รายงานผลการดําเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ปี 2559 เพื่อพิจารณา
ทบทวน โดยเสนอขอยกเว้ นสินค้ าปลาทูน่า ออกจากสินค้ าประเภทปลา
ที่มีเหตุผลให้ เชื่อว่ าใช้ แรงงานบังคับของสหรัฐอเมริกา

บทนํา
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินยั รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้
แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีการเผยแพร่ รายงานสถานการณ์ การค้ ามนุษย์ ประจําปี ค.ศ.2016 ของกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยรายงานดังกล่าวได้ จดั ให้ ประเทศไทยอยู่ใน Tier 2 Watchlist ซึ่งก่อน
หน้ านี ้ประเทศไทยเคยถูกจัดอันดับให้ อยูใ่ น Tier 3 ในช่วงปี ค.ศ.2014 ถึง ค.ศ.2015
ในการแก้ ปัญหาการค้ ามนุษย์นนั ้ รัฐบาลไทยได้ กําหนดให้ ประเด็นการต่อต้ านการค้ ามนุษย์เป็ น
วาระแห่งชาติ โดยมีการประกาศอย่างเป็ นทางการตังแต่
้ วนั ที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อสะท้ อนให้ เห็นถึงความ
มุ่งมัน่ ของรัฐบาลในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการและยัง่ ยืน เพื่อเสริ มสร้ างสิทธิมนุษยชนและ
ด้ านมนุษยธรรม โดยรัฐบาลไทยจะไม่ยินยอม (zero tolerance) ให้ การค้ าทาสสมัยใหม่ (Modern Slavery)
เกิดขึ ้นในสังคมไทย
ภายใต้ กฎหมาย Trafficking Victims Reauthorization Act (TVPRA) of 2005 กําหนดให้ กระทรวง
แรงงานสหรัฐฯ จัดทําและจัดพิมพ์บญ
ั ชีรายชื่อสินค้ าจากประเทศต่างๆ ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ มีเหตุผล
ให้ เชื่อว่า ผลิตโดยการใช้ แรงงานเด็กหรื อแรงงานบังคับ (List of Goods Produced by Child Labour or
Forced Labour – TVPRA List) โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้ ระบุสินค้ าของไทย 5 รายการคือ ปลา
(ผลิตจากแรงงานบังคับ) กุ้ง เครื่ องนุ่งห่ม (ผลิตจากแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ) อ้ อยและสื่อลามก
(ผลิตจากแรงงานเด็ก) ซึ่งการระบุรายการสินค้ าข้ างต้ น ส่งผลเชิงจิตวิทยาต่อผู้บริ โภคสินค้ าทังในตลาด
้
สหรั ฐ ฯ และสหภาพยุโ รป และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะถูก ใช้ เ ป็ นประเด็น ในการกี ด กัน สิน ค้ า จากประเทศไทย
รัฐบาลจึงมีเป้าหมายในการถอดถอนรายชื่อสินค้ าฯ ของไทยออกจากบัญชีรายชื่อสินค้ าฯ ของสหรัฐฯ โดย
ในการยื่นถอดถอนนัน้ จะต้ องมีการพิสจู น์ให้ เห็นว่า ปั ญหาแรงงานเด็กและแรงงานบังคับได้ ลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ การดําเนินแผนการครัง้ นี ้ จึงต้ องอาศัยการทํางานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมัน่ ในการขจัดปั ญหาแรงงานดังกล่าวโดยการร่ วมมือของภาครัฐและเอกชน การดําเนินการของ
ภาคแรงงานและภาคประชาสังคม เพื่อให้ ได้ หลักฐานข้ อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาถอดถอนรายชื่อ
ด้ วยเหตุนี ้ สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association) จึงได้ จดั ทํารายงาน
ผลการดําเนินงานของสมาคมฯ เพื่อนําเสนอกระทรวงแรงงานขอให้ พิจารณาทบทวนถอดถอนรายการ
สินค้ าปลา ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกากล่าวหาว่าผลิตโดยใช้ แรงงานบังคับ โดยเสนอขอยกเว้ นสินค้ า
ทูน่าออกจากสินค้ าประเภทปลา ตามตารางอธิบาย ดังนี ้
รายงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เรื่ องขอยกเว้ นทูน่าออกจากสินค้ าปลา-แรงงานบังคับ / 8 กุมภาพันธ์ 2560 1|1 5

ตาราง สรุปข้ อมูลมาตรการดําเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย เพื่อพิจารณาทบทวนโดยเสนอ
ขอยกเว้ นสินค้ าปลาทูนา่ ออกจากสินค้ าประเภทปลาที่มีเหตุผลให้ เชื่อว่าใช้ แรงงานบังคับของสหรัฐอเมริ กา
หล ักเกณฑ์
1. ข้อมูล
- หลักฐานของการ
เปลีย
่ นแปลงทีส
่ ําคัญใน
อุตสาหกรรมทีม
่ ผ
ี ลต่อการใช ้
แรงงานบังคับ โดยได ้รับการ
ยืนยันจากหลายฝ่ าย
- ข ้อมูลพืน
้ ฐานอุตสาหกรรม
,กลุม
่ สินค ้า
(1) จํานวนกิจการ
(2) จํานวนแรงงาน

ผลการดําเนินงาน
- การกําหนดให ้สมาชิกต ้อง
ปฏิบต
ั ต
ิ ามหลัก ILO-GLP (Good
Labour Practice)
- การนํ ามาตรฐาน BSCI (The
Business Social Compliance
Initiative) มาพัฒนาให ้กับ
สมาชิกทีส
่ ง่ สินค ้าไปสหภาพ
ยุโรป
- การเข ้าร่วมโครงการต่อต ้าน
รูปแบบการทํางานทีไ่ ม่เป็ นที่
ยอมรับในอุตสาหกรรมประมง
และอาหารทะเล โครงการ ILOEU (Combatting unacceptable
Forms of Work in the Thai
Fishing and Seafood Industry)
- มีการจัดประชุมหารือระหว่าง
สมาชิกสมาคม ทุก 2 เดือน
ข ้อมูลพืน
้ ฐานอุตสาหกรรมทูน่า
- สมาชิก 26 บริษัท
- จํานวนแรงงานประมาณ
61,000 – 65,000 คน

1.1 การเพิม
่ เงือ
่ นไขระเบียบ
ปฏิบต
ั ส
ิ ําหรับสมาชิกสามัญ
และวิสามัญ (ปรับระเบียบของ
สมาคม เพือ
่ ให ้เกิดความ
รับผิดชอบมากขึน
้ )

1.2 การดําเนินงานอืน
่ ๆ
1.2.1 นโยบายสมาคมด ้าน
จริยธรรมในการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ แรงงาน
(Ethical Code of Conduct)

การดําเนินงาน
ในระยะต่อไป
- มีการติดตาม GLP Visit กับ
สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่ ทุกปี
อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้ โดย
เจ ้าหน ้าทีส
่ มาคมฯ และกําลัง
หารือกําหนดแผนความร่วมมือ
งาน GLP ร่วมกับทาง ILO
- การนํ า BSCI ไปปรับใช ้กับ
สมาชิก เพือ
่ ดูแลตลอดซับพลาย
เชนของตน
- การเข ้าร่วมโครงการส่งเสริม
การนํ ามาตรฐาน UNGP
(Guiding Principles on
Business and Human Rights)
มาปรับใช ้ในอุตสาหกรรม (รอ
พิจารณา)

