
 

 

Promoting Sustainable Fisheries Products  
and Ethical Standard in Thai Tuna Industry 

TTIA Press Conference, Bangkok: May 29, 2018 - 9.45 AM 

 Thai Tuna Industry Association (TTIA) in cooperation with Friends of the Sea (FOS) 
/Earth Island Institute Dolphin Safe, British Food Importers & Distributors Association, and 
"AS DO MAR" Tuna Group stated their visions on Promoting Sustainable Fisheries and 
Ethical Standard in Thai Tuna Industry. 

Dr. Chanintr Chalisarapong, President, Thai Tuna Industry Association said, “TTIA 
has been encouraging our members to ensure that all products are traceable back to legal 
sources according to international standards and domestic laws. TTIA also join the force to 
end child labour, force labour and human trafficking by promoting the application of Good 
Labour Practice (GLP) in our members’ factories as well as throughout the supply chain.” 

Thai Tuna Industry Association (TTIA) has strong commitment on Sustainable Tuna 
through our following four policies:  

1. Commitment to comply with the laws: including the Royal Ordinance on 
Fisheries B.E. 2558, the Prevention and Suppression of Human Trafficking B.E. 
2551; as well as regional and international standards on human rights and legal 
seafood sourcing including those of Regional Fisheries Management 
Organization (RFMO), Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), and Western and 
Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) 

2. Law enforcement: TTIA calls for the government to effectively enforce the law 
upon fishing vessels practicing illegal, unreported and unregulated fishing (IUU); 
exploiting labour and involving with human trafficking operating within Thai 
water and oversea, as well as other businesses relating to fishing and seafood 
industries that do not comply with the law.  

3. Sourcing: Avoid sourcing tuna and fish products from fishing vessels that do not 
comply with the law or found to be involving in labour exploitation and human 
trafficking.  

4. Traceability: As a commitment on sustainable fishing and seafood industry in 
Thailand, TTIA advocate for Thailand’s tuna and seafood industries address 
environmental and social issues, transparent and traceable throughout the 
supply chain. 
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Promoting Labour Ethics  

1. TTIA Ethical Code of Conduct: TTIA established an ethical code of conduct 
comprising of eight items which is signed by all members. The TTIA Ethical Code of Conduct 
is based on standards of practice according to the Thai laws, including the Labour Relation 
Act B.E. 2518, the Labour Protection Act B.E. 2541, Royal Ordinance on the Management of 
Foreign Workers Employment B.E. 2560 and other relevant laws. TTIA also acts as a 
mediator for conciliating labour disputes within the members’ workplaces. 

2. Collaboration with other stakeholders: including governmental agencies and civil 
society organisations to fight against child labour, force labour and human trafficking in 
fishing and seafood industry. Our key collaborators include International Labour 
Organisation (ILO), Plan International Thailand, Migrant Worker Rights Network (MWRN), 
Migrant Working Group (MWG), and Labour Rights Promotion Network Foundation (LPN). 
TTIA also took part in the Project of Combating Unacceptable Forms of Work in the Thai 
Fishing and Seafood Industry (Ship to Shore Rights) implemented by ILO and Ministry of 
Labour with the financial support from European Union. In addition, TTIA has met with the 
UN Working Group on Business and Human Rights and promote the UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights (UNGPs) among our members. 

 3. TTIA GLP Visit: TTIA conducted visits to follow up its members on the 
implementation of GLP Good Labour Practice in their workplaces. TTIA also produced an 
annual progress report on Thai Tuna Industry for general public.  

 4. Promoting the establishment of workplace’s welfare committee: At present, 26 
members have established Workplace’s welfare committees with 21 of them have migrant 
workers as committee members. TTIA advocates for an established mechanism to 
strengthen positive relationship between employers and employees; as well as to receive 
complaints and recommendations from them through meetings with participation of 
migrant workers.  

