance assurance further up the supply chain, 
we have, at our own costs, applied the similar social
auditing scheme based on Ethical Trade Initiative code for 
4 shrimp preprocessor facilities in 2013.

หลกัปฏิบัติดา้นแรงงานไดก้ำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจนถึงขอ้หา้มเกีย่วกับการ
ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การลงโทษทางร่างกาย และการล่วงละเมิด
ในปี 2556 เราทำาการรับสมัครพนักงานโดยตรงที่โรงงานในจังหวัด
สมุทรสาคร เป็นผลให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบและคัดกรองเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง (เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตทำางาน) ได้โดยละเอียด
ถึงสถานะและความถูกต้อง (เพ่ือเป็นข้อบ่งช้ีถึงแรงงานเด็ก) และตรวจสอบ
ว่าเอกสารเหล่านั้นอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้สมัคร (เพื่อเป็นข้อ
บ่งช้ีถึงแรงงานบังคับ) ท้ังยังได้ให้แนวปฏิบัติต่อเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคลท่ีจะ
ไม่ยึดหรือเก็บเอกสารที่เป็นของผู้สมัครหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่เกี่ยวกับการสมัครงาน  การละเมิดต่อหลักปฏิบัตินี้จะถือเสมือนเป็น
การละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณซ่ึงมีบทลงโทษข้ันสูงสุดถึงให้ออกจากงาน

บริษัทฯได้ประกาศหลักปฏิบัติด้านแรงงานและส่ือสารไปยังหัวหน้าฝ่าย
และหัวหน้างานทุกคน ซึ่งการปฏิบัติโดยทั่วไปเป็นไปตามหลักปฏิบัติ
ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ดี การย้ำาเตือนยังคงต้องกระทำาเป็นกรณีๆ ไป 
ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษทางร่างกายและการล่วงละเมิดดังที่
ปรากฎในข้อร้องเรียนของพนักงาน สะท้อนให้เห็นถึงความจำาเป็นในการ
ยกระดับการอบรมให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติต่อแรงงานให้กับท้ังหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และแรงงาน
ที่จะวางแผนต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

ในทุกๆ ปี ทียูเอฟได้รับการตรวจประเมินที่หลากหลาย (รวมถึงความ
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสังคม) ท้ังจากลูกค้าโดยตรงหรือจากผู้ตรวจ
ประเมินที่เป็นบุคคลที่สาม  ในปี 2556 ได้มีการตรวจประเมินด้านสังคม
จำานวน 12 ครั้ง โดย 10 ครั้งเป็นการประเมินโดยบุคคลที่สามภายนอก
และอีก 2 ครั้งโดยลูกค้า 6 ใน 12 ครั้งเป็นการประเมินโดยอ้างอิง
ตามหลักปฏิบัติของ Ethical Trade Initiative (ETI) และที่เหลือเป็น
การประเมินโดยอ้างอิงหลักปฏิบัติของลูกค้าหรือองค์กรของผู้ตรวจ
ประเมินเอง ผลการตรวจแสดงให้เห็นว่า มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง
ตามกฎหมายท้องถิ่นและมาตรฐานที่อ้างอิงสำาหรับการตรวจในด้าน
การไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ การไม่เลือกปฏิบัติ และเสรีภาพ
ในการรวมกลุ่ม อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตหลายประการที่ชี้ให้เห็นถึงจุด
ท่ีควรแก้ไขในระบบจัดการความปลอดภัย ซ่ึงอยู่ในระหว่างการปรับเปล่ียน
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย OHSAS 18001 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  และเพื่อขยายผลในการรับประกันว่า
ห่วงโซ่อุปทานของเรามีการปฏิบัติต่อแรงงานท่ีดี บริษัทฯได้จัดให้มีการ
ตรวจประเมินสถานประกอบการแปรรูปกุ้งเบ้ืองต้น 4 แห่งท่ีเป็นผู้รับจ้าง
ผลิตให้แก่บริษัทฯในปี 2556 โดยใช้มาตรฐานอ้างอิงเดียวกันคือ 
หลักปฏิบัติของ Ethical Trade Initiative และทียูเอฟเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

HUMAN RIGHTS & LABOR RIGHTS
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน



Thai worker representative
¼ÙŒá·¹ÅÙ¡¨ŒÒ§ÊÑÞªÒµÔä·Â

Migrant worker representative
¼ÙŒá·¹ÅÙ¡¨ŒÒ§·Õèà»š¹µ‹Ò§´ŒÒÇ

WELFARE COMMITTEE 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
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Without trade union at TUF, our respect of freedom of
association and collective bargaining is practiced through 
the engagement of diverse groups of employees in the 
formal joint worker-management committees where the 
concerns in relation to human rights abuses and labor 
rights violations can be freely brought to light of management
without fear of retaliation. These committees include Welfare
Committee and Occupational Health and Safety Committee.
For the Occupation Health and Safety Committee, please 
see more in the subsequent section on occupational 
health and safety. For the Welfare Committee, 17 members
have been freely elected from each of the production areas
to represent the interest of employees and make sure that 
the viewpoints of employees are acknowledged and properly
addressed by management. 5 out of 17 members are of 
non-Thai nationality.

ถึงแม้จะไม่มีสหภาพที่ทียูเอฟ ความเคารพในเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
และเจรจาต่อรองถูกปฏิบัติจริงด้วยการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มพนักงานที่
หลากหลายสามารถมีส่วนร่วมในคณะกรรมการร่วมระหว่างพนักงาน
และผู้บริหาร ซึ่งเป็นเวทีที่พนักงานสามารถร้องเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานต่อผู้บริหารได้ โดยไม่ต้องเกรง
ต่อการถูกลงโทษ โดยปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการสวัสดิการ
และคณะกรรมการความปลอดภัย ให้ดูรายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ
ความปลอดภัยเพ่ิมเติมในหัวข้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในส่วน
ของคณะกรรมการสวัสดิการที่มีสมาชิก 17 คนในฐานะตัวแทนที่ได้รับ
เลือกต้ังจากเพ่ือนพนักงานในแต่ละพ้ืนท่ีปฏิบัติการ จะทำาหน้าท่ีปกป้อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน ให้ข้อเสนอของพนักงานได้รับการพิจารณา
และดำาเนินการอย่างเหมาะสมโดยฝ่ายบริหาร ในคณะกรรมการดังกล่าว
มีผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยอยู่ 5 คนด้วยกัน

FREEDOM OF ASSOCIATION
AND COLLECTIVE BARGAINING
เสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง



Labor Practice ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹ÍáÃ§§Ò¹

Discrimination ¡ÒÃàÅ×Í¡»¯ÔºÑµÔ

Human Rights ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹

Environmental Impact
¼Å¡ÃÐ·ºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Unidentifiable
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ISSUES FILED THROUGH GRIEVANCE BOXES
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Our management take every grievance filed by employees
seriously. We provide various formal channels, one of which
is a grievance box where the anonymity of complaint 
personnel is secured. A number of grievance boxes are 
placed in the areas where personnel can easily access.  
With the ones specifically designated for the president, 
all can rest assured that their grievances are addressed 
by the top executive and handled by appropriate
management and personnel. In 2013, 113 grievances
were filed through this channel where 104 issues 
were resolved correspondingly whereas other 9 filings 
were dropped because the information registered was
insufficient to clearly identify an issue. The majority of 
grievances focus on labor practices that are mostly caused 
by miscommunication between workers and supervisors 
and lack of understanding of the basic rights and benefits 
provided. Based on these findings, Human Resources
Department has developed new employee’s manual
describing all labor rights and benefits our employees are 
entitled to in both Thai and foreign languages.

Apart from the grievance boxes, employees can raise their 
concerns with direct superiors or through responsible
human resources personnel. HR Clinic provides a place 
where an employee can discuss his/her concerns in private
with human resources personnel. Human Resources
Department has also assigned its individual team member
as a business partner to assist management and line 
managers in all matters including human rights and labor
practices. Welfare Committee is another channel that
employees can raise their concerns through their
representatives.

In fact some employees, migrant workers in particular, 
may find it more comfortable to consult their grievances 
with local NGOs who work on supporting labor rights than 
filing their grievances through formal channels provided 
by the employer. We thus collaborate closely with various
local NGOs in order that all other grievances concerning
our employment practices, not known through the formal
channels provided, can be appropriately handled.  In 2013, 
there were 4 cases involving our employees in which TUF 
resolved together with local NGOs.