หน่วยงานภาคร ัฐดําเนินการ
หน่วยงานหล ัก/สน ับสนุน
- สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะกรมประมง
และกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงาน
- สมาชิกสมาคมทัง้ 26 บริษัท
เป็ นหน่วยงานหลักในการส่ง
ข ้อมูลพืน
้ ฐานต่าง ๆ มายัง
สมาคมฯ เพือ
่ รวบรวมข ้อมูลทํา
รายงานผล
- องค์กร NGOs ต่างๆ ทีใ่ ห ้
ข ้อมูลด ้วยความรับผิดชอบ

- การสํารวจข ้อมูลสมาชิกเป็ น
ระยะ เพือ
่ ติดตามและทราบ
ภาวะการจ ้างแรงงานต่างด ้าวให ้
เป็ นไปตามกฎหมาย

- มีการจัดประชุมหารือระหว่าง
สมาชิกสมาคม เป็ นประจําทุก 2
เดือน
ในปี 2559 สมาคมได ้ปรับระเบียบ -มีการสํารวจติดตามข ้อมูลจาก
สมาชิกทีต
่ ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเพิม
่ เติม สมาชิกเป็ นระยะ ทัง้ สมาชิกเดิม
และสมาชิกใหม่
ดังนี้
1.สมาชิกสามัญต ้องผ่านการ
ตรวจรับรอง GMP (Good
Manufacturing Practice) และ
HACCP (Hazard Analysis
Critical Control Point)
2.สมาชิกสามัญต ้องให ้ความ
ร่วมมือในการดําเนินการตามแนว
ปฏิบต
ั ด
ิ ้านแรงงานทีด
่ แ
ี ละให ้
สมาคมเข ้าไปทํากิจกรรม GLP
Visit ปี ละครัง้
3.สมาชิกสามัญ-วิสามัญ ต ้อง
ได ้รับการรับรอง Dolphin Safe
จาก EII(Earth Island Institute)
สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่ม ี
- บริษัททีเ่ ข ้าเป็ นสมาชิกสมาคม
หนังสือยืนยันการประกาศ
ทุกราย ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย
เจตนารมณ์ยน
ิ ดีปฏิบต
ั ต
ิ าม
สมาคมด ้านจริยธรรมในการ
นโยบายสมาคมด ้านจริยธรรมใน
ปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ แรงงาน 8 ข ้อ
การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ แรงงาน 8 ข ้อ

-สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
-สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่
-ผู ้ประกอบกิจการเกีย
่ วข ้องกับ
การแปรรูปสัตว์นํ้า

-สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
-สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่

2. ความมุง
่ มน
่ ั ของ
ภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Commitment)
พิจารณาจากองค์ประกอบ 8
ด ้าน Reducing Forced

รายงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เรื่ องขอยกเว้ นทูน่าออกจากสินค้ าปลา-แรงงานบังคับ / 8 กุมภาพันธ์ 2560 2|1 5

หล ักเกณฑ์
Labour : A Toolkit for
Responsible Business ,
USDOL
(1) การเข้าร่วมก ับผูม
้ ี
ี และ
สว่ นได้ สว่ นเสย
ผูเ้ กีย
่ วข้อง (Engage
Stakeholder and partners)

ผลการดําเนินงาน

มีการประชุมหารือประเด็นด ้าน
แรงงาน เพือ
่ ให ้ข ้อมูลและแก ้ไข
ปั ญหา ร่วมกับภาครัฐทีเ่ กีย
่ วข ้อง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
สภาหอฯ สมาพันธ์ผู ้ผลิตสินค ้า
ประมงไทย องค์กร NGOs เช่น
MWRN (Migrant Worker
Rights Network), LPN
(Labour Rights Promotion
Network Foundation), PLAN
International Thailand เป็ นต ้น

การดําเนินงาน
ในระยะต่อไป

ประชุมหารือร่วมกับองค์กรที่
เกีย
่ วข ้องอย่างต่อเนือ
่ ง และ
รวบรวมข ้อมูล หลักฐานการทํา
กิจกรรมร่วมกัน

หน่วยงานภาคร ัฐดําเนินการ
หน่วยงานหล ัก/สน ับสนุน

หน่วยงานภาครัฐสําคัญมี 8
กระทรวง คือ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย และ
กระทรวงยุตธิ รรม
-สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
-สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่
-NGOs ทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ

่ี ง
(2) การประเมินความเสย
และผลกระทบ(Assess risk )

(3) การจ ัดทําแนวปฏิบ ัติทด
ี่ ี
(Develop Code of Conduct)

สมาชิกสมาคมมีการตรวจสอบ
เพือ
่ ประเมินความสอดคล ้องกับ
Ethical Standard ภายในบริษัท
และโดยหน่วยงานอิสระอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
1. การตรวจสอบภายในบริษัท
(Internal audit)
2. การตรวจสอบจากภายนอก
(External Audit) โดยหน่วยงาน
ทีส
่ าม
3. การตรวจสอบจากลูกค ้า
(Customer Audit)
4. การตรวจสอบโดยสมาคมฯ
(GLP Visit)
5. การตรวจสอบโดย NGOs
1. GLP Good Labour Practice
สมาชิกเดิมและสมาคมใหม่
ได ้รับการอบรม GLP สําหรับ
โรงงานแปรรูปอาหารทะเล(ทูน่า)
และมีแผนตรวจติดตามต่อเนือ
่ ง
(GLP Visit)
2. สมาคมเข ้าร่วมโครงการ
ต่อต ้านรูปแบบการทํางานทีไ่ ม่
เป็ นทีย
่ อมรับในอุตสาหกรรม
ประมงและอาหารทะเล โครงการ
ILO-EU (Combatting
unacceptable Forms of Work
in the Thai Fishing and
Seafood Industry)

ื่ สารและฝึ กอบรม
(4) การสอ
(communication and Train)

1.โครงการ GLP อบรม GLP
Improvement project /
Facilitator เพือ
่ ดําเนินโครงการ
GLP Visit ต่อเนือ
่ ง

มีการตรวจสอบเพือ
่ ประเมิน
ภายในองค์กร และโดยหน่วยงาน
อิสระอย่างต่อเนือ
่ ง

โครงการ GLP ได ้รับการ
สนับสนุนโดย ILO และกรม
สวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน

1. การตรวจสอบภายในบริษัท
(Internal audit)
2. การตรวจสอบจากภายนอก
(External Audit) โดย Third
Party Audit
3. การตรวจสอบจากลูกค ้า
(Customer Audit)
4. การตรวจสอบโดยสมาคมฯ
(GLP Visit)
5. การตรวจสอบโดย NGOs

-สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
-NGOs ทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ

1. สมาคมฯ ดําเนินการตามแผน
GLP Visit เพือ
่ ติดตามการปฏิบต
ั ิ
ตาม GLP จากสมาชิก

-สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
-สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่
-NGOs ทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
-ILO และกรมสวัสดิการและ
คุ ้มครองแรงงาน