TTIA also collaborates with civil society organizations to conduct Social Dialogue 
Workshop between employers and employees to strengthen capacity of the welfare 
committee which would lead to improved work conditions and better quality of life of 
workers.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DR. CHANINTR CHALISARAPONG, PRESIDENT THAI TUNA INDUSTRY ASSOCIATION 
 
 
For further information, please contact: Thai Tuna Industry Association (TTIA)  
Ms. Supatra Rewpairoj, Mr. Voraporn Pattananukij and Ms. Rattiya Chiangnao.  
Email: ttia@thaituna.org  www.thaituna.org   
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การส่งเสริมการผลิตสนิค้าประมงอย่างยั่งยืน 

และจริยธรรมด้านแรงงานในอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
 

กรุงเทพฯ 29 พฤษภาคม 2561 9.45 น. 

 สมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทย (Thai Tuna Industry Association – TTIA) ร่วมกบั Friend of the Sea 

(FOS), สมาคมผู้ นําเข้าและจําหนา่ยสินค้าอาหารของสหราชอาณาจกัร (British Food Importers & Distributors 

Association) และ “AS DO MAR" Tuna Group ได้ชีแ้จงและให้ความเห็น เร่ือง การส่งเสริมการประมงและ

จริยธรรมด้านแรงงานในอตุสาหกรรมทนู่าไทย 

 ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมฯ กล่าววา่ “สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทยได้ดําเนินการสง่เสริมให้

สมาชิกใช้วตัถดุิบสตัว์นํา้จากแหลง่ท่ีถกูกฎหมาย โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ ตามหลกัสากลและกฎหมาย

ไทย นอกจากนี ้ได้ร่วมตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ แรงงานบงัคบัและการค้ามนษุย์  โดยสง่เสริมให้สมาชิกนําแนว

ปฏิบตัด้ิานแรงงานท่ีดี หรือ GLP Good Labour Practice มาใช้ในโรงงานและหว่งโซ่การผลิต”   
 

อุตสาหกรรมทูน่าไทยให้ความสาํคัญกับแนวทางการแก้ไขปัญหาประมงท่ีย่ังยืนประกอบด้วย 

เป้าหมายหลัก 4 ประการ ดังนี ้

1. การปฏิบัตติามกฎหมาย สนบัสนนุ สง่เสริม ให้สมาชิกปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่รวมถึง 

พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.ปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 การปฏิบตัิตามหลกั

สากลและกฎหมายระหวา่งประเทศ ตลอดจนองค์กรจดัการประมงระดบัภมูิภาค(Regional Fisheries 

Management Organization: RFMO) เชน่ องค์กรจดัการกลุม่ปลาทนู่าในมหาสมทุรอินเดีย (Indian Ocean Tuna 

Commission: IOTC), องค์กรจดัการประมงมหาสมทุรแปซิฟิคตะวนัตกตอนกลาง (Western and Central Pacific 

Fisheries Commission : WCPFC) 

2. การบังคับใช้กฎหมาย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งมีประสิทธิภาพและเสมอภาค 

โดยเข้มงวด เคร่งครัดและจริงจงักบัเรือท่ีทําการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) เรือประมงท่ีมีปัญหา             

เร่ืองแรงงานและการค้ามนษุย์ท่ีทําการประมงในน่านนํา้ไทยและนอกนา่นนํา้ไทย รวมถึงธุรกรรมอ่ืนๆ                     

ในอตุสาหกรรมการประมงตอ่เน่ือง  

3. การสรรหาวัตถุดบิ ไมรั่บซือ้วตัถดุบิทนูา่และอาหารทะเลจากเรือท่ีไมป่ฏิบตัิตามกฎหมาย และยกเลิก

สญัญา หากพบวา่มีความเก่ียวข้องกบัการทําประมงผิดกฎหมายหรือมีปัญหาเร่ืองแรงงานและการค้ามนษุย์ 

4. การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สนบัสนนุให้ทัง้ตลอดหว่งโซ่การผลิตของอตุสาหกรรมทนู่า

และอาหารทะเลของไทย ร่วมกนัรับผิดชอบตอ่สงัคมและทรัพยากร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือความยัง่ยืน

ของอตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของประเทศไทย 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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การส่งเสริมจริยธรรมด้านแรงงาน  

1. TTIA Ethical Code of Conduct สมาคมฯ กําหนดข้อตกลงด้านจริยธรรมแรงงาน 8 ข้อ เพ่ือให้สมาชิก

ปฏิบตัติาม รวมถึงกฎหมายไทยตาม  พรบ.แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ.2518  พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พรก.การ     

บริหารจดัการการทํางานของคนตา่งด้าว พ.ศ.2560 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเป็นตวักลางในการเจรจาไกล่

เกล่ียข้อพิพาทด้านแรงงานในขอบข่ายท่ีสมาคมฯ สามารถดําเนินการได้ 

2. ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ สมาคมฯ ได้ประสานและทํางานร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสงัคม เพ่ือตอ่ต้านการใช้แรงงานเดก็ แรงงานบงัคบัและการค้ามนษุย์ในธุรกิจประมงและอตุสาหกรรม

ตอ่เน่ือง เชน่ กระทรวงแรงงาน องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) องค์การ PLAN International Thailand , 

เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาต ิ(MWRN), เครือขา่ยองค์กรด้านประชากรข้ามชาต ิ(MWG), มลูนิธิเครือข่าย

สง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน (LPN) การเข้าร่วมโครงการตอ่ต้านรูปแบบการทํางานท่ีไมเ่ป็นท่ียอมรับใน

อตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเลของไทย (Project of Combating Unacceptable Forms of Work in the 

Thai Fishing and Seafood Industry (Ship to Shore Rights) จดัโดย ILO และกระทรวงแรงงาน ทนุสนบัสนนุ

ของสหภาพยโุรป  รวมทัง้การเข้าพบกบัสมาชิกของคณะทํางานสหประชาชาติวา่ด้วยธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชน และ

เผยแพร่หลกัการชีแ้นะวา่ด้วยธุรกิจกบัสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาต ิ(UN Guiding Principles on Business 

and Human Rights - UNGPs) ให้สมาชิกนําไปปฏิบตั ิ

 3. TTIA GLP Visit สมาคมฯ ได้จดักิจกรรมติดตามการดําเนินการของสมาชิกในการนํามาตรฐานแนว

ปฏิบตัิด้านแรงงานท่ีดี (GLP Good Labour Practice) และจดัทํารายงานผลในภาพรวมของอตุสาหกรรมทนูา่ไทย

ประจําปี เพ่ือเผยแพร่สูส่าธารณะ  

 4. การส่งเสริมคณะกรรมการสวัสดกิาร (Welfare Committee) ปัจจบุนัสมาคมฯ มีสมาชิกผู้ผลิต     

ปลาทนูา่จํานวน 26 บริษัท โดยบริษัทท่ีมีแรงงานข้ามชาตเิป็นกรรมการในคณะกรรมการสวสัดกิารฯ มีจํานวน 21 

บริษัท ทางสมาคมฯ ได้ผลกัดนักลไกการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง การรับข้อร้องเรียนผา่น

คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกิจการท่ีมีประสิทธิภาพโดยแรงงานข้ามชาตมีิสว่นร่วม และร่วมมือกบั

ภาคประชาสงัคมในการจดักิจกรรม Social Dialogue ระหวา่งตวัแทนผู้ประกอบการและตวัแทนแรงงาน  เพ่ือ            

เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสวสัดกิารฯ นําไปสูก่ารปรับปรุงสภาพการทํางานและยกระดบัคณุภาพ

ชีวิตของแรงงาน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายกสมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ กรุณาติดตอ่ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 

คณุสพุตัรา ริว้ไพโรจน์ / คณุวรพล  พฒันะนกิุจ / คณุรัตติยา เชียงเนาว์  

โทรศพัท์ 02 285 0317-8 , อีเมล์: ttia@thaituna.org  www.thaituna.org   
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