
การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพฒันา
ยั่งยืนในอนุภมูิภาคลุ่มแม่น า้โขง 

กรณีศึกษา ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป



เป้าหมายการพฒันายั่งยืน (Sustainable Development Goals)

สหประชาชาติก าหนดกรอบ
เวลาในการบรรลเุป้าหมายทัง้
17 ประการในปี 2030

Every human on earth—even the most indifferent, laziest person 
among us—is part of the solution.
http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/



ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป 



ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป 

ผู้ผลติอาหารทะเลแปรรูปชัน้น าของโลก  ก่อตัง้ในปี 1977 ผู้ผลติและสง่ออกทนู่า
อนัดบัหนึง่ของโลก โดยมี 
market share ใน
ตลาดโลกราว 20%



แล้วโลกเราใช้ทรัพยากรอาหารทะเลมากขนาดไหน?



ไทยยูเน่ียน กรุ๊ปกับการพฒันาที่ยั่งยืน

“การพฒันาท่ียัง่ยืนหมายถงึ ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือส่งเสริมการพฒันา
สงัคมและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรุ่นตอ่ไป”

ธุรกิจ

คนและ
ชมุชน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม

ทรัพยากร
บคุคลใน
การ
ด าเนินงาน
ของภาค
ธุรกิจ

สร้างรายได้ให้กบัสงัคม
ในรูปของเงินเดือนให้
พนกังาน ภาษีเข้าสู่
ภาครัฐ



กลยุทธ์ SeaChange® 

Introducing Thai Union’s sustainability strategy: 

SeaChange® – changing seafood for good 

กลยุทธ์ SeaChange®
มาจาก Company 

Risk Assessment 
และ Stakeholder 
Consultation



กลยุทธ์ SeaChange® 
แรงงานปลอดภยัและแรงงานท่ีถกูกฎหมาย
- การก าหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลกัปฏิบตัิด้านแรงงาน เนือ้หาหลกัจะครอบคลมุใน 4 ประเดน็

1. สทิธิมนษุยชน  การเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ การไมเ่ลือกปฏิบติั เชือ้ชาติ ศาสนา เพศสภาพ
2. มาตรฐานแรงงาน   การจ้างงานถกูต้องตามกฎหมาย ท างานในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั ชัว่โมง

การท างานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย การป้องกนัแรงงานขดัหนี ้(โดยท า MoU กบั legally recruitment 
agency ท่ีประเทศต้นทาง การจดัสวสัดิการ การสง่เสริมการรวมกลุม่ การมี social dialogue)



แรงงานปลอดภยัและแรงงานที่ถกูกฎหมาย



กลยุทธ์ SeaChange® 

3. สิ่งแวดล้อม   การดแูลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการด าเนินงานของบริษัท (CSR in process) 
การลด GHG การบ าบดัน า้เสีย การลดการใช้พลงังาน ฯลฯ

4. การต่อต้านคอรัปชัน่   ไมย่อมรับการให้ หรือรับสนิบน ทัง้ภายในองค์กรและจากคูค้่า มีการใช้ 
corporate list of vendors ท่ีประเมินและใช้ร่วมกนัในกลุม่บริษัท

ทัง้นี ้ทัง้ 4 ประการเป็นหลกัการพืน้ฐานของข้อตกลงแหง่สหประชาชาติ (UN Global Compact)



กลยุทธ์ SeaChange® 

การจดัหาวตัถดุิบด้วย ความรับผิดชอบ 
การสอบย้อนกลบัเป็นหวัใจของการท าประมง
อยา่งยัง่ยืน เพื่อให้ทราบถงึที่มาของปลา สาย
พนัธุ์และวิธีการจบั เพื่อให้มัน่ใจวา่ปลาดงักลา่ว
ถกูจบัมาอยา่งถกูต้อง 
https://ap7.salesforce.com/sfc/p/28000001pvUM/a/0I000000M073/4q5
WkaRpA7dSCWIrCqYxbu_6e1Wb1ZTPoCWW2.Wn8Nw

สง่เสริมการท าประมงอยา่งยัง่ยืนโดยร่วมกบั 
Fishery Improvement Project 
(FIP) ในมหาสมทุรอินเดียและการท า
มาตรฐาน MSC (Marine 
Stewardship Council)

https://ap7.salesforce.com/sfc/p/28000001pvUM/a/0I000000M073/4q5WkaRpA7dSCWIrCqYxbu_6e1Wb1ZTPoCWW2.Wn8Nw


กลยุทธ์ SeaChange® 

การเลือกซือ้ทนู่าจากเรือประมงท่ีอยูใ่นบญัชี Proactive Vessel Register (PVR) ของมลูนิธิความ
ยัง่ยืนท้องทะเลระหวา่งประเทศ

เรือเหลา่นีมี้ cost of operation
สงูกวา่เรือทัว่ไป ทา่นคิดว่า อะไรจะ
เกิดขึน้บ้าง ทัง้ข้อดีและข้อด้อย?