ฝ่ายบริหารให้ความสำาคัญอย่างย่ิงยวดต่อข้อร้องทุกข์ของพนักงานทุกคน
และจัดให้มีช่องทางอย่างเป็นทางการที่หลากหลาย โดยหนึ่งในนั้นคือ 
กล่องรับข้อร้องเรียน ซ่ึงอัตลักษณ์ของผู้ร้องเรียนได้รับการเก็บเป็นความลับ
กล่องรับข้อร้องเรียนได้ถูกติดต้ังในหลายพื้นที่ซึ่งพนักงานสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก  หากใช้ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านกล่องที่ระบุถึง
ประธานกรรมการบริหาร ผู้ร้องสามารถมั่นใจได้ว่าข้อร้องทุกข์จะถูก
รับทราบโดยผู้บริหารสูงสุด และได้รับการจัดการดูแลโดยผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่มีความเหมาะสม ในปี 2556 มีข้อร้องทุกข์จำานวน 113 
เรื่อง ซึ่ง 104 เรื่องได้รับการจัดการ ในขณะที่อีก 9 เรื่องไม่สามารถ
ระบุประเด็นได้ ข้อร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกับการปฏิบัติต่อแรงงาน
ที่มีสาเหตุหลักมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างพนักงานกับ
หัวหน้างาน และความไม่เข้าใจในสิทธิพ้ืนฐานและสิทธิประโยชน์ท่ีบริษัทฯ
จัดไว้ให้ ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบุคคลจึงได้จัดทำาคู่มือพนักงานฉบับใหม่
ที่อธิบายถึงสิทธิของแรงงานและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานพึงได้ เป็น
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

นอกเหนือจากกล่องรับข้อร้องเรียนแล้ว พนักงานยังสามารถร้องทุกข์
กับหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้โดยตรง HR Clinic เป็น
สถานท่ีท่ีจัดไว้เป็นการเฉพาะสำาหรับพนักงานในการปรึกษาข้อร้องทุกข์
ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ ฝ่ายบุคคลยังได้
กำาหนดเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ทำาหน้าที่เป็นเสมือนที่ปรึกษาให้กับ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนผลิตในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติต่อแรงงาน  คณะกรรมการสวัสดิการเป็นอีกช่องทางหน่ึง
ท่ีพนักงานสามารถส่งเร่ืองร้องทุกข์ผ่านตัวแทนของตนท่ีเป็นสมาชิกอยู่ได้

ท่ีจริงแล้ว สำาหรับพนักงานบางส่วน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ การปรึกษา
ข้อร้องทุกข์กับองค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นซึ่งทำางานช่วยเหลือเกี่ยวกับ
สิทธิแรงงานเป็นช่องทางที่มีความม่ันใจกว่าการใช้บริการช่องทางที่
นายจ้างจัดให้  บริษัทฯจึงได้ทำางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนท้องถ่ิน
เหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจประเด็นที่เป็นข้อร้องทุกข์ของพนักงานเกี่ยวกับ
การจ้างงานของเราได้รับการจัดการดูแล แม้ว่าจะไม่ได้ร้องเรียนผ่าน
ช่องทางที่เป็นทางการของบริษัทฯ ในปี 2556 ทียูเอฟได้ร่วมกับ
องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นเข้าแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ของเราจำานวน 4 กรณีด้วยกัน

GRIEVANCE MECHANISMS
กลไกในการร้องทุกข์
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One of our sustainability aspirational goal is to become 
a work place where the employees enjoy every moment 
they are at work while being able to have quality and decent
private lives. In-kind benefit packages are thus designed 
on the basis that all employees and their families must 
prosper as our business grows.

เป้าหมายประการหนึ่งของความยั่งยืนคือ การเป็นสถานประกอบการ
ที่พนักงานมีความสุขในการทำางานและมีชีวิตส่วนตัวที่ดีและมีคุณภาพ  
โปรแกรมด้านผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินได้ถูกออกแบบข้ึนเพื่อ
ตอบโจทย์ที่ว่าพนักงานของเราและครอบครัวของเขาเหล่านั้นจะต้องมี
พัฒนาการทางคุณภาพชีวิตท่ีดีไปพร้อมๆ กับการเติบโตทางธุรกิจของเรา

WORK vs LIFE BALANCE
ชีวิตการทำางานและชีวิตส่วนตัวที่สมดุล

SHELTER
·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ

MEALS
ÍÒËÒÃ

PARAPHER-
NALIA

à¤Ã×èÍ§ãªŒÊÍÂ

Dormitories for daily
and monthly staffs
ËÍ¾Ñ¡ÊÓËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒÂÇÑ¹áÅÐÃÒÂà´×Í¹

Free uniform
ªØ´·Ó§Ò¹¿ÃÕ

Free personal protective gear
ÍØ»¡Ã³�»‡Í§¡Ñ¹ÀÑÂÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å¿ÃÕ

2,000 seated canteen
providing variety of hygienic
and nutritious cuisines
âÃ§ÍÒËÒÃ¤ÇÒÁ¨Ø 2,000 ·Õè¹Ñè§
´ŒÇÂÍÒËÒÃ·ÕèÊÐÍÒ´áÅÐÁÕâÀª¹Ò¡ÒÃÊÙ§

Foods at subsidized prices
ÍÒËÒÃÃÒ¤ÒÂ‹ÍÁàÂÒÇ�

Free drinking water
¹éÓ´×èÁ¿ÃÕ

Maternity room for
collecting breast milk
ËŒÍ§ÁØÁ¹ÁáÁ‹ÊÓËÃÑºà¡çº¹éÓ¹ÁáÁ‹ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹

Training course for
expectant mothers
ËÅÑ¡ÊÙµÃÍºÃÁáÁ‹Á×ÍãËÁ‹

Cultural events
§Ò¹»ÃÐà¾³Õ

Free annual leisure trip
¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Óà·ÕèÂÇ»ÃÐ¨Ó»‚

New year party
§Ò¹àÅÕéÂ§»‚ãËÁ‹

Free annual medical
check-up
µÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐ¨Ó»‚¿ÃÕ

Medical facility with full time staffs
ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ·ÕèÁÕà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè»ÃÐ¨Ó

Sports & recreational facilities for
employees and families
Ê¶Ò¹·ÕèÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂáÅÐÊÑ¹·¹Ò¡ÒÃ
ÊÓËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ

MOTHER CARE
àÍÒã¨ãÊ‹´ÙáÅáÁ‹
áÅÐËÞÔ§ÁÕ¤ÃÃÀ�

SOCIAL
ACTIVITY

¡Ô¨¡ÃÃÁÊÑ§ÊÃÃ¤�

HEALTH
ÊØ¢ÀÒ¾
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* Based on the employees taken maternity leave in 2013 พิจารณาจากพนักงานที่ลาคลอดในปี 2556
** Based on the employees taken maternity leave in 2012 พิจารณาจากพนักงานที่ลาคลอดในปี 2555

บริษัทฯมีการทำาการวัดผลความสุขของพนักงานทั้งแบบทั่วไป ได้แก่ การสำารวจความพึงพอใจสำาหรับพนักงานรายวัน 
และการสำารวจความผูกพันกับองค์กรสำาหรับพนักงานรายเดือน  และทำาการประเมินดัชนีบ่งชี้ความพึงพอใจจำาเพาะด้าน 
ยกตัวอย่างเช่น อัตราการกลับเข้าทำางานภายหลังจากการลาคลอดของพนักงานหญิง และร้อยละของพนักงานหญิงกลุ่มน้ี
ที่ยังคงทำางานต่อเนื่อง 1 ปีหลังการลาคลอด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสวัสดิการเฉพาะด้าน

We employ a satisfaction survey for daily workers and an engagement survey for 
monthly staffs as the measurements of happiness in general. There are though some 
additional measurements taken to address the satisfaction in certain areas, for
instance, the percentage of female employees returning to work after maternity 
leave ends and the percentage of employees continuing to work 1 year passed after
maternity leave. This specific measurement demonstrates the effectiveness in relation 
to our management of a certain issue.