2.การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทีด
่ ี
ระหว่างนายจ ้างและลูกจ ้างโดย
เน ้นการทําหน ้าทีข
่ อง
คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
3.การเข ้าร่วมเป็ นทีมทํางานของ
โครงการต่อต ้านรูปแบบการ
ทํางานทีไ่ ม่เป็ นทีย
่ อมรับใน
อุตสาหกรรมประมงและอาหาร
ทะเล (โครงการมีการนํ า GLP มา
ส่งเสริมกับภาคอุตสาหกรรม)
1. โครงการ GLP สมาชิก TTIA
ต ้องปฏิบต
ั ต
ิ าม (Action PlanGLP) ทีเ่ คยจัดส่งมาให ้สมาคมฯ
และสมาชิกทีเ่ ข ้าร่วมใหม่ต ้อง
ดําเนินการตามแผนปฏิบต
ั ด
ิ ้าน
แรงงานทีด
่ ี เพือ
่ จัดการความ

1. โครงการ GLP สมาคมฯ
ดําเนินการร่วมกับองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO),
และกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงาน
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หล ักเกณฑ์

ผลการดําเนินงาน
2.การจัดอบรมมาตรฐาน BSCI
ร่วมกับองค์การ PLAN เพือ
่ ขยาย
ผลไปถึงซับพลายเชน
3.การจัด Workshop เพือ
่ เสริม
ประสิทธิภาพการทํางานของ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ

(5) การติดตามการปฏิบ ัติ
ตามแนวปฏิบ ัติทด
ี่ ี
(Monitor Compliance)

(6) การแก้ไขให้สามารถ
ปฏิบ ัติตามแนวปฏิบ ัติทด
ี่ ี
(Remediate violation)

(7) การทบทวนทีเ่ ป็นอิสระ
(Independent review)

1.โครงการ GLP Visit การ
ติดตามการดําเนินการ GLP กับ
สมาชิกโดยเจ ้าหน ้าทีส
่ มาคมและ
ส่งเสริมให ้สมาชิกใหม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม
แนวปฏิบต
ั ด
ิ ้านแรงงานทีด
่ ี GLP
-ติดตามผลจาก ActionPlan ของ
สมาชิกและนํ ามาสรุปรายงาน
ภาพรวมอุตสาหกรรมทูน่า
2.โครงการอบรม BSCI โดยทุน
สนับสนุนจาก KESKO

2.โครงการอบรม BSCI ให ้
สมาชิกดําเนินการขยายผล BSCI
ไปถึงซับพลายเชนของตนเอง
โดยมี เจ ้าหน ้าทีส
่ มาคมและ
องค์การ PLAN เข ้าทํา Visit เพือ
่
ติดตามผล

1.โครงการ GLP นํ าผลจากการ
ประชุมติดตามผลมาปรับปรุง
แก ้ไข

1.โครงการ GLP นํ าผลจากการ
ประชุมติดตามผลมาปรับปรุง
แก ้ไข

2.การติดตามการปฏิบต
ั ต
ิ ามแนว
ปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ด
ี ้านแรงงาน
- จัดทําแผนการแก ้ไขเมือ
่ พบ
ความไม่สอดคล ้องกับแนวปฎิบต
ั ิ
- แจ ้งผู ้เกีย
่ วข ้องดําเนินการ
แก ้ไขและแจ ้งผลให ้ผู ้บริหาร
ทราบทุกครัง้

2.การติดตามการปฏิบต
ั ต
ิ ามแนว
ปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ด
ี ้านแรงงาน
- จัดทําแผนการแก ้ไขเมือ
่ พบ
ความไม่สอดคล ้องกับแนวปฎิบต
ั ิ
- แจ ้งผู ้เกีย
่ วข ้องดําเนินการ
แก ้ไขและแจ ้งผลให ้ผู ้บริหาร
ทราบทุกครัง้
- จัดทํารายงานภาพรวมอุตฯ
1. โครงการ GLP การขยายการ
ดําเนินการไปยังสมาชิกใหม่

1. โครงการ GLP อยูร่ ะหว่าง
หารือเพือ
่ กําหนดวิธก
ี ารทบทวน
จากหน่วยงานอิสระ
2. การตรวจสอบภายนอก
External audit จากภาครัฐ
ลูกค ้า และหน่วยงานทีส
่ าม

(8) การรายงานผลการ
ปฏิบ ัติงาน
(Report Performance)

การดําเนินงาน
ในระยะต่อไป
่ งในด ้านมาตรฐานแรงงาน
เสีย
ดังนี้
1.การใช ้แรงงานบังคับ
2.การใช ้แรงงานเด็ก
3.การเลือกปฏิบต
ั ิ
4.เสรีภาพในการสมาคมและการ
รวมตัวเพือ
่ การเจรจาต่อรอง
5.ค่าจ ้าง ค่าชดเชย และสิทธิ
ประโยชน์ตา่ งๆ
6.สัญญาจ ้าง และการบริหารงาน
บุคคล
7.อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถานประกอบการ
8.ชัว่ โมงการทํางาน
9.สวัสดิการแรงงาน
10.การปกป้ องแรงงานหญิง
11.การบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล
1.โครงการ GLP ทํารายงาน
ภาพรวมอุตสาหกรรม และ
ติดตามการดําเนินการ GLP
ต่อเนือ
่ งโดย Visit ปี ละ 1 ครัง้

โครงการ GLP Visit รายงานผล
ความก ้าวหน ้าของการจัดทํา
แผนการปฏิบต
ั ก
ิ ารใช ้แรงงานทีด
่ ี
ตามแผนงาน และงานทีท
่ ําได ้
จริง ให ้บุคคลภายนอกและผู ้ที่
เกีย
่ วข ้องได ้รับทราบ

2. การตรวจสอบภายนอก
External audit จากภาครัฐ
ลูกค ้า และหน่วยงานทีส
่ าม
ดําเนินการ GLP Visit และจัดทํา
รายงานประจําปี เพือ
่ นํ าเสนอ
สมาชิกและหน่วยงานรัฐที่
เกีย
่ วข ้อง

หน่วยงานภาคร ัฐดําเนินการ
หน่วยงานหล ัก/สน ับสนุน
-สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
–สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่
-NGOs ทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ

-สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
-สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่
-NGOs ทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ

โครงการ GLP สมาคม
ดําเนินการร่วมกับองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO),
และกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงาน

1. โครงการ GLP สมาคมฯ
ดําเนินการร่วมกับองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO),
และกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงาน

-สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
-สมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่
-NGOs ทีเ่ ข ้าร่วมโครงการ
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ข้ อมูลมาตรการดําเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
จากตารางฯ สมาคมขอนําเสนอข้ อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเพื่อพิจารณาทบทวน โดยเสนอขอ
ยกเว้ นสินค้ าปลาทูน่า ออกจากสินค้ าประเภทปลาที่มีเหตุผลให้ เชื่อว่าใช้ แรงงานบังคับของสหรัฐอเมริ กา
ดังนี ้

