
 

 

Nestlé and Thai Union inaugurate demonstration boat  

to promote human and labour rights in fishing industry  
 

 
 

Caption: Khun Cheng Niruttinanon (right), Executive Chairman of Thai Union Group PCL, and Magdi Batato 

(left), Executive Vice President, Head of Operations, Nestlé S.A., together with Mr. Adisorn Promthep 

(centre), Director General, Department of Fisheries inaugurate a demonstration boat renovated to help 

improve understanding of human and labour rights of workers in the Thai fishing industry.  

 

Bangkok – February 28, 2018:  Nestlé S.A. and Thai Union Group PCL today officially inaugurated a 
demonstration boat to promote and raise understanding of human and labour rights of workers in the 
Thai fishing industry.   
 
Both companies, in collaboration with Verité, refurbished a traditional Thai fishing boat, transforming it 
into a vessel demonstrating good living and working conditions. This includes adequate and clean food 
and drinking water, appropriate rest, dining and leisure areas on board, first-aid kit, and toilet facilities 
with proper sanitation standards.  
 
The first-of-its-kind demonstration boat launched in December 2017. Since then, 83 boat owners, captains 
and crews have taken part in training sessions in the Thailand’s provinces of Trat and Pattani. 
 
The initiative commenced in March 2016, supported by the Thai Ministry of Foreign Affairs (MFA), 
Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) and the Thailand Department of Fisheries 
(DOF). More training sessions will take place throughout the year. The Department of Fisheries will 
manage the continuation of this program in the long-term. 
  



“Human and labour rights abuses have no place in our supply chain. This program marked an important 
milestone in the collaborative efforts to address the complex issue of labour and human rights abuses in 
the industry, and we are thankful of the support of the Thai government as well as our partners,” said 
Magdi Batato, Executive Vice President, Head of Operations, Nestlé S.A.  
 
“This program is also in line with Nestlé’s Action Plan for Responsible Sourcing of Seafood, which we 
introduced in 2015. So far, we have been able to achieve 99% traceability for wild caught tuna back to the 
vessel used and 99% of the farmed shrimp to the farms used. The business requirement of our Action Plan 
is signed off by 100% of our suppliers’ suppliers. We have also banned transshipment at sea and have 
implemented an Inclusive Labour Monitoring system that covers over 35,000 workers in Nestlé’s supply 
chain, together with not-for-profit Issara,” he added. 
 
Upholding human rights and providing safe, legal and freely-chosen employment in Thai Union’s facilities 
and supply chain is critically important to the company, according to Dr. Darian McBain, Global Director 
for Sustainable Development at Thai Union.  
 
“It is a key component of our sustainability strategy, SeaChange®—an integrated plan of initiatives, 
organized into four programs, to drive meaningful improvements across the entire global seafood 
industry,” said McBain. “And while we have significant programs in place for our own employees, we 
partner with government and stakeholders on various projects to help ensure those working in the wider 
fishing industry are protected as well.” 

 

### 

ABOUT NESTLÉ S.A. 

Nestlé is the world’s largest food and beverage company. It is present in 189 countries around the world, and its 323,000 

employees are committed to Nestlé’s purpose of enhancing quality of life and contributing to a healthier future. Nestlé offers a 

wide portfolio of products and services for people and their pets throughout their lives. Its more than 2000 brands range from 

global icons like Nescafé to local favourites like Milo.  Company performance is driven by its Nutrition, Health and Wellness 

strategy. Nestlé is based in the Swiss town of Vevey where it was founded more than 150 years ago. 

 

ABOUT THAI UNION 

Thai Union Group PCL is the world’s seafood leader bringing high quality, healthy, tasty and innovative seafood products to 
customers across the world for almost 40 years. 

Today, Thai Union is regarded as the world’s largest producer of shelf-stable tuna products with annual sales exceeding THB 125 
billion (US$ 3.7 billion) and a global workforce of over 49,000 people who are dedicated to pioneering sustainable, innovative 
seafood products. 

The company’s global brand portfolio includes market-leading international brands such as Chicken of the Sea, John West, Petit 
Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar, and Rügen Fisch and Thai-leading brands SEALECT, Fisho, Qfresh, Monori, Bellotta and 
Marvo. 