Monthly staffs
¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒÂà´×Í¹

NUMBER OF EMPLOYEES*
TAKEN MATERNITY LEAVE

(PERSONS)
¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹·ÕèãªŒÊÔ·¸ÔÅÒ¤ÅÍ´

ã¹»‚ 2556 (¤¹)

PERCENT EMPLOYEES*
RETURNING TO WORK

AFTER MATERNITY
LEAVE ENDS

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹*
·Õè¡ÅÑºà¢ŒÒ·Ó§Ò¹ÀÒÂËÅÑ§ãªŒ

ÊÔ·¸ÔÅÒ¤ÅÍ´

PERCENT OF EMPLOYEES**
CONTINUING TO WORK

1 YEAR PASSED
AFTER MATERNITY LEAVE

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹**
·ÕèÂÑ§¤§·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1 »‚
ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃÅÒ¤ÅÍ´

Daily workers
¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒÂÇÑ¹

Overall
â´ÂÃÇÁ

83

206

289

100%

100%

100%

93.98%

98.06%

96.89%



Slips, Trips, Fall (Å×è¹ÅŒÁ Ë¡ÅŒÁ µ¡¨Ò¡·ÕèÊÙ§)

Impact (¶Ù¡ª¹ËÃ×Í¡ÃÐá·¡)

Impact by vehicle (¶Ù¡à©ÕèÂÇª¹â´Â¾ÒË¹Ð)

Cutting (¶Ù¡ºÒ´)

Burned by hot water (¶Ù¡¹éÓÃŒÍ¹ÅÇ¡)

Chemical (¶Ù¡ÊÒÃà¤ÁÕ)

Pressing (¶Ù¡·Ñº)

Squeezing (¶Ù¡Ë¹Õº)

Other (Í×è¹æ)

BREAKDOWN OF INJURY BY TYPE
¡ÒÃºÒ´à¨çºáº‹§µÒÁ»ÃÐàÀ·

INJURY RATE
ÍÑµÃÒ¡ÒÃà¡Ô´ÍØºÑµÔàËµØ

0.79

LOST DAY RATE
ÍÑµÃÒÇÑ¹·Ó§Ò¹·ÕèÊÙÞàÊÕÂ

3.37

33%

7%

14%

10%

6%

6%

20%

3%

1%
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TUF has so far been operating its facilities in Thailand with 
zero work-related fatality since the beginning and we always
aim at maintaining this record with particular emphasis 
on putting in place all necessary preventive measures. In
recognition for the importance of health and safety as one 
of the key elements for sustainability, we are committed to 
integrating occupational health and safety (OHS) into all 
our decision making and continually improving our OHS 
management system. The occupational health and safety 
management system OHSAS 18001 has been introduced 
as an overarching management framework to embed 
safety performance management and review in day-to-day
operations.

In the process of establishing the management system, a 
number of progressive steps taken include;

• Improving our fire protection which involves hundreds 
of million Baht investment,

• Reforming our crisis preparedness and emergency 
response,

• Reinforcing the preventive measures to improve the 
accident record,

• Ongoing development of reporting system,
• Introducing medical surveillance program based on a 

documented risk assessment.

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานในประเทศไทย ทียูเอฟไม่เคยมีอุบัติเหตุในงาน
จนถึงขั้นเสียชีวิต และจะมุ่งมั่นที่จะรักษาสถิติดังกล่าวให้คงอยู่ตลอดไป
โดยเน้นมาตรการเชิงป้องกันเป็นหลัก  ด้วยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญของความ
ย่ังยืน เราต้ังม่ันท่ีจะผนวกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจและยกระดับมาตรฐานของระบบการ
จัดการให้ดียิ่งขึ้นไป  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
OHSAS 18001 ได้ถูกประกาศใช้เป็นกรอบการบริหารงานท่ีประสานการ
จัดการประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยเข้ากับการ
ทบทวนผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ บริษัทฯได้ดำาเนินการเป็นลำาดับ
ขั้นอย่างต่อเนื่องที่ประกอบด้วย

• การปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัย ซ่ึงใช้เงินลงทุนหลายร้อยล้านบาท
• การปรับเปลี่ยนแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและแผนรับมือกับภาวะ

วิกฤต
• การเสริมมาตรการด้านการป้องกันเพื่อให้สถิติอุบัติเหตุลดลง
• ทบทวนและพัฒนาระบบการรายงาน
• นำาโปรแกรมติดตามเฝ้าระวังทางการแพทย์มาใช้ในกิจกรรมที่
 ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยง

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Monthly staffs
¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒÂà´×Í¹

NUMBER OF EMPLOYEES*
TAKEN MATERNITY LEAVE

(PERSONS)
¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹·ÕèãªŒÊÔ·¸ÔÅÒ¤ÅÍ´

ã¹»‚ 2556 (¤¹)

PERCENT EMPLOYEES*
RETURNING TO WORK

AFTER MATERNITY
LEAVE ENDS

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹*
·Õè¡ÅÑºà¢ŒÒ·Ó§Ò¹ÀÒÂËÅÑ§ãªŒ

ÊÔ·¸ÔÅÒ¤ÅÍ´

PERCENT OF EMPLOYEES**
CONTINUING TO WORK

1 YEAR PASSED
AFTER MATERNITY LEAVE

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹**
·ÕèÂÑ§¤§·Ó§Ò¹ÍÂÙ‹ 1 »‚
ËÅÑ§¨Ò¡¡ÒÃÅÒ¤ÅÍ´

Daily workers
¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒÂÇÑ¹

Overall
â´ÂÃÇÁ

83

206

289

100%

100%

100%

93.98%

98.06%

96.89%
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Given a significantly low rates of incident, lost time, and 
absenteeism (the incident rate of 0.79 cases per 200,000 
man-hours, the lost day rate of 3.37 days per 200,000 
man-hours, and the absenteeism rate of 0.02 days per 
200,000 man-hours), our management does not take 
this comfort but rather urges each responsible individual
and function to work harder to understand the root 
causes of the resulted incidents and prevent those from
recurrence. From the breakdown of injury by type, incidents
involving moving objects (33% impact, 1% impact by 
vehicle, 14% squeezing, and 10% pressing) account for 
more than half of all incidents in 2013. In effect, we have 
expanded our risk assessment program to cover all our 
activities including those causing most of the incidents. 
The risk assessment helps us understand the risk which 
our employees are facing. Measures to ensure that those 
risks are mitigated are thus taken.

The most serious incident of all is the impact by vehicle.  
Though only 1%, it can easily be a direct link to a fatality 
due to the nature of this type of risk (i.e. extreme impact 
level). Fleet safety program which includes certified driver, 
fleet safety awareness, and improvement of facilities was 
initiated to ensure the fleet risk is mitigated.

Incidents caused by exposure to hazards inherited in 
work procedures such as cutting (20%), burned by hot 
water (6%), and chemical (6%), are also the indication of 
a room for improvements in identifying additional protective
measures that are effective in isolating workers from those 
hazards.

In parallel, we emphasize on enhancing the participation
and engagement of workers and line managers in
working together on the improvements of health and safety
management. The health and safety committee is a platform
by law to serve the aforementioned purpose of engaging 
employees and employers (or representatives) to discuss 
in particular on the matters important for workplace safety.
We have placed an additional focus on the committee 
members to ensure proper composition that fairly represents
the opinion or concern of diverse groups of workers and 
adequately covers all areas.

The safety committee holds the meeting monthly to track 
the safety management system, accidents, and unsafe 
condition in our activities and operation. Occupational 
health & safety programs are implemented such as reducing
accident project and workplace monitoring.