1. ข้ อมูลพืน้ ฐานอุตสาหกรรม,กลุ่มสินค้ า (DATA)
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (Thai Tuna Industry Association หรื อ TTIA) มีสมาชิกจํานวน 26
บริ ษัท ซึ่งมียอดการส่งออกทูน่ากระป๋ องรวมกันมากกว่าร้ อยละ 90 หรื อ คิดเป็ นมูลค่ารวมกว่าแปดหมื่น
ล้ านบาท จุดประสงค์เพื่อผลักดันนโยบาย 4 ด้ าน ได้ แก่ ความปลอดภัยอาหาร การใช้ ทรัพยากรประมง
อย่างยัง่ ยืน จริ ยธรรมด้ านแรงงาน การเจรจาการค้ าและวิชาการ ให้ เกิดการยอมรับและแก้ ไขปั ญหาทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ รายชื่อจํานวนกิจการและแรงงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยมีดงั นี ้
จํานวนกิจการ รายชื่อสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย มีจํานวน 26 บริ ษัท ดังนี ้
(1) บริ ษัท โกลบอลโฟรเซ่นฟู้ด (ประเทศไทย) จํากัด
(2) บริ ษัท คิงเบล โปรดิวเซอร์ จํากัด
(3) บริษัท โชติวฒ
ั น์อตุ สาหกรรมการผลิต จํากัด
(4) บริษัท เซ้ าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
(5) บริษัท ไดมอนด์ ฟู๊ ด โปรดักท์ จํากัด
(6) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จํากัด
(7) บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
(8) บริ ษัท ไทยอินาบะ ฟู้ดส์ จํากัด
(9) บริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(10) บริ ษัท บิก๊ เอก้ า (ไทยแลนด์) จํากัด
(11) บริษัท พัฒน์ธน มารี น แอนด์ ฟู๊ ดส์ จํากัด
(12) บริษัท พรี เมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี ้ จํากัด
(13) บริ ษัท พี.ซี.ทูน่า จํากัด
(14) บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จํากัด
(15) บริ ษัท พี.บี.ฟิ ชเชอรี่ โปรดักส์ จํากัด
(16) บริ ษัท ยูนิคอร์ ด จํากัด (มหาชน)
(17) บริ ษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)
(18) บริ ษัท สยามอินเตอร์ เนชัน่ แนลฟู้ด จํากัด
(19) บริษัท ไอ.เอส.เอ.แวลู จํากัด
(20) บริ ษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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(21) บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด
(22) บริษัท เอส.พี.เอ. อินเตอร์ เนชัน่ แนล ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด
(23) บริ ษัท อาร์ .เอส.แคนเนอรี่ จํากัด
(24) บริ ษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
(25) บริ ษัท เอบีดี กาญจน์ จํากัด
(26) บริษัท เออีซี แคนนิ่ง จํากัด (เข้ าร่วมปี 2560)
จํานวนแรงงาน จํานวนแรงงานภายใต้ สมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทยจากทัง้ 26 บริ ษัท รวมเป็ น
จํานวน 61,000 -65,000 คน
1.1 การสํารวจสภาวะแรงงานบังคับ
ในการดํ า เนิ น กิ จกรรม GLP Visit ปี 2559 ได้ มี ขัน้ ตอนในการสํารวจสภาวะแรงงานบังคับกับ
สมาชิ ก ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม GLP Visit ทัง้ 23 โรงงานร่ ว มอยู่ด้ ว ย โดยทางสมาคมฯ จะมี ขัน้ ตอนการ
ดําเนินการ ดังนี ้
-สอบถามขันตอนการนํ
้
าเข้ าแรงงาน / การรับแรงงาน / ความสมัครใจในการทํางานของแรงงาน
-สอบถามวิธีการจัดการเอกสารสําคัญของพนักงาน (ให้ พนักงานเก็บเองหรื อไม่)
-สอบถามการจ่ายค่าแรง การจ่ายค่าทํางานล่วงเวลา และความสมัครใจในการทํางาน
โดยการดําเนินการทางสมาคมฯ จะสอบถามตัวแทนฝ่ ายนายจ้ างก่อนและจึงสุ่มสอบถามตัวแทน
ฝั่ งลูกจ้ างเพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่ได้ รับจากทังสองฝ่
้
าย
1.2 การดําเนินงานอื่นๆ
1.2.1 นโยบายสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยด้ านจริยธรรมในการปฏิบัตติ ่ อแรงงาน (Ethical Code
of Conduct)
ในการเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย กําหนดให้ บริษัทต้ องยื่นหนังสือยืนยันการ
ประกาศเจตนารมณ์วา่ บริ ษัทฯ ยินดีปฏิบตั ติ ามนโยบายด้ านจริยธรรมในการปฏิบัตติ ่ อแรงงาน
(Ethical Code of Conduct) 8 ข้ อ ซึง่ อ้ างอิงตามกฎหมายแรงงานไทย ดังนี ้
1. Child Labour No workers under age of 18 years old is engaged or employed in the
processing plants. Upon recruiting, all applicants shall provide a government-issued passport,
Identity card and/or work permit for verifying age and legality to work respectively. แรงงานเด็ก
(Child Labour) ไม่มีคนงานอายุตํ่ากว่า 18 ปี เข้ ามามีสว่ นร่วม หรื อได้ รับการการจ้ างงานในโรงงานแปรรูป
ในการสรรหาผู้สมัคร คนงานทุกคนจะต้ องแสดงหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล บัตรประจําตัวและ/ หรื อ
ใบอนุญาตทํางานเพื่อใช้ ในการตรวจสอบอายุและความถูกต้ องในการทํางานตามลําดับ
2 . Forced and Compulsory Labour Workers are not required to pay deposits or
recruitment fee to the company. The company shall not lodge passport, Identity card and/or work
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permit belonging to the workers. The company shall not withhold any part of workers’ salary and
benefits. แรงงานบังคับ (Forced and Compulsory Labour) ไม่มีการเรี ยกร้ องให้ แรงงานจ่ายเงินมัดจํา
หรื อค่าธรรมเนียมการสมัครแก่บริ ษัท ทางบริ ษัทจะต้ องไม่ยดึ เก็บหนังสือเดินทาง บัตรประจําตัวและ/ หรื อ
ใบอนุญาตทํางานของคนงาน บริ ษัทจะต้ องไม่ถือครอบครองเงินเดือนและไม่ขดั ขวางสิทธิประโยชน์อื่นใด
ของคนงาน
3 . Health and Safety Occupational health and safety of workers shall be of the utmost
concern for the company. At minimum, all legal requirements of related laws must be fulfilled.
They include to the provision of necessary personal protective equipment at the employer’s
expenses, first aid treatment, and assistance for follow-up medical treatment. อาชี ว อนามั ย และ
ความปลอดภัย (Health and Safety) บริ ษัทจะต้ องให้ ความกังวลและความสําคัญขันสู
้ งสุดในเรื่ องสุขภาพ
และความปลอดภัยทางด้ านวิชาชีพของคนงาน อย่างน้ อยที่สดุ จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อเรี ยกร้ องทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องทุกข้ อ ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ ป้องกันตัวที่จําเป็ น โดยจัดเป็ นค่าใช้ จ่ายของนายจ้ าง การ
ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น และการให้ ความช่วยเหลือในขันตอนติ
้
ดตามการรักษาพยาบาล
4. Freedom of Association and Right to Collective Bargaining As permitted by Thai law,
the company shall respect the rights of workers for freedom of association and collective
bargaining. เสรี ภ าพในการสมาคมและสิ ท ธิ ใ นการร่ ว มเจรจาต่อ รอง (Freedom of Association and
Right to Collective Bargaining) ในฐานะที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตตามกฎหมายไทย บริ ษั ท ควรจะเคารพสิท ธิ
เสรี ภาพของคนงานในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
5 . Discrimination The company shall not allow any behavior indicating harassment,
discrimination or bullying. Education and training on the fundamental of human rights shall be
conducted for all personnel concerning the supervision of workers and security practice. The
company shall have in place the mechanism and grievance handling to ensure fair treatment of
workers. การเลื อ กปฏิ บัติ (Discrimination) บริ ษั ท จะไม่อ นุญ าตให้ แ สดงพฤติ ก รรมที่ ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ถึ ง การ
คุกคาม การเลือกปฏิบตั ิ หรื อการข่มขู่ใด ๆ บริ ษัทจะต้ องมีการดําเนินงานให้ การศึกษาและการฝึ กอบรมใน
่เกี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลคนงานและการฝึ กซ้ อมความ
เรื่ องสิทธิมนุษยชนขึ ้นพื ้นฐานแก่บคุ ลากรทังหมดที
้
ปลอดภัย บริ ษัทจะต้ องมีพื ้นที่กลไกลในการจัดการการร้ องทุกข์เพื่อให้ คนงานมัน่ ใจว่าได้ รับการปฏิบตั ิ
อย่างยุตธิ รรม
6. Disciplinary Practices The company shall not engage in or tolerate the use of corporal
punishment, mental or physical coercion, or verbal abuse of workers. Deductions from wages as
a disciplinary measure are not allowed. การปฏิบตั ติ ามวินยั (Disciplinary Practices) บริษัทจะต้ องไม่
มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อยอมให้ มีการลงโทษโดยทําร้ ายร่ างกาย จิตใจ หรื อใช้ คําพูดดูถกู เหยียดหยามคนงาน
และจะต้ องไม่มีการหักเงินค่าจ้ างจากคนงานเมื่อทําผิดระเบียบวินยั
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7 . Remuneration The minimum daily wage shall be fully paid according to Thai law to
every workers. Overtime work shall be reimbursed at a premium rate and paid leave shall be
granted as defined by Thai Law. ค่าตอบแทน (Remuneration) จะต้ องมีการจ่ายค่าจ้ างรายวันขันตํ
้ ่า
เต็มจํานวนแก่คนงานทุกคนตามกฎหมายไทย ในส่วนของค่าจ้ างการทํางานนอกเวลาจะต้ องจ่ายในอัตรา
พิเศษและเป็ นที่ยอมรับได้ ตามที่กฎหมายไทยระบุ
8 . Welfare and Benefit Social security payments are contributed by both workers and
company – in accordance with Thai Labour Law – which ensure all workers are eligible for national
health care coverage. The company shall register every workers to this scheme from the first day
of employment. For the period where the national health care coverage is not yet in effect, the
company shall provide adequate medical treatment and expenses to assist any work-related
injuries and illnesses. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (Welfare and Benefit) คนงานและทางบริ ษัทจะต้ อง
ร่ วมกันจ่ายประกันสังคมตามที่กฎหมายแรงงานไทยกํ าหนด เพื่อมั่นใจได้ ว่าคนงานทุกคนมีสิทธิ์ ได้ รับ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริ ษัทจะต้ องจดทะเบียนโครงการคนงานทุกคนตังแต่
้ วนั แรกของการจ้ างงาน
สําหรับช่วงที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยงั ไม่มีผลบังคับใช้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการรักษาพยาบาลและ
ค่าใช้ จ่ายที่เพียงพอเพื่อช่วยเหลือการได้ รับบาดเจ็บจากการทํางานหรื อการเจ็บป่ วยต่างๆ
1.2.2 การกําหนดระเบียบให้ สมาชิก TTIA
ในปี 2559 ได้ มีการกําหนดระเบียบให้ สมาชิก TTIA ต้ องได้ รับการตรวจ Dolphin Safe จาก EII
และกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับสมัครสมาชิก TTIA เพื่อควบคุมสมาชิกปฏิบตั ติ ามระเบียบ
มาตรฐานสากลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ต้ องมีหนังสือยืนยันการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้ าเป็ นสมาชิกของสมาคม
อุตสาหกรรมทูนา่ ไทย (Thai Tuna Industry Association) ว่าบริษัทฯ ยินดีสนับสนุนการปฏิบตั ติ าม
นโยบายของสมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย ดังนี ้
1.1 นโยบายด้ านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
1.2 นโยบายด้ านการต่อต้ านการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม และนโยบายการทําประมงอย่างยัง่ ยืน (IUU Fishing Policy and Sustainability Policy)
1.3 นโยบายด้ านจริยธรรมในการปฏิบตั ติ อ่ แรงงาน (Ethical Code of Conduct)
2. สมาชิกสามัญและวิสามัญประเภทที่มีการค้ าสินค้ าทูนา่ จะต้ องผ่านการตรวจรับรองโปรแกรม
Dolphin Safe จาก Earth Island Institute (EII)
3. สมาชิกสามัญต้ องผ่านการตรวจรับรอง Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard
Analysis and Critical Control Point Critical (HACCP) จากหน่วยงานภาครัฐ หรื อ องค์กรเอกชนที่ได้ รับ
การรับรอง
4. สมาชิกสามัญและวิสามัญประเภทโรงงานจะต้ องให้ ความร่วมมือในการดําเนินการตาม
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แนวทางปฏิบตั ดิ ้ านแรงงานที่ดี Good Labour Practice (GLP) โดยมีสมาคมฯ จะมีเจ้ าหน้ าที่ไป GLP Visit
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. สมาชิกวิสามัญ ประเภทที่มีการค้ าสินค้ าทูน่า ต้ องให้ คํามัน่ ว่าจะต้ องซื ้อผลิตภัณฑ์ ทูนา่ จาก
สมาชิกสามัญของสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเท่านัน้ และจะต้ องแสดงเอกสารอื่นใด ที่สามารถยืนยันได้
ว่าการสัง่ ซื ้อดังกล่าว ได้ จดั ซื ้อจากสมาชิกสามัญของสมาคมฯ จริ ง มอบให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่สมาคมฯ เพื่อการ
ตรวจสอบดูแล เมื่อเจ้ าหน้ าที่ร้องขอ โดยไม่ชกั ช้ า
้ ่ได้ มีอยูแ่ ละจะออกมา
6. สมาชิกสามัญและวิสามัญ จะต้ องปฏิบตั ติ ามนโยบาย และมติอื่นใด ทังที
ในภายหลัง เพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย อย่างเคร่งครัด