As a company committed to innovation and globally responsible behavior, Thai Union is proud to be a member of the United 
Nations Global Compact, and a founding member of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). In 2015, Thai 
Union introduced its SeaChange® sustainability strategy. Thai Union’s on-going work on sustainability issues was recognized by 
its inclusion in the Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets (DJSI) in 2014. In 2017, Thai Union was named to the DJSI 
for the fourth consecutive year. Thai Union has also been included in the FTSE4Good Emerging Index. 

  

http://seachangesustainability.org/


MEDIA CONTACTS: 

Sornsopin Puttachartsaewee 
Nestlé (Thai) Ltd. 
M: +66 65 727 0552 
E: mediarelations.nestle@th.nestle.com 

Chris Hughes 
Thai Union Group 
M: +66 62 594 1089 
E: Christopher.hughes@thaiunion.com   
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เนสท์เล่จับมือไทยยูเน่ียนท ำพธีิเปิด “เรือประมงสำธิต”  

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแรงงำนในอุตสำหกรรมประมง  
 

 
บรรยายภาพ: นายเชง นิรุตตินานนท์ (ขวา) ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนีย่น กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
พร้อมดว้ยนายแม็กดิ บาตาโต (ซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบติัการ บริษัท เนสท์เล่ เอส.เอ. และ 
นายอดิศร พร้อมเทพ (กลาง) อธิบดีกรมประมง ร่วมท าพิธีเปิด “เรือประมงสาธิต” ซ่ึงได้รับการปรับปรุงข้ึนใหม่ 
เพือ่สร้างความเขา้ใจเกีย่วกบัสิทธิมนษุยชนและสิทธิแรงงานในอตุสาหกรรมประมงไทย 
 
กรุงเทพฯ – 28 กุมภำพันธ์ 2561: วนันี ้บริษัท เนสท์เล่ เอส. เอ. และ บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
ร่วมกันท ำพิธีเปิด “เรือประมงสำธิต” เพ่ือส่งเสริมและยกระดบัควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
แรงงำนของผู้ใช้แรงงำนในอตุสำหกรรมประมงไทย  
 
เนสท์เล่ และไทยยูเน่ียน ได้ร่วมมือกับองค์กรเวริเต้ (Verité) ในกำรปรับปรุงเรือประมงแบบดัง้เดิมของไทย โดยปรับ
โฉมให้เป็นเรือประมงท่ีมีมำตรฐำนด้ำนควำมเป็นอยู่ของแรงงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนบนเรือท่ีดี ซึ่ง
ประกอบด้วยกำรเตรียมอำหำรและน ำ้ดื่มท่ีสะอำดอย่ำงเพียงพอ กำรมีพืน้ท่ีใช้สอยบนเรือส ำหรับกำรพักผ่อน กำร
รับประทำนอำหำร และกำรท ำกิจกรรมยำมวำ่งอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนมีชดุปฐมพยำบำล และห้องน ำ้ท่ีได้มำตรฐำน
ด้ำนสขุอนำมยั 



 
ทัง้นี ้เรือดงักลำ่วนบัเป็นเรือประมงล ำแรกในประเทศไทยท่ีได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือใช้สง่เสริมด้ำนสิทธิมนษุยชนและสทิธิ
แรงงำนอย่ำงจริงจัง โดยเรือดงักล่ำวได้เร่ิมปฏิบัติงำนตัง้แต่เดือนธันวำคม 2560 ท่ีผ่ำนมำ และได้จัดกำรฝึกอบรม
ให้กบัเจ้ำของเรือประมง กปัตนั และลกูเรือรวม 83 คนในจงัหวดัตรำดและปัตตำนี 
 
โครงกำร “เรือประมงสำธิต” ได้รับกำรริเร่ิมขึน้ในเดือนมีนำคม 2559 โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกกระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และกรมประมง  ทัง้นี ้จะมีกำรจัด
ฝึกอบรมอย่ำงตอ่เน่ืองตลอดปี โดยกรมประมงจะบริหำรจดักำรให้มีกำรฝึกอบรมดงักลำ่วอย่ำงตอ่เน่ืองไปในระยะยำว 
 