เมื่อพิจารณาจากอัตราการเกิดอุบัติเหตุ (0.79 ครั้งต่อการทำางาน 
200,000 ชั่วโมง) อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (3.37 วันต่อการ
ทำางาน 200,000 ชั่วโมง) และอัตราการขาดงาน (0.02 วันต่อการ
ทำางาน 200,000 ชั่วโมง) ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ฝ่ายบริหารยังคง
ไม่นิ่งนอนใจ ได้ย้ำาเตือนให้บุคลากรหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทำางานหนักย่ิงข้ึน เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และหาทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำาอีก  การจำาแนกการบาดเจ็บตามประเภทช่วยให้เห็น
ได้ชัดเจนถึงต้นเหตุของการบาดเจ็บ มากกว่าครึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
สิ่งของเคลื่อนที่ (ร้อยละ 33 จากการชนหรือกระแทก ร้อยละ 1 จากการ
เฉ่ียวชนโดยพาหนะ ร้อยละ 14 จากการหนีบ และร้อยละ 10 จากการทับ)
ดังนั้น จึงได้ขยายขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงภัยให้ครอบคลุม 
ทุกกิจกรรมการทำางาน รวมไปถึงกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการบาดเจ็บดังกล่าว
ข้างต้น  การประเมินความเส่ียงภัยช่วยให้เข้าใจในความเส่ียงซ่ึงพนักงาน
ของเราเผชิญอยู่ เพื่อให้สามารถนำามาตรการที่เหมาะสมมาปฏิบัติใช้
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

อุบัติเหตุท่ีนับว่ารุนแรงท่ีสุดท่ีพบคือ การเฉ่ียวชนโดยพาหนะ แม้ว่าจะเกิด
เพียงร้อยละ 1 แต่ด้วยธรรมชาติของอุบัติเหตุประเภทนี้ (ที่ระดับของ
ผลกระทบอยู่ในขั้นสูงสุด) สามารถนำาสู่การบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตได้
โดยง่าย โครงการความปลอดภัยของยานพาหนะได้ถูกนำามาปฏิบัติ โดยมี
องค์ประกอบในเรื่องรับรองผู้ขับขี่ ความตระหนักเรื่องความปลอดภัย
ของยานพาหนะ และการปรับปรุงพื้นที่และสภาพการทำางาน

อุบัติเหตุที่เกิดจากการเผชิญสภาพเงื่อนไขที่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายใน
กระบวนการปฏิบัติงาน เช่น ถูกบาด (ร้อยละ 20) ถูกน้ำาร้อนลวก 
(ร้อยละ 6) และถูกสารเคมี (ร้อยละ 6) เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสิ่งที่ยังคงต้อง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ในการเพิ่มมาตรการเชิงป้องกันที่มีประสิทธิผล
ในการลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับเงื่อนไปที่เป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายเหล่านั้น

ในเวลาเดียวกัน บริษัทฯยังได้ให้ความสำาคัญกับการยกระดับการมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในการทำางานร่วมกันเพ่ือปรับปรุงการ
จัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัย
ที่ได้รับการรับรองสถานภาพตามกฎหมายเป็นเวทีสำาหรับการทำางาน
ร่วมกันตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง 
(หรือตัวแทนนายจ้าง) ในการปรึกษาหารือในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ
ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ  บริษัทฯได้ให้ความสำาคัญ
กับองค์ประกอบของคณะกรรมการ เพื่อให้สมาชิกของคณะกรรมการ
เป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง ในการนำาเสนอ
ข้อคิดเห็นหรือข้อห่วงใยที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้ได้รับ
การจัดการอย่างครอบคลุมและเหมาะสม

คณะกรรมการความปลอดภัยทำาการประชุมเดือนละครั้ง เพื่อติดตาม
ตรวจสอบระบบการจัดการความปลอดภัย อุบัติเหตุ และสภาพที่ไม่
ปลอดภัยในกิจกรรมและการดำาเนินงาน โปรแกรมด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่ได้นำามาปฏิบัติใช้แล้วประกอบด้วย โครงการลด
อุบัติเหตุ และการตรวจประเมินสถานประกอบการ
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Apart from the safety committee where workers can raise 
their concerns and discuss the solutions together with 
management, the welfare committee is another venue for 
workers to exercise their rights of collective bargaining in 
concerning health and safety aspects.

In order to ensure that the impacts from any probable
safety incident can be contained and minimized as much 
as practical, emergency response plans have been
established and maintained in all areas of concern. This
includes the establishment of dedicated firefighting team, fire
truck, and ambulance vehicles on 24 hour stand-by basis.
Intensive emergency response training is provided to our 
emergency response team regularly. Annually general 
emergency response training programs, including evacuation
drill, basic firefighting, and first aid, are provided to all 
employees.  In certain areas or operations where specific
hazards are present, we make sure that appropriate plan 
and procedure must be in place to control and mitigate 
all related risks to an acceptable level. For instance only 
trained and certified personnel is allowed to work in
association with ammonia while gas leakage system
together with regular inspection and maintenance program
for equipment and emergency response procedure must 
be in place prior to the start of ammonia system operation.

นอกเหนือจากคณะกรรมการความปลอดภัยซ่ึงพนักงานสามารถร้องเรียน
และปรึกษาหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับฝ่ายบริหารแล้ว คณะ
กรรมการสวัสดิการก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้ใช้สิทธิในการรวมกลุ่มต่อรองเกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย

และเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าผลกระทบอันอาจเกิดข้ึนจากอุบัติภัยได้รับการ
ควบคุมหรือทำาให้ลดลงเท่าที่จะเป็นได้ในทางปฏิบัติ แผนตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินได้ถูกจัดทำาขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และยังรวมไปถึงการ
จัดตั้งทีมผจญเพลิง รถดับเพลิง และรถพยาบาลที่ประจำาการตลอด 
24 ชั่วโมง โดยทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนี้จะได้รับการอบรมอย่างเข้มข้น
ในขณะที่ โปรแกรมการอบรมเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบทั่วไป เช่น 
การซ้อมแผนอพยพ การดับเพลิงเบื้องต้น และการปฐมพยาบาล ได้จัด
สำาหรับพนักงานทุกคน ในพื้นที่หรือกิจกรรมซึ่งมีเงื่อนไขที่เป็นเหตุให้
เกิดอันตราย รวมถึงการบังคับให้ผู้รับผิดชอบจัดทำาแผนและแนวปฏิบัติ
ที่เหมาะสมสำาหรับควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เป็นที่
ยอมรับได้ ยกตัวอย่างเช่น การอนุญาตให้พนักงานที่ผ่านการอบรม
และได้รับใบรับรองแล้วเท่าน้ันท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
แอมโมเนีย และการกำาหนดให้ติดตั้งระบบป้องกันการรั่วไหลของก๊าซ
ท่ีได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำารุงเป็นประจำา รวมถึงมีข้ันตอนการปฏิบัติ
เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มใช้งานระบบแอมโมเนีย
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FOCUS ON 
CUSTOMER
การสนองตอบต่อลูกค้า
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Quality and food safety are our utmost priority in all business
conducts as it is our long aspiration since inception to be 
a provider of foods that are nutritious, hygienic, and serve 
the need of growing world population through our brands 
and customers worldwide.  In spite of vast differences in 
the quality and food safety standards and requirements 
among the markets and customers, we always work on 
all relevant standards and ensure that the capacity to fulfill
the most stringent standard and requirement of all is in 
place not only within our operation but throughout our 
supply chain.

TUF also cooperates with every customer to fulfill our 
commitment on specific requirements and is subjected to 
various audits based on those specific requirements on 
top of basic quality standards shown above.  We have 
the quality assurance system in place to ensure that our 
quality management is properly carried out and meets all 
standards at all time.  This includes crisis preparedness 
and management beyond our operational control such as 
product recall.

คุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นหัวใจสำาคัญของการดำาเนิน
ธุรกิจของเรา โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิต
และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ถูกสุขอนามัย 
และสนองตอบความต้องการในการบริโภคของประชากรโลกที่นับวัน
จะทวีเพิ่มขึ้น ด้วยสินค้าภายใต้แบรนด์ของเราและผ่านทางลูกค้าที่มีอยู่
ทุกภูมิภาค ด้วยมาตรฐานและข้อกำาหนดทางด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามแต่ละตลาดและ
แต่ละลูกค้า ด้วยการยึดม่ันเสมอมาในการตอบโจทย์ทุกมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง
ทำาให้ม่ันใจว่าจะยังคงศักยภาพในการรักษามาตรฐานและตอบสนอง
ความต้องการที่เข้มงวดที่สุด ไม่เพียงแต่การดำาเนินงานของบริษัทฯ แต่
ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์

ทียูเอฟยังได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าทุกรายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะด้าน และได้รับการตรวจประเมินตามข้อกำาหนด
ท่ีเป็นการเฉพาะดังกล่าว ซ่ึงอยู่นอกเหนือไปจากมาตรฐานด้านคุณภาพ
ท่ัวไปท่ีกล่าวถึงข้างต้น ด้วยระบบประกันคุณภาพ จึงม่ันใจว่าการบริหาร
จัดการงานคุณภาพได้ถูกปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ข้อกำาหนดด้านคุณภาพในทุกประเด็นตลอดเวลา ซึ่งได้รวมการบริหาร
จัดการและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะวิกฤตที่เกิดนอกเหนือจาก
การควบคุมของระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ เช่น การเรียกคืนผลิตภัณฑ์
เป็นต้น

OUR PROMISE ON QUALITY AND FOOD SAFETY
คำามั่นสัญญาของเราในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
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Our quality management begins as early as the product 
development stage where customer’s requirements as 
well as regulatory compliance with targeted marketplace 
are taken into account and embedded in the product and
production process design. A particular emphasis is 
placed on making sure that the integrity of all intended 
product qualities remains throughout the development 
stage and commercialization (i.e. from research and
development laboratory scale to actual production) within
which details of all processing steps, conditions, raw
materials and ingredients are kept track for ensuring
traceability. We are capable of managing the traceability 
deep down to the processing time and specific worker 
identification if necessary. This enables us to promptly
respond to correct any deviation in the qualities identified 
through the quality control check points within the process
and after process.