2. ความมุ่งมั่นของภาคอุตสาหกรรม (Industrial Commitment)
ความมุง่ มัน่ ของภาคอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาจากองค์ประกอบ 8 ด้ าน ตามที่ USDOL เสนอ ดังนี ้
2.1 การเข้ าร่ วมกับผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสีย และผู้เกี่ยวข้ อง (Engage Stakeholder and partners)
2.1.1 ความร่ วมมือกับภาครัฐ สมาคมฯให้ ความร่วมมือด้ านแรงงานกับภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ทังโดย
้
สมาคมเอง และผ่านทางสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ผ้ ผู ลิต
สินค้ าประมงไทย โดยการเข้ าร่ วมประชุมให้ ความเห็นเกี่ ยวกับประเด็นและปั ญหาด้ านแรงงาน โดย
หน่วยงานภาครัฐสําคัญมี 8 กระทรวง คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ กระทรวงการต่า งประเทศ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุตธิ รรม
2.1.2 ความร่ วมมือกับองค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ (International Labour Organization:
ILO) สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยได้ เข้ าร่ วมเป็ นคณะทํางานในโครงการต่อต้ านรู ปแบบการทํางานที่ไม่
เป็ นที่ ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Combatting Unacceptable Forms of Work in
the Thai Fishing and Seafood Industry) หรื อเรี ยกชื่อย่อว่า “Ship to Shore Right” ซึง่ โครงการนี ้เกิดจาก
ความร่ วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้ อง
เข้ าร่วมเป็ นคณะทํางาน ซึง่ มีจํานวน 2 ชุด
คณะทํางานชุดแรก ทําหน้ าที่รับผิดชอบด้ านกฎหมาย นโยบายขับเคลื่อนในเรื่ องการรับอนุสญ
ั ญา
188 ว่าด้ วยการทํางานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 และ อนุสญ
ั ญา 29 เรื่ องแรงงานบังคับ รับผิดชอบใน
เรื่ องสิทธิของแรงงาน
คณะทํ างานชุดที่ สอง ทํ าหน้ าที่รับผิดชอบการบังคับใช้ กฎหมาย การตรวจแรงงาน การอบรม
เจ้ าหน้ าที่ตรวจแรงงาน การทํากิจกรรมส่งเสริ มความร่วมมือ ซึง่ ทําให้ ผ้ ใู ช้ แรงงานและเครื อข่ายแรงงานต่าง
ด้ าวได้ รับประโยชน์เพิ่มมากขึ ้น รวมไปถึงภาคเอกชนสมัครใจในการทํา Good Labour Practice (GLP)
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ภาพประกอบ การประชุมคณะทํางานในโครงการต่อต้านรู ปแบบการทํางานที่ไม่เป็ นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล

2.1.3 ความร่ วมมื อ กั บ องค์ ก รไม่ แ สวงหากํา ไร (NGOs) เช่น MWRN Migrant Worker Rights
Network, LPN Labour Rights Promotion Network Foundation, PLAN International Thailand ,
FINNWATCH, EII Earth Island Institute, FOS Friend of the Sea และสมาพันธ์ ผ้ ผู ลิตสินค้ าประมงไทย
TFPC Thai Fishery Producers Coalition
สมาคมฯ ได้ ตระหนักถึงการทํางานที่ดีและมีประสิทธิภาพของกลุม่ NGOs ที่มีความรับผิดชอบ ซึง่
มีส่วนในการทําให้ อตุ สาหกรรมทูน่าของไทยได้ มีการพัฒนาด้ านแรงงานให้ ดียิ่งขึ ้นไป สมาคมฯ ได้ ทํางาน
ร่วมกับ NGOs อย่างใกล้ ชิด เช่น การนําเอาข้ อร้ องเรี ยน ปั ญหาต่างๆ ที่พบจากการตรวจสอบมาดําเนินการ
ปรับปรุ ง การประชุมร่ วมเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น การจัดกิจกรรม Workshop และการดําเนินโครงการ
ด้ านแรงงานร่วมกัน โดยมีความร่วมมือกับ NGOs หลายหน่วยงาน ดังนี ้
- เครื อข่ายสิทธิแรงงานข้ ามชาติ (Migrant Worker Rights Network : MWRN)
- มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน(Labour Rights Promotion Network Foundation: LPN)
- องค์การ PLAN International Thailand

ภาพประกอบ ความร่ วมมือกับองค์กรไม่แสวงหากําไร (NGOs)

สมาคมฯ ยินดีและเต็มใจร่ วมมือกับ NGO ทังระดั
้ บท้ องถิ่นและระดับชาติ ทังการทํ
้
างานผ่านทาง
สมาพัน ธ์ ผ้ ูผ ลิ ต สิ น ค้ า ประมงไทย และทํ า งานร่ ว มกัน โดยตรงกับ ทางสมาคมอุต สาหกรรมทู น่ า ไทย
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาปรับปรุ งสภาพการทํางานของแรงงานย้ ายถิ่นข้ ามชาติ รวมถึงการพัฒนาและ
ส่งเสริ มคุณภาพชี วิตและสวัสดิการแรงงาน และการเปิ ดพืน้ ที่ ให้ แรงงานมีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิ ด เห็ น ได้ โ ดยผลัก ดัน ผ่ า นทางคณะกรรมการสวัส ดิ ก ารในสถานประกอบกิ จ การ ที่ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรม ทังนี
้ ้ การร่วมมือกันกับ NGOs ทุกหน่วยงานเป็ นไปด้ วยความโปร่งใสและสุจริ ตทังสิ
้ ้น
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2.1.4 ความร่ วมมือกับทางสมาพันธ์ ผ้ ูผลิตสินค้ าประมงไทย
สมาคมฯ ได้ ร่ว มมื อกับ ทางสมาพัน ธ์ ผ้ ูผลิตสิน ค้ า ประมงไทยให้ ก ารสนับสนุน งบประมาณจัด
กิจกรรมส่งเสริ มด้ านการศึกษาแก่เด็กข้ ามชาติและบุตรของแรงงานข้ ามชาติในอุตสาหกรรมประมงดังนี ้
1. สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดจ้ างครูผ้ สู อนชาวพม่าและอุปกรณ์ในการศึกษา สําหรับโรงเรี ยน
วัดเด็กกําพร้ า จํานวน 60,000 บาท/เดือน
2. สนับสนุนงบประมาณสําหรับมูลนิธิ MWRN 40,000 บาท / เดือน
3. สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานด้ านแรงงานสําหรับมูลนิธิ LPN 20,000 บาท/เดือน
นอกจากนี ้ทางสมาคมยังได้ ร่วมงานวันแรงงานข้ ามชาติที่จดั ขึ ้น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 มีการ
จัดงาน วันแรงงานข้ ามชาติสากล ณ วัดเทพนรรัตน์ จ.สมุทรสาคร โดยมีการสนับสนุนงบการจัดงานจาก
สมาพันธ์ผ้ ผู ลิตสินค้ าประมงไทย เป็ นเงิน 20,000 บาท

ภาพประกอบ ความร่ วมมือกับทางสมาพันธ์ผ้ ผู ลิตสินค้ าประมงไทย
2.2 การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ

(Assess risk )
ในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ สมาชิกสมาคมฯ ใช้ วิธีการการตรวจสอบ (Audit) เพื่อ
เป็ นการยืนยันการปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กําหนดโดยใช้ ผ้ ปู ระเมิน (Auditor) ที่ผ่านการอบรม มีความเป็ น
กลาง และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการเป็ นผู้ตรวจ ใช้ วิธีการตรวจสอบด้ วยกัน 4 วิธีคือ
1. การตรวจสอบจากภายนอก (External Audit) มีการตรวจสอบโดย Third Party Audit
2. การตรวจสอบด้ วยตนเอง (Self-Audit) ตรวจสอบภายในบริ ษัทเอง โดยมีการตรวจสอบอย่างเป็ นกลาง
3. การตรวจสอบจากลูกค้ า (Customer Audit) ตรวจสอบโดยลูกค้ าเอง อาจมีการใช้ Third Party Audit
4. การตรวจสอบโดยใช้ แนวทางปฏิบตั กิ ารใช้ แรงงานที่ดี (GLP) โดยผ่านทางกิจกรรม GLP Visit ที่ทาง
สมาคมฯ จะติดตามจากสมาชิกอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2.3 การจัดทําแนวปฏิบัตดิ ้ านแรงงานที่ดี (Develop Code of Conduct)
2.3.1 การดําเนินกิจกรรม TTIA GLP Visit
สมาคมฯ ได้ ดําเนินการติดตามแนวปฏิบตั ดิ ้ านแรงงานที่ดี อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มขึ ้นเมื่อปี 2556
ร่ วมกับ International Labour Organization และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย โดยภายหลังโครงการ
สิ ้นสุดลงเมื่อปี 2558 ทางสมาคมฯ ได้ สนับสนุนให้ สมาชิกดําเนินการปฏิบตั ิด้านแรงงานที่ดีตามหลักการ
ILO-GLP ต่อไป โดยมีการดําเนินการในปี 2558 – 2559 ดังนี ้
รายงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เรื่ องขอยกเว้ นทูน่าออกจากสินค้ าปลา-แรงงานบังคับ / 8 กุมภาพันธ์ 2560 11|1 5