นำยแม็กดิ บำตำโต รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร บริษัท เนสท์เล่ เอส.เอ.  กล่ำวว่ำ “กำรกระท ำท่ี
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงำนจะไม่มีท่ียืนในระบบห่วงโซ่อุปทำนของเรำ โครงกำร  “เรือประมงสำธิต” นับเป็น
ควำมก้ำวหน้ำครัง้ส ำคญัในกำรประสำนควำมร่วมมือกนั เพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีซบัซ้อนด้ำนกำรละเมิดสิทธิแรงงำนและ
สิทธิมนุษยชนในอตุสำหกรรมประมง บริษัทขอขอบคณุรัฐบำลไทยและพนัธมิตรทกุภำคส่วนท่ีให้กำรสนบัสนุนในกำร
ด ำเนินโครงกำรนีอ้ย่ำงเตม็ท่ี” 
 

“โครงกำรนีย้งัสอดคล้องกบัแผนปฏิบตัิกำรของเนสท์เล่ในกำรจดัหำวตัถดุิบอำหำรทะเลอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ซึง่ได้
เร่ิมด ำเนินกำรในปี 2558 เป็นต้นมำ ปัจจุบัน เรำสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึง 99% ส ำหรับแหล่งท่ีมำของ 
ปลำทูน่ำท่ีจบัได้ว่ำมำจำกเรือล ำใด รวมถึงกุ้ งว่ำมำจำกฟำร์มเลีย้งกุ้ งใด ทัง้นี ้ผู้จดัหำวตัถุดิบให้แก่บริษัทคูค้่ำของเรำ
ได้ลงนำมในข้อก ำหนดทำงธุรกิจตำมแผนปฏิบตัิกำรดงักล่ำวแล้ว 100% นอกจำกนี ้บริษัทยงัห้ำมไม่ให้มีกำรขนถ่ำย
สตัว์น ำ้ในทะเล และได้ร่วมมือกบัสถำบนัอิสรำซึง่เป็นองค์กรไม่แสวงหำก ำไร ในกำรน ำระบบเฝำ้สงัเกตกำรณ์แรงงำน
อย่ำงครอบคลุม (Inclusive Labour Monitoring System) ไปใช้ดูแลแรงงำนกว่ำ 35,000 คนทั่วทัง้ระบบห่วงโซ่
อปุทำนของเนสท์เล”่ นำยแมก็ดิ กลำ่วเสริม 
 
ดร. แดเร่ียน แมคเบน ผู้อ ำนวยกำรกลุม่กำรพฒันำท่ียัง่ยืนของไทยยูเน่ียน เปิดเผยวำ่ กำรดแูลด้ำนสิทธิมนษุยชน และ
กำรจ้ำงงำนอย่ำงถูกกฎหมำย ให้ควำมปลอดภัย และให้เสรีภำพในกำรเลือกท ำงำนในโรงงำนของเรำและในระบบ  

ห่วงโซอ่ปุทำนมีควำมส ำคญัย่ิงตอ่ไทยยเูน่ียน 
 
“โครงกำรนีเ้ป็นส่วนส ำคญัของกลยุทธ์ควำมยั่งยืนของไทยยูเน่ียน SeaChange® ซึ่งเป็นแผนบูรณำกำรครอบคลุม
โครงกำรต่ำงๆ ใน 4 ด้ำน เพ่ือผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสำหกรรมอำหำรทะเลโลกทัง้ระบบ”  
ดร. แมคเบน กล่ำว “ไทยยูเน่ียนมีโครงกำรต่ำงๆ ท่ีดแูลพนกังำนของเรำ ในขณะเดียวกนั เรำก็ท ำงำนร่วมกบัรัฐบำล
และผู้มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืนๆ ในหลำกหลำยโครงกำร เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ คนท่ีท ำงำนในอตุสำหกรรมนีไ้ด้รับกำรปกป้องและ
ดแูล" 

 



### 
เกี่ยวกับเนสท์เล่ เอส. เอ. 

เนสท์เล่เป็นบริษัทผู้ผลิตอำหำรและเคร่ืองดื่มรำยใหญ่ที่สดุของโลก ครอบคลมุ 189 ประเทศทัว่โลก พนักงำนเนสท์เล่กว่ำ 323,000 คนต่ำงมีพนัธ