On the material side, we have put a strict control on the 
quality of incoming raw materials, ingredients and packaging.
With our own ISO/IEC 17025 certified laboratory on-site, 
we are equipped with the capacity to thoroughly and
accurately inspect in-process/intermediate products as 
well as finished products. The results from in-house laboratory
are counter checked to ensure their integrity with outside 
accredited laboratories.  Not only guaranteeing the quality 
of finished products, we take the responsibility further to 
ensure that the goods produced fit for consumption (i.e. 
health and hygiene) with their sensory qualities (e.g. tex-
ture, taste, flavor and appearance) remain until the end of 
the stated shelf life.  The testing is conducted both under 
normal storage as well as accelerated conditions.  As part 
of our total quality assurance, samples of each processing 
lot are retained for future reference.

For our own branded products, we are obliged to providing
consumers all necessary information through labeling
including nutrition facts and other specific interests such 
as HALAL, Food and Drug Administration label, etc. In 
case of co-packing and OEM products, we make sure 
that every detailed information on the qualities and other 
inherited features on social and environmental aspects 
(e.g. species and catch areas, MSC certified, Dolphin 
safe, Pole & Line caught) is passed on to our customers 
such that appropriate and accurate labeling and marketing
communication can be made accordingly. This is in
response to an increasing demand of consumer world-wide
concerning the sustainability of seafood raw materials.

การบริหารจัดการงานคุณภาพเร่ิมต้ังแต่ข้ันตอนการพัฒนาและวิจัย
ผลิตภัณฑ์ โดยข้อกำาหนดของลูกค้า รวมทั้งระเบียบและข้อกำาหนด
ตามกฎหมายสำาหรับประเทศท่ีทำาการตลาดผลิตภัณฑ์น้ันๆ ได้ถูกนำามา
พิจารณาเป็นเง่ือนไขหน่ึงของตัวผลิตภัณฑ์เอง และการออกแบบกระบวน
การผลิต สิ่งสำาคัญคือความเที่ยงตรงแม่นยำาของกระบวนการที่จะต้อง
กำากับให้ม่ันใจว่าคุณภาพที่เป็นข้อกำาหนดของผลิตภัณฑ์จะสม่ำาเสมอ
เหมือนกันต้ังแต่ข้ันการวิจัยพัฒนาจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ (จากระดับ
ห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริง) โดยจะทำาการพิจารณากำากับในทุก
รายละเอียดของขั้นตอนและสภาวะการผลิต วัตถุดิบ ส่วนผสมและ
เคร่ืองปรุง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ท้ังน้ี ระบบท่ีเราใช้อยู่
สามารถรองรับการตรวจสอบไปถึงวันเวลาและพนักงานท่ีเป็นผู้ดำาเนินงาน
สำาหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็นต้องเจาะลึกในระดับดังกล่าว  
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงสามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหาในด้านคุณภาพ
ได้อย่างทันเวลาเม่ือเกิดสิ่งผิดสังเกตจากการตรวจสอบคุณภาพทั้งใน
กระบวนการและที่ตัวผลิตภัณฑ์

ในส่วนของวัตถุดิบ บริษัทฯได้มีการควบคุมด้านคุณภาพในการรับ
วัตถุดิบ ส่วนผสมและเครื่องปรุง และบรรจุภัณฑ์อย่างเข้มงวด  และด้วย
การที่บริษัทฯมีห้องปฏิบัติการในสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทำาให้สามารถตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
ที่อยู่ระหว่างข้ันตอนการผลิตและสินค้าที่ผลิตสำาเร็จได้อย่างทั่วถึงและ
แม่นยำา นอกจากน้ี ผลการตรวจสอบคุณภาพโดยห้องปฏิบัติการยังได้รับ
การสอบเทียบกับผลการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานเช่นเดียวกัน เพ่ือให้ม่ันใจในความถูกต้องของระบบ
การตรวจสอบของเรา และนอกจากความสำาคัญด้านคุณภาพแล้ว 
บริษัทฯยังได้ให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ โดยเน้น
ที่คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ 
รวมไปถึงความพึงพอใจในด้านเนื้อสัมผัส รสชาติ กลิ่น และรูปลักษณ์ 
ท่ีจะต้องยังคงอยู่ตลอดช่วงเวลาภายในกำาหนดวันหมดอายุ  เราจึงทำาการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะปกติของการจัดเก็บสินค้าและภายใต้
สภาวะเร่ง และยังทำาการเก็บตัวอย่างสินค้าทุกๆ คร้ังของการผลิตเพ่ือการ
อ้างอิงในอนาคต

สำาหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสินค้าของบริษัทฯ เราได้ระบุข้อมูลที่มีความ
สำาคัญในฉลากสินค้า อาทิ ข้อมูลด้านโภชนาการ และเคร่ืองหมายจำาเพาะ
ที่มีความสำาคัญ เช่น เครื่องหมายอาหารฮาลาล ฉลากอาหารของ
สำานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา เป็นต้น  ในกรณีของการผลิต
สินค้าเพ่ือลูกค้า เราทำาการส่งผ่านข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพและคุณลักษณะ
ในด้านอื่นๆ อาทิ ประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (เช่น ชนิดของ
สายพันธุ์สัตว์น้ำาและแหล่งจับ การรับรองมาตรฐานการทำาประมงอย่าง
ย่ังยืน MSC การรับรอง Dolphin Safe และการจับแบบเบ็ดตวัด) ไปยัง
ลูกค้าเพ่ือให้สามารถบ่งช้ีคุณลักษณะที่จำาเป็นบนฉลากและสามารถ
ทำาการตลาดได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เป็นไปเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์
ของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องวัตถุดิบด้านอาหารทะเลที่ยั่งยืน
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With recognitions from customers worldwide of our expertise
in seafood products, our research and development (R&D) 
and marketing and sales teams work in collaboration to 
develop products that fulfill customers’ requirements and 
cost competitive. The works are in two-way dialogue 
with the teams working on the expectation provided by
customers and the teams introducing ideas and concepts
for what TUF is capable of doing to the customers. In 
2013, R&D festival was organized by TUF’s R&D team 
together with other R&D associates across Thai Union 
Group to present 59 innovative ideations to our customers.
Throughout the year, TUF’s R&D team worked on 3,888 
new samples and successfully commercialized 241 Stock 
Keeping Units (SKUs).

ด้วยความเช่ียวชาญในการผลิตและแปรรูปอาหารทะเลที่ได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้าท่ัวโลก ทีมวิจัยและพัฒนาของทียูเอฟมีบทบาทสำาคัญ
ร่วมกับทีมการตลาดในการทำางานร่วมกับลูกค้าด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า และมีศักยภาพในการแข่งขันด้านต้นทุน
ซึ่งดำาเนินการในสองรูปแบบคือ การพัฒนาตามแนวทางที่ลูกค้ากำาหนด
หรือทีมงานของทียูเอฟนำาเสนอแนวความคิดที่แสดงถึงศักยภาพในเชิง
นวัตกรรมของเราแก่ลูกค้า ในปี 2556 ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้จัดงาน R&D Festival โดยเชิญลูกค้าเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เกิดจากการคิดค้นและออกแบบโดยทียูเอฟและ
บริษัทในเครือ ซึ่งนำามาจัดแสดงมากถึง 59 รายการด้วยกัน  โดย
ตลอดท้ังปี ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทียูเอฟได้ทำาการออกแบบ
ตัวอย่างจำานวน 3,888 ชิ้นงาน และประสบความสำาเร็จในการนำาสู่การ
ผลิตและจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้มากถึง 241 หน่วยผลิตภัณฑ์ (SKU)

PRODUCT INNOVATION
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์



STATUS OF TPM'S INITIATIVES IN 2013
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At TUF, one of our investments in people is to make sure that
the capacity to innovate is inhibited within business units 
down to each individual. Total Productivity Management 
(TPM) and Quality Control Circle (QCC) are two major
platforms to drive process innovations. In 2013, there were
197 TPM’s initiatives in total, 85% of which was completely
executed with around 120 million Baht gain.  At the same 
time, 11 groups from 8 departments also worked on QCC 
to realize 17.8 million Baht cost saving.