การดําเนินการด้ าน GLP ปี 2558-2559
- สมาคมฯ รวบรวมข้ อมูล GLP Action plan ของสมาชิกที่ทําไว้ ในปี 2557-2558 นํามาวิเคราะห์
และสรุปเป็ นรายงานประจําปี 2558
- จัดอบรม GLP Refreshment ให้ กับสมาชิก เพื่อเป็ นการทบทวนความเข้ าใจเรื่ อง GLP ให้ กับ
สมาชิ กและเจ้ าหน้ าที่ สมาคม โดยเน้ นประเด็นการนํ า GLP ไปใช้ เพื่อให้ เกิ ดความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่า ง
นายจ้ างและลูกจ้ าง แนวทางการออกแบบประเมินตนเองระหว่างนายจ้ างร่ วมกับลูกจ้ าง ซึง่ สมาคมได้ นํา
ความรู้ที่ได้ รับมาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบกิจกรรม GLP Visit กับสมาชิก
- จัดอบรม GLP Facilitator ให้ กับเจ้ าหน้ าที่สมาคม เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการไปทํากิจกรรม
GLP Visit ให้ กบั สมาชิก โดยใช้ เวลาอบรม 8 วัน ในเดือนตุลาคม 2558
การจัดกิจกรรม TTIA GLP Visit ปี 2559
(1) สมาคมฯ ได้ ออกแบบคู่มือการติดตามผลการดําเนินการ GLP กับสมาชิกโดยอ้ างอิงจาก คู่มือ
ILO- GLP Good Labour Practices Guidelines for Packaging and Processing Factories in The
Shrimp and Seafood Industry of Thailand: GLP/Processing Plants เพื่ อ ใช้ ติ ด ตาม GLP Visit กั บ
สมาชิกอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(2) ขันตอนดํ
้
าเนินการ GLP Visit มีดงั นี ้
- สมาคมฯ ใช้ คู่มือติดตามผล GLP Visit ประกอบกับข้ อมูล Action Plan ที่สมาคมเคย
ได้ รับจากสมาชิก นําไปใช้ ในการติดตามผล
- เข้ าเยี่ยมชมโรงงาน และไลน์การผลิตของสมาชิก
- ขอตัวแทนฝ่ ายนายจ้ าง และตัวแทนฝ่ ายลูกจ้ าง มาให้ สมั ภาษณ์ถึงการบริหารจัดการ
และวงจรชีวิตของลูกจ้ าง และสอบถามข้ อมูลมาตรฐานแรงงานตามหลักการ GLP
- ขอเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา
- จัดทํารายงานสรุปส่งถึงสมาชิก และจัดทํารายงานประจําปี ภาพรวมอุตสาหกรรม
**ในการดํ าเนิ นการ GLP Visit กับสมาชิ กนัน้ ทางสมาคมฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ เจ้าหน้าที ่จากองค์ การ
แรงงานระหว่างประเทศ ILO เข้ามาเป็ นผูส้ งั เกตการณ์ ในการดําเนิ นการ GLP Visit ด้วย

ภาพประกอบ การดําเนินกิจกรรม GLP Visit โดย TTIA

จากข้ อมูลผลการดําเนินกิจกรรม TTIA GLP Visit ในปี 2559 ดังตาราง ทางสมาคมฯ มัน่ ใจว่าไม่มี
การใช้ แรงงานบังคับ แรงงานทาส และแรงงานเด็ก รวมทังประเด็
้
นการค้ ามนุษย์ในโรงงานของสมาชิก
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ข้อมูลผลการดําเนินการ TTIA GLP Visit ปี
ข้อมูล
ผลการดําเนินการ
ิ เข ้าร่วมกิจกรรม มีสมาชก
ิ เข ้าร่วมฯ 23 บริษัท จาก
1. จํานวนสมาชก
ในปี 2559
ทัง้ หมด 25 บริษัท
ิ ทีส
2. สมาชก
่ ามารถดําเนินการ
21 บริษัท
ได ้สอดคล ้องกับ GLP
ิ ทีก
3. สมาชก
่ ําลังดําเนินการ
2 บริษัท
แก ้ไขให ้สอดคล ้องกับ GLP
4.ประเด็นทีพ
่ บว่าไม่สอดคล ้อง
กับข ้อกฎหมาย และหลักการ
GLP

ิ ทีม
5.จํานวนสมาชก
่ ี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ

1. กฎหมายแรงงาน : พบการหักเงิน
ค่าทีพ
่ ัก ค่านํ้ า ค่าไฟ โดยตรงจาก
เงินเดือน
2. หลักการ GLP : ไม่มส
ี ลิป
เงินเดือนให ้แรงงาน
3. หลักการ GLP : ไม่มก
ี ล่องรับ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สวัสดิการฯ
1. กฎหมายความปลอดภัย อาชวี
อนามัย และสภาพแวดล ้อมในการ
ทํางาน : พบการให ้พนักงานออกค่า
อุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัยในการ
ทํางานเอง
2. กฎหมายคุ ้มครองแรงงาน : ยังไม่
มีคณะกรรมการสวัสดิการฯ
มีคณะกรรมการสวัสดิการฯ 21 บริษัท
จาก 23 บริษัท โดยในจํานวนนี้ มี 18
บริษัท ทีม
่ แ
ี รงงานข ้ามชาติเป็ น
คณะกรรมการสวัสดิการฯ

2559
หมายเหตุ
ิ อีก 2 ราย จะเข ้าร่วม
สมาชก
กิจกรรมในปี 2560
ิ ทัง้ 2 ราย มีแผนจะ
สมาชก
ดําเนินการแก ้ไขให ้แล ้วเสร็จ
ภายในปี 2560
สมาคมฯ พบประเด็นดังกล่าวกับ
ิ 3 ราย ระหว่าง
สมาชก
ดําเนินการ GLP Visit ทัง้ นี้
ิ แจ ้งว่าได ้ดําเนินการ
สมาชก
แก ้ไขเรียบร ้อยแล ้ว

ิ ทัง้ 2 ราย มีแผนจะ
สมาชก
ดําเนินการแก ้ไขให ้แล ้วเสร็จ
ภายในปี 2560

ิ 2 ราย ทีย
สมาชก
่ งั ไม่ม ี
คณะกรรมการสวัสดิการฯ แจ ้งว่า
จะดําเนินการให ้แล ้วเสร็จภายใน
ปี 2560