สัญญำต่อเจตนำรมณ์ของเนสท์เล่ในกำรเพิ่มพูนคุณภำพชีวิต เสริมสร้ำงสุขภำพดีสู่อนำคต (Enhancing quality of life and contributing to a 

healthier future) เนสท์เลน่ ำเสนอผลิตภณัฑ์และบริกำรส ำหรับผู้คนและสตัว์เลีย้งครอบคลมุในทกุชว่งวยั มำกกวำ่ 2,000 แบรนด์ ทัง้ที่เป็นแบรนด์ที่

เป็นที่รู้จกัในระดบัโลก เช่น เนสกำแฟ เนสเปรสโซ ตลอดจนแบรนด์ที่เป็นที่ชื่นชอบในท้องถ่ินอยำ่ง ตรำหมี หรือมิเนเร่ บริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย

กลยทุธ์ด้ำนโภชนำกำรเพื่อสขุภำพและคณุภำพชีวิตที่ดี ปัจจบุนั เนสท์เล่ก่อตัง้มำนำนกว่ำ 150 ปี โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่ที่เมืองเวเวย์ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ 

 
เก่ียวกับ บริษัท ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป จ ำกัด )มหำชน(  

 

บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้น ำธุรกิจอำหำรทะเลของโลก ซึง่ สง่มอบผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลที่มีนวตักรรม รสชำติดี มีประโยชน์
ตอ่สขุภำพ และมีคณุภำพสงูให้กบัผู้บริโภคทัว่โลกมำเป็นเวลำเกือบ 40 ปี 
 
วนันี ้บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป ได้รับกำรยอมรับวำ่เป็นผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ปลำทนู่ำบรรจภุำชนะชนิดตำ่ง ๆ ที่ใหญ่ทีส่ดุในโลก โดยมียอดขำยตอ่ปี
มำกกวำ่ 125 พนัล้ำนบำท (3.7 พนัล้ำนเหรียญสหรัฐ) และมีพนกังำนทัว่โลกรวมกนัมำกกวำ่ 49,000 คน ซึง่ล้วนทุม่เทเพื่อผลิตภณัฑ์อำหำรทะเลที่
มีนวตักรรมและมีควำมยัง่ยืน 
 
ไทยยเูน่ียนเป็นเจ้ำของแบรนด์ทัว่โลก ประกอบด้วย แบรนด์ที่เป็นผู้น ำตลำดโลกอยำ่ง Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, 
Parmentier, Mareblu, King Oscar และ Rügen Fisch รวมทัง้แบรนด์ชัน้น ำในประเทศไทย ได้แก่ ซีเล็ค ฟิชโช คิวเฟรช โมโนริ เบลลอตต้ำ และ
มำร์โว ่
 
จำกพันธกิจในกำรเป็นบริษัทแห่งนวตักรรมและด ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบทัว่โลก  ไทยยูเน่ียนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในภำคีข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชำชำติ (United Nations Global Compact) และเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้มลูนิธิเพื่อควำมยั่งยืนของอำหำรทะเลสำกล  (International Seafood 
Sustainability Foundation: ISSF) ในปี 2558 ไทยยูเน่ียนเปิดตัวกลยุทธ์ด้ำนควำมยั่งยืน SeaChange® และด ำเนินกำรในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำง
ต่อเน่ืองเร่ือยมำโดยตลอดในเร่ืองดังกล่ำว จนส่งผลโดยรวมให้ไทยยูเนียนได้รับกำรคดัเลือกให้เป็นสมำชิกของดัชนีควำมยั่งยืนดำวโจนส์  (Dow 
Jones Sustainability Indices หรือ  DJSI)  ส ำหรับตลำดเกิดใหม่มำตัง้แต่ปี  2557 และในปี  2560 ไทยยูเ น่ียนได้ รับเลือกให้เป็นสมำชิก
ของ DJSI เป็นปีที่สี่ติดตอ่กนั  นอกจำกนีไ้ทยยเูน่ียนได้รับกำรคดัเลือกให้ติดอนัดบัดชันี  FTSE4Good Emerging Index เม่ือเร็วๆ นีอี้กด้วย 
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