กลยุทธ์ SeaChange® 
โครงการก๊าซชีวภาพของ บ. ไทย
รวมสินพฒันาอตุสาหกรรม

เร่ิมโครงการในปี  2557 โดยในปี 
2558 สามารถน าก๊าซชีวภาพท่ีได้
จากกระบวนการบ าบดัน า้เสียมาใช้
ผลติกระแสไฟฟ้า และสามารถลดการ
ใช้ไฟฟ้าได้ 8,908 กิกะจลู หรือคิด
เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีลดลง 9,155,526 
บาท

การด าเนินการด้วยความรับผิดชอบ
ก าหนดเป้าหมายชดัเจนและประกาศตอ่สาธารณะ
ลดของเสีย (ขยะ)  ท่ีต้องไปทิง้ใน landfill 20% ภายในปี 
2020
-ลด GHG 30% ภายในปี 2020
-ลดการใช้น า้ 20% ภายในปี 2020



กลยุทธ์ SeaChange® 

การดแูลคนและชมุชน

พนกังานของไทยยเูน่ียนเอง เช่น เร่ืองสวสัดิการ เช่น self funding ของบริษัทส าหรับพนกังาน
ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล การฝึกอบรม การน า values องค์กรมาใช้ รวมถงึ soft skill 
อยา่ง 7 habits

2016 Employee related expense 10,795,082,533 TB
Human capital return of investment = 12.26 

*ถ้าพนกังานหรือคนในองค์กรยงัไมไ่ด้รับการดแูลท่ีดี เป็นการยากท่ีจะเช่ือวา่องค์กรจะดแูลชมุชน
และสงัคม  



กลยุทธ์ SeaChange® 
การดแูลคนและชมุชน
จดัตัง้ศนูย์เตรีมความพร้อมส าหรับเดก็ก่อนวยัเรียนที่เป็นลกูหลานแรงงานข้ามชาติ
ในจงัหวดัสมทุรสาคร มีแรงงานข้ามชาติจ านวนมากและสว่นใหญ่ทัง้พอ่และแมจ่ะท างานไมว่า่จะเป็นประมง 
ชาวสวน หรือในโรงงาน บริษัทฯ เหน็วา่เดก็ควรมีท่ีพกัพิง และอีกทัง้ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเรียน
หนงัสือในประเทศไทยในระดบัที่สงูขึน้ไปได้ ในกรณีท่ีพอ่-แมย่งัท างานอยูใ่นประเทศไทย
การเข้าถงึการศกึษาเป็นสทิธิมษุยชนประการหนึง่ 



กลยุทธ์ SeaChange® 

การจดัค่ายวิทยาศาสตร์โดยทีม Innovation ของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วยนกัวิยาศาสตร์และนกัวิจยั โดยใช้
ความรู้ความช านาญของตนในการจดัการทดลองทางวิทยาศาสตร์อยา่งง่ายๆ ให้กบัเดก็ๆ เช่น เร่ืองความ
หนาแน่น เร่ืองสีผสมอาหารฯลฯ



กลยุทธ์ SeaChange® 
ร่วมมือกบั IUCN (International Union Conservation for Nature) ท าโครงการ
“Strengthening community capacity and livelihood resilience through 
integrated coastal and marine resources management”
พืน้ที่ เกาะยาวใหญ่

1. การจดัการประมงอยา่งยัง่ยืน
2. การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน์แบบบรูณาการ
3. การสง่เสริมเกษตรยัง่ยืนและการสร้างรายได้



Project deliverables and TU’s SDGs:

SDG 2/ Zero hunger: End hunger, achieve food security and improved nutrition 

and promote sustainable agriculture

Food security

Income generation

 Ridge to reef

 Healthy ecosystems

 Abundant natural resources

 Fishery

 Agriculture

 Aquaculture

Community based natural resource management

Community ‘s resilience



SDG 8/ Decent work and economic growth: Promote sustained, inclusive and 

sustainable economic growth, dull and productive employment and decent work for all

 Local and boat service

 Local guides

 Restaurants

 Laundry 

 Local grocery shops

 Selling fresh vegetables and fruits

 Handicraft producers

 Dry seafood makers

 Selling handmade soaps

 Homestay

 Kayak tour service

 Selling fresh seafood

 Food and beverage catering 

service

 Motorbike for rent

 Lobster and fish farm owners

 Small scale fishermen

Job opportunities + Additional income



SDG 14/ Life below water: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 
resources for sustainable development

IUCN TH:

• Promoting the synergy among different stakeholders

• Identifying conservation methodologies for marine and coastal 

resources

• Providing capacity building, awareness raising and creating governance 

for sustainable use of marine and coastal resources

• Marine and coastal resource management and livelihood enhancement

Sustainable 
Tourism

Environmental friendly 
agriculture

Environmental & 
Food security

Community’s well 
being

Benefit sharing

Community based natural resource management



ประโยชน์ของการผนวกการพฒันาที่ยั่งยืนเข้าไปในการด าเนินธุรกจิ

A.ช่ือเสียงของบริษัทและตราสินค้า

B.เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั

C.เกิดความร่วมมือระหวา่งธุรกิจและองค์กร สถาบนัต่างๆ 

D.เกิดการยกระดบัของอตุสาหกรรม 



ท่านคิดว่า ท่านสามารถผนวกการพัฒนายั่งยืนให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ
ท่านอย่างไรได้บ้าง

Thank you for your attention.

ภัทรชัย สนธิขันธ์

patarachai.sonthikhant@thaiunion.com