ที่ทียูเอฟ หนึ่งในเป้าหมายของการลงทุนในคนของเราคือการสร้าง
ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรมให้มีอยู่ในทุกหน่วยธุรกิจ และในระดับ
ย่อยลงไปจนถึงบุคลากรแต่ละคน  การบริหารผลิตภาพโดยรวม (TPM)
และการบริหารโดยการควบคุมคุณภาพ (QCC) เป็นกลไกหลักสองประการ
ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านกระบวนการของเรา  ในปี 2556 จาก
จำานวนโครงงาน TPM ทั้งสิ้น 197 โครงงาน ร้อยละ 85 ของโครงงาน
ท้ังหมดได้ถูกปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นำามาซ่ึงรายได้ท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ถึง 120 ล้านบาท ในขณะที่ กลุ่ม QCC จำานวน 11 กลุ่มจาก 8 แผนก
ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 17.8 ล้านบาท

PROCESS INNOVATION

PRODUCE RESPONSIBILITY

นวัตกรรมด้านกระบวนการ

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

In searching continuously for new product and market
opportunities, we strictly adhere to our sustainable
development policy in protecting the nature. It is clear 
to all at TUF that no matter how extensive the business
opportunity is, we will never trade, produce, or become 
engaged with the commercialization of banned or disputed
products. In seafood terms, lists of endangered marine 
species that we work to protect include, but not limited 
to, Bluefin tuna, Shark, Swordfish, North Atlantic Halibut,
European Eel, and Orange Roughy. In specific to shark, 
we have established ‘Ban on Shark Finning Policy’ in coalition
with other members of ISSF in demonstrating our
seriousness to help protect wild sharks from being exploited.

ในขณะที่แสวงหาโอกาสทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องยึดมั่นในนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ  ทุกคนที่ทียูเอฟตระหนักดีว่าเราจะ
ไม่ค้าขาย ผลิต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าผลิตภัณฑ์ที่ต้องห้าม
หรือเป็นข้อพิพาท ไม่ว่าโอกาสทางธุรกิจจะมีมากเท่าใดก็ตาม  ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารทะเล รายการสัตว์น้ำาที่มีความเสี่ยง
สูญพันธุ์ที่ต้องทำาการปกป้อง ยกตัวอย่างเช่น ปลาทูน่าครีบน้ำาเงิน 
ปลาฉลาม ปลากระโทงดาบ ปลาฮาลิบัตแอตแลนติกเหนือ ปลาไหลยุโรป
ปลาหัวเมือก และอื่นๆ โดยเฉพาะปลาฉลาม เราได้ประกาศนโยบาย
การไม่ค้าขายหรือยุ่งเก่ียวกับหูฉลาม ซ่ึงเป็นการผนึกกำาลังร่วมกับสมาชิก
อื่นๆในมูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (ISSF) แสดงออก
ถึงความต้ังใจแน่วแน่ในการปกป้องปลาฉลามในธรรมชาติจากการถูกล่า
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VOICES OF CUSTOMERS
การรับฟังลูกค้า

Customers’ complaint and feedback are valuable for us 
as they help navigate the areas for improvements that are
important to long-term engagement within our value 
chain.  The satisfaction survey is utilized in complementary 
to the dedicated and direct customers’ contact by senior
management and marketing teams. The survey results are 
beneficial in providing a broader perspective of product 
and service quality in contrast to the direct contact channel
that provides in-depth understanding of the particular
issues of concern.

Customers’ satisfaction survey is monitored and supervised
by the Quality Management Representative Committee 
(QMRC) in accordance with ISO 9001. The survey conducted
in 2013 has 64.56% response rate with varying degree 
of overall satisfaction from slightly satisfied to extreme
satisfactory. The broken down measures are made in 4 
main aspects including product quality, product delivery, 
service quality by both marketing and R&D teams, in order 
that the areas for improvement and responsible parties 
can be readily identified. All concerned functions and
personnel are requested to work on corrective and preventive
actions accordingly.

Not only customer satisfaction, customers’ privacy and 
confidentiality are utmost important to our business. All trade
related terms and information must be kept confidential 
by responsible functions.  By adhering strictly to the code 
of ethics in concerning privacy and confidentiality, none of 
the breach of customer privacy and fraud in communication
has been notified ever since day one of our business
operation.

ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นส่ิงท่ีมีค่ามากสำาหรับบริษัทฯ
เพราะช่วยให้ค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงได้อย่างเข้าถึงและตรงประเด็นซึ่ง
มีความสำาคัญต่อความสัมพันธ์ระยะยาวในห่วงโซ่คุณค่าของเรา  การสำารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าได้ถูกนำามาใช้ร่วมกับช่องทางท่ีจัดไว้โดยเฉพาะ
สำาหรับการทำางานร่วมกับลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงานการตลาดและ
ผู้บริหารระดับสูง ผลของการสำารวจมีประโยชน์ในแง่ของมุมมองใน
ภาพกว้างเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ซ่ึงตรงข้ามกับช่องทาง
การติดต่อโดยตรงท่ีให้ความเข้าใจในด้านลึกสำาหรับประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจ

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าจะอยู่ภายใต้การกำากับและตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการทบทวนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพซึ่งเป็นไปตามระบบ
การจัดการคุณภาพ ISO 9001 ในปี 2556 ลูกค้าได้ตอบแบบสำารวจ
ด้วยอัตราร้อยละ 64.56 โดยมีระดับความพึงพอใจโดยรวมที่แตกต่าง
กันไปตั้งแต่พึงพอใจเล็กน้อย ไปจนถึงพึงพอใจมากที่สุด ในการสำารวจ
นี้ยังแบ่งประเด็นย่อยออกเป็น 4 ด้านที่ประกอบด้วย คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การส่งมอบสินค้า คุณภาพของงานบริการโดยทีมการตลาด
และทีมวิจัยและพัฒนา ซ่ึงช่วยให้เราสามารถเจาะลึกถึงหัวข้อท่ีต้องได้รับ
การปรับปรุงและฝ่ายที่มีส่วนรับผิดชอบ  โดยหน่วยงานและบุคลากร
ที่เก่ียวข้องทั้งหมดจะต้องร่วมกันทำางานเพ่ือดำาเนินการแก้ไขและหา
มาตรการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ไม่เพียงแต่ความพึงพอใจของลูกค้า ความเป็นส่วนตัวและความลับของ
ลูกค้าถือเป็นสิ่งที่สำาคัญอย่างยิ่งยวดสำาหรับธุรกิจของเรา  ข้อมูลและ
ข้อตกลงทางการค้าจะต้องถูกเก็บเป็นความลับโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และโดยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด บริษัทฯไม่เคย
มีกรณีที่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและ
การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จแต่อย่างใดตั้งแต่วันแรกของการดำาเนินธุรกิจ

Extremely satisfied
¾Ö§¾Íã¨ÁÒ¡

Slightly Satisfied
äÁ‹¤‹ÍÂ¾Ö§¾Íã¨

Satisfied
¾Ö§¾Íã¨

Dissatisfied
äÁ‹¾Ö§¾Íã¨ 64%

33%

3%0%
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RESPECTING 
SOCIETY
ความเคารพต่อสังคม

Corruptions are borne in all societies, many of which exhibit
the problems in a relatively larger scale while some of 
which is known to have corruptions in a comparatively
smaller scale. We acknowledge that the risks concerning
corruptions exist in the business environment where we 
operate as the ranking of Thailand as a country by the 
Corruption Perception Index (or CPI) dropped from 88 
in 2012 to 102 in 2013. We also realize that corruptions
affect our business competitiveness as well as the
sustainability of our stakeholders. Although the challenges
we face are in both public and private sectors but we 
strongly believe that an effective fight against corruption 
must start from within.

The Company’s Code of Ethics announced by the Board of
Director clearly stipulates the clauses about anti-corruption
and prevention of fraud and bribery. It put the strict
demands on the management team to act in good faith 
in relation to the use of internal information undisclosed 
to the public for personal gains, the conflict of interests in 
business and trade transactions with suppliers and debtors.
The Code of Ethics also demands all employees not to 
take advantage of their job titles and responsibilities for 
personal gain.