สรุปประเด็นสําคัญด้ านมาตรฐานแรงงานของอุตสาหกรรมทูน่าในภาพรวมได้ ดังนี ้
ไม่มี การใช้ แรงงานบังคับของแรงงานที่ทํางานในโรงงานผลิตปลาทูน่า
ไม่มี การใช้ แรงงานเด็ก หรื อการจ้ างแรงงานที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี
ไม่มี มาตรการขัดขวาง หรื อแทรกแซงลูกจ้ างที่เข้ าร่ วมการเรี ยกร้ องสําหรับการทํางานและสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมาย
ไม่มี การแบ่งแยกใดๆ โดยใช้ ปัจจัยด้ านเชื ้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ทัศนคติทางการเมือง ภูมิหลัง
ทางสังคม เป็ นผลให้ ได้ รับการปฏิบตั ทิ ี่ไม่เท่าเทียมกัน หรื อการเลือกปฏิบตั ิ
้ อนและหลังการจ้ างงาน
มี ความเท่าเทียมกันในการจ้ างงานทังลู
้ กจ้ างผู้หญิง และลูกจ้ างผู้ชาย ทังก่
และไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้ างผู้หญิงที่เป็ นสตรี มีครรภ์
มี การจ่ายค่าจ้ างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้ างขัน้ ตํ่าตามที่กฎหมายกํ าหนด ทัง้ ลูกจ้ างประจํ าและ
้ การจ่ายค่าจ้ างการทํางานนอกเวลาให้ กบั ลูกจ้ างตามที่กฎหมายได้ ระบุไว้
ลูกจ้ างชัว่ คราว รวมทังมี
มี การกําหนดนโยบายและมาตรการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานของสถานประกอบกิจการ และสนับสนุนสวัสดิการที่จําเป็ นต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้ าง และสภาพ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้นของลูกจ้ าง ที่เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศการทํางานดีขึ ้น
ประโยชน์ ท่ ีไ ด้ รั บ การดําเนินกิ จกรรม TTIA GLP Visit ทําให้ สมาชิกตระหนักและปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติด้านแรงงานที่ ดีอย่างสมํ่าเสมอ ได้ รับทราบสถานการณ์ และกฎระเบียบด้ านแรงงานที่
รายงานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย เรื่ องขอยกเว้ นทูน่าออกจากสินค้ าปลา-แรงงานบังคับ / 8 กุมภาพันธ์ 2560 13|1 5

ต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ในการแก้ ไขปั ญหาด้ านแรงงานและการพัฒนาด้ านสวัสดิการให้ ดีขึ ้น มี
การจัดทํานโยบายและเพิ่มการสื่อสาร อบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ แรงงานข้ ามชาติได้ รับทราบข้ อมูล สิทธิ
หน้ า ที่ ของตน อี ก ทัง้ ทํ า ให้ สมาชิ กมี การพัฒ นาด้ านความสัม พันธ์ ที่ดีระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ างผ่าน
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ซึง่ มีแรงงานข้ ามชาติมีสว่ นร่วม
แผนการดําเนินงาน TTIA GLP Visit ปี 2560 :
1. สมาคมฯ จะดําเนินการ GLP Visit เป็ นประจําทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1-2 ครัง้ ต่อโรงงาน เพื่อ
ติดตามและส่งเสริมหลักการ GLP ให้ กบั สมาชิกอย่างต่อเนื่อง
2. สมาคมฯ จะมีการปรับปรุง/ เพิ่มเติมประเด็นด้ านแรงงาน ในคูม่ ือ TTIA GLP Visit ให้ สอดคล้ อง
กับกฎหมายของไทยและสถานการณ์ปัจจุบนั เสมอ อาทิเช่น ประเด็นการจ้ างแรงงานข้ ามชาติ ข้ อมูลการ
จ้ างแรงงานคนพิการ ความมีประสิทธิ ภาพของคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน ประกอบกิ จการที่มี
แรงงานข้ ามชาติร่วมด้ วย อายุการเกษี ยณ เป็ นต้ น
2.3.2 การดําเนินโครงการ GLP ร่ วมกับกระทรวงแรงงาน ILO และสหภาพยุโรป
ในเดือนมีนาคม 2559 กระทรวงแรงงานจัดพิธีเปิ ดตัวโครงการแก้ ไขปั ญหารู ปแบบการทํางานที่ไม่
เป็ นที่ ย อมรั บ ในภาคอุ ต สาหกรรมประมงและอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งประมงทะเล (Combatting
Unacceptable Forms of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry) โดยจะดํ า เนิ น การแบบ
บูรณาการ ร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ตัวแทนองค์กรลูกจ้ าง ภาคประชาสังคม และผู้ซื ้อ เข้ า
มามีส่วนร่ วม จุดประสงค์หลักเน้ น 5 เรื่ อง คือ 1) กรอบกฎหมายและระเบียบ เปรี ยบเทียบ ILO 188 กับ
แรงงานบังคับ 2) การตรวจแรงงาน 3) การปฏิบตั ิตามโดยสมัครใจของภาคเอกชน และ 4)ส่งเสริ มให้
แรงงานเข้ าถึงบริ การช่วยเหลือ
2.3.3 การนําหลักUNGP มาปรั บใช้ ในอุตฯ ทูน่า โดยใช้ มาตรฐาน BSCI ในการดําเนินการ
เดือนกันยายน 2559 องค์กร PLAN ประเทศไทย ได้ นําเสนอโครงการขอทุน EU ร่ วมกับ สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย เพื่อนําหลัก UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)
มาปรับใช้ ในอุตสาหกรรมสัตว์นํ ้าแปรรูปของไทย และตลอดทังซั
้ บพลายเชน โดยใช้ มาตรฐาน BSCI ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของ UNGP ในการใช้ ดําเนินโครงการ (โครงการอยูใ่ นช่วงขอทุนดําเนินการจาก EU)

ภาพประกอบ ประชุมโครงการขอทุน EU
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2.3.4 โครงการอบรม BSCI โดยทุนสนับสนุนจาก KESKO
เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 สมาคมฯ ร่ วมกับองค์การ PLAN International Thailand จัดโครงการ
อ บ ร ม BSCI ( The Business Social Compliance
Initiative) ให้ กับสมาชิกสมาคมฯ จํานวน 15 บริ ษัท
เมื่ อ วั น ที่ 16-18 พฤศจิ ก ายน 2559 โดยได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจาก KESKO ประเทศฟิ นแลนด์
จํ า นวน 2 ล้ า นบาท จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ด้ า น
Supply Chain Engagement และในปี 2560 จะมี
การจัดอบรมและจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให้ กบั สมาชิกอีก
ภาพประกอบ การอบรม BSCI โดยทุนจาก KESKO
2.3.5 การจัด Social Dialogue Workshop เพื่อเสริมความรู้เรื่องสิทธิ กฎหมาย และเสริม
ประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ในช่วงปี 2557-2559 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็ จรู ป
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และเครื อข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ ามชาติ(MWRN) จัด Workshop เพื่อเน้ นให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ ้นระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง (social dialogue) โดยเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ายน 2559 ได้
จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการครัง้ ที่ 3 เรื่ อง “บทบาทคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ (คกส.)
เพื่อการอยูร่ ่วมกันระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง”

2.3.6 การทบทวนที่เป็ นอิสระ (Independent review) มีตวั แทนจากสมาคมฯ หน่วยงานขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สุ่มตรวจกลุ่มงานโรงงานทูน่าที่ได้
ผ่านการอบรม เพื่อตรวจสอบผลของการปฏิบตั ิตามแผนการใช้ แรงงานที่ดี โดยมีการตรวจสอบแผนอบรม
เช็คผลการอบรม เพื่อให้ มีการลดการใช้ แรงงานบังคับอย่างมีนยั สําคัญ นอกจากนี ้ ยังมีการตรวจสอบจาก
ภายนอก (External Audit) โดย Third Party Audit เพื่อเข้ ามาตรวจกลุ่มงานโรงงานทูน่าอย่างน้ อย 1
ครัง้ /ปี
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