คอร์รัปช่ันเป็นส่ิงท่ีพบได้ในทุกสังคม โดยบางสังคมอาจมีปัญหาในวงกว้าง
ขณะท่ีบางสังคมจะพบกรณีของการคอร์รัปช่ันในระดับท่ีน้อย   เราทราบดีว่า
ความเส่ียงเร่ืองการคอร์รัปช่ันมีอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เรา
ดำาเนินการอยู่ในปี 2556 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 102 ร่วงลง
จากอันดับท่ี 88 ในปี 2555 โดยอ้างอิงดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ันของ
ประเทศไทย เรายังตระหนักด้วยว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมไปถึงแง่มุมด้านความย่ังยืนของ
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา  แม้ว่าความท้าทายท่ีเราเผชิญจะมีอยู่ท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน เรามีความเชื่อว่าการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชั่นจะต้อง
เริ่มจากในบริษัทฯก่อน

ขอ้พึงปฏิบตัเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณของบริษทัฯที่ออกโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯได้เขียนกำากับไว้อย่างชัดเจนในส่วนของการต่อต้านและป้องกัน
การคอร์รัปช่ัน โดยกำาหนดสำาหรับผู้บริหาร ไม่ให้แสวงหาประโยชน์ให้
ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณะชน ไม่ให้ดำาเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่าย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ และสำาหรับ
พนักงานทุกคน ไม่ให้อาศัยตำาแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง
และผู้อื่นโดยมิชอบ

ANTI-CORRUPTION
การต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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The Code of Ethics provides also the guideline on public 
policy that the management must be responsible to the 
public at large by not engaging or supporting any activity 
against law and regulatory compliance. While the Company
respects the rights of management and employees for 
their freely-chosen political preference, we do not allow 
the use of Company’s asset for political contributions.

We only exercise our contributions to public policy through 
trade associations of which the Company holds the
membership. For instance, in 2013, TUF joined force with 
Thai Food Processors’ Association (TFPA) and Thai Frozen
Foods Association (TFFA) and the Provincial Governor of 
Samut Sakhon to campaign against child and forced labor 
in seafood supply chain.

The Board of Director has provided the channel for whistle-
blowing for all stakeholders to file their complaints against 
any misconduct by management and employee directly 
with the Chair of the Audit Committee or General Manager
of Internal Audit Unit. This channel is made publicly known 
through the Company’s annual reports.

Internal Audit is the function within the management structure
that monitors the risks of fraud and bribery.  Despite being
supported by the management team, Internal Audit is 
an autonomous body and reports directly to the Audit
Committee. To promote integrity and transparency in the 
governance, the chair and members of Audit Committee 
are all independent Board of Directors. Internal Audit is 
granted the full and unconditional access of all classified 
information. Based on the significance of transactions,
Internal Audit plans its auditing cycle with the current focus
on finance and accounting, purchasing, marketing and 
sales, inventory control, engineering projects, etc. In near 
future, an additional emphasis will be made on the work 
processes in complementary to the transaction.

ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณยังได้ให้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ โดยให้ผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะในการ
ไม่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำาให้เกิด
การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ  ในขณะที่
บริษัทฯให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน
ในเสรีภาพในการแสดงออกทางเมือง เรามีข้อกำาหนดห้ามนำาทรัพย์สิน
ของบริษัทฯไปสนับสนุนทางการเมือง

เราเข้ามีส่วนในนโยบายสาธารณะผ่านทางสมาคมการค้าที่เราเป็น
สมาชิกอยู่เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2556 ทียูเอฟได้ผนึกกำาลัง
ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูป สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย 
และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รณรงค์ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางเพ่ือผู้มีส่วนได้เสียจะสามารถ
ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของผู้บริหารและพนักงาน
ได้โดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้จัดการทั่วไป
สายงานตรวจสอบ โดยประกาศให้ทราบต่อสาธารณะผ่านหนังสือรายงาน
ประจำาปีของบริษัทฯ

สายงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใต้โครงสร้างการบริหารที่ทำา
หน้าท่ีกำากับและตรวจสอบความเส่ียงในด้านการทุจริตและการให้สินบน
แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทีมงานบริหาร สายงานตรวจสอบถือเป็น
หน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ประธาน
คณะกรรมการ และองค์คณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ล้วนมีท่ีมาจาก
คณะกรรมการอิสระ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดำาเนินงาน
ได้อย่างเที่ยงตรงและโปร่งใส สายงานตรวจสอบมีอำานาจในการเข้าถึง
ข้อมูลในทุกชั้นความลับได้ในทุกด้านและปราศจากเงื่อนไข  แผนงาน
การตรวจสอบในปัจจุบันจะให้น้ำาหนักที่หน่วยงานซึ่งมีธุรกรรมในระดับ
ที่มีนัยสำาคัญ อาทิ งานบัญชีและการเงิน งานจัดซื้อ งานด้านการตลาด
และการขาย งานด้านคลังสินค้า โครงการทางวิศวกรรม และอื่นๆ  
และในอนาคตอันใกล้น้ี งานตรวจสอบจะให้น้ำาหนักเพ่ิมเติมในการวิเคราะห์
ระบบงาน นอกเหนือไปจากการพิจารณาด้านธุรกรรม

PUBLIC POLICY
นโยบายสาธารณะ



53%

TOTAL INVESTMENT
(MILLION BAHT)

à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÇÁ
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

47.62
27%

6%

7%
5%

0.21%

2%

0.42%

Community Investment ¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍªØÁª¹

Education ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

Charity ¡ÒÃ¡ØÈÅ

Disaster Relief ºÃÃà·ÒÊÒ¸ÒÃ³ÀÑÂ

Research ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

Culture ÇÑ²¹¸ÃÃÁ

Underprivileged ¼ÙŒ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊ

Sport ¡ÕÌÒ

INVESTMENT IN SOCIETY
¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍÊÑ§¤Á
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In accordance with our sustainability strategy, the community
investment has been divided into the Sustainable Livelihood
of coastal communities in Bang Son, Chumphon Province,
and the TUF Child Care Center in Samut Sakhon Province.
These two community investment projects address parts 
of solutions to the first two biggest sustainability challenges
we face today – sustainable fisheries and aquaculture, and 
ethical labor practices respectively. With initial investments
of just over 3.1 million Baht, it is expected that the percentage
of spending in this category will increase in the future as 
more and more emphases will be placed on the investments
where social needs and the sustainability of TUF and its 
stakeholders are addressed at once or the areas where 
the shared values between business and society exist.

การลงทุนเพื่อชุมชนตามแผนกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนถูกแบ่งออกเป็น
สองด้านประกอบด้วย วิถีที่ยั่งยืนของชุมชนชายฝั่งอ่าวบางสน จังหวัด
ชุมพร และทียูเอฟ ชายด์ แคร์ เซนเตอร์ จังหวัดสมุทรสาคร  โครงการลงทุน
เพื่อชุมชนทั้งสองโครงการเป็นการตอบโจทย์ด้านความย่ังยืนที่เป็น
ความท้าทายสองประการหลักที่ทียูเอฟเผชิญอยู่ คือ การประมงและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาที่ยั่งยืน และจริยธรรมต่อแรงงาน ตามลำาดับ ด้วยงบ
ลงทุนเบื้องต้นกว่า 3.1 ล้านบาท และคาดว่าสัดส่วนของงบประมาณ
ในหมวดน้ีจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ในอนาคต ตามความสำาคัญท่ีให้กับการ
ลงทุนเพื่อตอบโจทย์ด้านความต้องการทางสังคมและความย่ังยืนของ
ทียูเอฟและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการตอบสนองไปพร้อมๆ กัน หรือในด้าน
ที่เกิดเป็นคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคม

INVEST
IN SOCIETY
การลงทุนเพื่อสังคม

ในปี 2556 เงินลงทุนเพื่อสังคมสูงสุด 5 ด้านประกอบด้วยการวิจัย 
(ร้อยละ 53) ผู้ด้อยโอกาส (ร้อยละ 27) การลงทุนเพ่ือชุมชน (ร้อยละ 7)
การกุศล (ร้อยละ 6) และกีฬา (ร้อยละ 5) ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจ
ที่ทียูเอฟมีต่อการลงทุนเพ่ือสร้างรากฐานที่ย่ังยืนของสังคมไทยที่อุดม
ด้วยสติปัญญาและการมีความกรุณา

In 2013, the 5 largest spending on social investments are 
research (53%), underprivileged (27%), community investment
(7%), charity (6%), and sport (5%). This reflects the
commitment of TUF to invest in the sustainable foundation 
of Thai society on wisdom and kindhearted basis.
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With the aim to engage coastal communities who share 
the same marine resources that feed TUF and the world 
population, the sustainable livelihood was formed on the 
basis of total engagement by community members in 
learning, sharing experiences, planning and designing their
own sustainability path forward within their sustainability 
context comprising local economic, natural resources, and
indigenous way of life. We work with the Right Livelihood 
Foundation (RLF) in the second half of 2013 to mobilize 
the engagement activities which enable the sustainable 
roadmap for their community to be developed.

ด้วยความคิดในการทำางานร่วมกับชุมชนชายฝั่งที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์ร่วม
จากทรัพยากรทางทะเลท่ีเป็นแหล่งอาหารท่ีหล่อเล้ียงมนุษยชาติ และเป็น
แหล่งวัตถุดิบหลักของทียูเอฟ โครงการพัฒนาวิถีท่ีย่ังยืนจึงเกิดข้ึนภายใต้
แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วางแผนและออกแบบเส้นทางสู่ความย่ังยืน ภายใต้บริบท
ความย่ังยืนท่ีประกอบด้วยเศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรท้องถ่ิน และวิถีชนบท
บริษัทฯจึงได้ทำางานร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพในช่วงครึ่งปีหลังของ 2556 
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อร่วม
กำาหนดอนาคตของตนเองผ่านแผนแม่บทการพัฒนาที่ย่ังยืนที่ทุกคน
เห็นพ้องต้องกัน

“ผลการดำาเนินการปีที่หนึ่งเป็นที่น่าพอใจ เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันนี้ต้องขอชื่นชมผู้รับผิดชอบโครงการนี้ของทียูเอฟที่มีความแตกฉานทั้ง
แนวทางและวิถีปฏิบัติ และภาคชุมชนที่สามารถใช้จุดแข็งของภาคธุรกิจและภาคส่วนต่างๆ มาเติมเต็มแผนและแนวทางที่ยั่งยืนของชุมชน
ได้อย่างดีเกินคาดหมาย”

ความท้าทายในอนาคต คือ การคิดค้นรูปแบบและวิธีการใหม่ๆ เพ่ือจัดความสัมพันธ์ใหม่กับดุลอำานาจท่ีเหมาะสมของกลไกการพัฒนาในพ้ืนท่ี
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “บางสนน่าอยู่: ด้วยพลังปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟื้นฐานทรัพยากรให้ยั่งยืน เพื่อมวลประชาอยู่เย็นเป็นสุข”
ที่คนบางสนได้ร่วมกำาหนดไว้

The outcome is beyond expectation for the first year. Thanks to TUF’s coordinators who are well 
equipped with knowledge and knowhow. The community is also empowered by the strength of its 
business partner and other stakeholders to help fulfilling its sustainable roadmap for community.

The future challenge is to come up with new strategies and methodologies in rebalancing the partnership
and power those are supportive for the fulfillment of its people’s co-created vision ‘Bang Son, a 
livelihood with wisdom, socio-economic development, strengthened resource bases, and happy society’ 

SUSTAINABLE LIVELIHOOD
OF BANG SON COASTAL
COMMUNITY, CHUMPHON
วิถีที่ยั่งยืนของชุมชนชายฝั่ง

อ่าวบางสน ชุมพร

Tassin Suckato, Director, Rights Livelihood Foundation
ทรรศิน สุขโต ผุ้อำานวยการมูลนิธิสัมมาชีพ

Taweewat Kruesai, network coordinator
ทวีวัตร เครือสาย ผู้ประสานงานเครือข่าย
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TUF Child Care Center is formed by the partnership of TUF, 
Labor Rights Promotion Network (LPN) and local schools 
in Samut Sakhon. It aims at providing opportunities for 
children of all nationalities to gain proper education by leveling
up basic knowledge necessary for enrolling into Thai
education system. This initiative is well in alignment with 
the missions of the Ministry of Education in preparation 
for Asean Community. TUF provides sponsorships of 10 
million Baht for developing school facilities, teaching aid 
equipment and supplies, and manpower for the period of 
5 years since the inception of the program in 2012.

ทียูเอฟ ชายด์ แคร์ เซนเตอร์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างทียูเอฟ 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และสถานศึกษาในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้จะช่วยปรับพื้นฐานการศึกษา
และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กทุกเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นเด็กไทย หรือ
เด็กข้ามชาติในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน 
เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาพื้นฐานของไทย ซึ่งสอดรับกับพันธกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ทียูเอฟ
เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณจำานวน 10 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง อาคาร
สถานที่เรียน สนับสนุนครุภัณฑ์และวัสดุเพื่อการเรียนการสอน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการศึกษา ตลอดระยะเวลา 5 ปีต้ังแต่เร่ิมต้น
โครงการเมื่อปี 2555

TUF CHILD CARE CENTER
ทียูเอฟ ชายด์ แคร์ เซนเตอร์
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Total water withdrawal by source
Water source significantly affected by withdrawal of water
Percentage and total volume of water recycled and reused

Direct Greenhouse gas(GHG) Emissions (scope 1)
Energy Indirect greenhouse gas (GHG) Emission (scope 2)
Greenhouse gas (GHG) Emissions intensity)
Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions
Emission of ozone-depleting substances (ODS)
NOx, SOx, and other significant air emissions
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Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category
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ANTI-CORRUPTION
G4-SO3

PUBLIC POLICY
G4-SO6

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

Total value of political contributions by country and recipient/beneficiary

120-121

121

FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING
G4-HR4

CHILD LABOR
G4-HR5

FORCED OR COMPULSORY LABOR
G4-HR6

SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT
G4-HR11
HUMAN RIGHTS GRIEVANCE MECHANISMS
G4-HR12

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

Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor,
and measures taken to contribute to the effective abolition of child labor

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

Significant actual and potential negative human rights impacts in the supply chain and actions taken

Number of grievances about human rights impacts filed, addressed, and resolved through formal
grievance mechanisms

107

55-64,106

55-64,106

55-64

108

EQUAL REMUNERATION FOR WOMEN AND MEN
G4-LA13

SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES
G4-LA15

LABOR PRACTICES GRIEVANCE MECHANISMS
G4-LA16

Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee category, by significant
locations of operation

Significant actual and potential negative impacts for labor practices in the supply chain and
actions taken

Number of grievances about labor impacts filed, addressed, and resolved through formal
grievance mechanisms

103-104

55-64

108

INDICES DESCRIPTION

HUMAN RIGHTS

SOCIETY / LOCAL COMMUNITIES

CUSTOMER HEALTH AND SAFETY
G4-PR1

PRODUCT AND SERVICES LABELING
G4-PR3

G4-PR5
MARKETING COMMUNICATION
G4-PR6
CUSTOMER PRIVACY
G4-PR8

Percentage of significant product and service categories for which health and safety impacts are
assessed for improvement

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

Sale and banned or disputed products

Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of
customer data

115-116

115-116

119

118

119

PRODUCT RESPONSIBILITY

Human
Rights

Labour

Environment

Anti
Corruption

Principle 1 Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed
human rights
Principle 2 Businesses should make sure that they are not complicit in human rights abuses
Principle 3 Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition
of the right to collective bargaining
Principle 4 The elimination of all forms of forced and compulsor y labour
Principle 5 The effective abolition of child labour
Principle 6 The elimination of discrimination in respect of employment and occupation
Principle 7 Businesses should support a precautionar y approach to environmental challenges
Principle 8 Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility
Principle 9 Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies
Principle 10 Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion
and bribery

GRI indices excluded from the report as they are not yet available.
G4-20,21,33,37,43,44,48,49,50,54,55,57,EC7,EN4,EN7,EN12,EN13,EN14,EN17,EN27,EN29,EN30,EN32,EN34,LA1,LA4,LA7,LA14,
HR1,HR2,HR3,HR7,HR8,HR9,HR10,SO1,SO2,SO4,SO5,SO7,SO8,SO9,SO10,SO11,PR2,PR4,PR7,PR9
GRI indices excluded from the report as they are not relevant to the operation.
G4-22,23,EN11,EN24,EN26

21,55-64,106

21,55-64,106
21,107,111-112

21,55-64,106
21,55-64,106

21,55-64,97-98
21,65-68
21,86-94
21,86-94

21,120-121

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT PRINCIPLES (UNGC)
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