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Strengthening Good Labour Practices in Thai 

fishing and seafood 
 
Dear all,  
  
A reminder for those who are joining us on Wednesday morning for the EU-funded ILO Ship 
to Shore Rights Project 2017 Thaifex event: 'Good Labour Practices: What’s next for the 
Thai fishing and seafood industry?' begins at 9 a.m. on 31 May 2017 in Sapphire 203 (on 
the 2nd floor at Impact Muang Thong Thani). 
  
After an eventful year we will bring you up to date on changes to work in Thai fishing and 
seafood industry with the latest from suppliers, buyers, government, and worker 
organizations. 
 
Speakers include Minister of Labour General Sirichai Distakul and EU Chargé d'Affaires Luisa 
Ragher, followed by two panel discussions on 'View from the pier: How is work changing in 
the Thai fishing industry?' and 'What comes next for the Thai seafood industry?' 
  
The Ship to Shore Rights Project partners will be invited to make their commitments to a 
new and more robust Good Labour Practices (GLP) programme for Thai fishing, aquaculture, 
and processing.  
 
If you have not replied, please kindly confirm that you will join us by email at 
shiptoshorerights@ilo.org by 30 May 2017. Find a map (Sapphire Rm 203) here. Our agenda 
and final GLP Report are available at the Ship to Shore Rights Project site here.  
 
Yours, 
 
Jason Judd 
Ship to Shore Rights 
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เรยีนทกุทำ่น 
 
องคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ขอเรยีนเชญิทำ่นหรอืผูแ้ทนเขำ้รว่มงำนเรือ่งแนวปฏบิตัแิรงงำนที่
ด ี(GLP): อนำคตของอตุสำหกรรมประมงและอำหำรทะเลไทยจะเป็นอยำ่งไร  ในวันพธุที ่31 พฤษภำคม 
2560 เวลำ 9.00-12.00 ทีห่อ้งประชมุ  อมิเพค เมอืงทองธำน ีหอ้งประชมุ Sapphire 203 ชัน้ที ่2 
  
หลังจำกกำรหำรอืกนัมำในรอบหนึง่ปี ทำง ILO ขอน ำเสนอกำรเปลีย่นแปลงในอตุสำหกรรมประมงและ
อำหำรทะเลไทยจำกผูผ้ลติสนิคำ้ ผูซ้ ือ้ ภำครัฐบำลและองคก์รแรงงำน   ตำ่ง ๆ  โดยงำนดังกลำ่วได ้
เรยีนเชนิพลเอกศริชิยั ดษิฐกลุ รัฐมนตรกีระทรวงแรงงำน และนำงลยุซำ แร็กเฮอร ์อปุทตูของคณะ
ผูแ้ทนสหภำพยโุรปประจ ำประเทศไทยเป็นเกยีรตเิปิดงำน ตอ่ดว้ยกำรเสวนำ 2 ชว่งในหัวขอ้ มมุมองจำก
ทำ่เรอื: งำนในอตุสำหกรรมประมงและอำหำรทะเลไดม้กีำรเปลีย่นแปลงเป็นอยำ่งไร และกำรเสวนำ
ระดับสงู: อตุสำหกรรมประมงและอำหำรทะเลจะเป็นอยำ่งไรตอ่ไป 
  
ในกำรนี ้ พัมธมติรของโครงกำรสทิธจิำกเรอืสูฝ่ั่งจะรว่มกบัแสดงเจตนำรมณ์มุง่มัน่ตอ่โครงกำรแนวปฏบิตั ิ
แรงงำนทีด่ทีีเ่พือ่อตุสำหกรรมประมงและกำรแปรรปูอำหำรทะเลไทย 
  
หากทา่นยงัไมไ่ดต้อบรบัเขา้รว่ม กรณุายนืยนัการเขา้รว่มงานผา่นอเีมลท์ี ่
shiptoshorerights@ilo.org ภำยในวันองัคำรที ่30 พฤษภำคม 2560  รว่งก ำหนดกำรของงำนและ
รำยละเอยีดตำมสิง่ทีส่ง่มำดว้ยดังแนบ (Sapphire Rm 203 map). 
  
ขอแสดงควำมนับถอื 
  
เจสนั จ๊ัดด ์
เจำ้หนำ้ทีอ่ำวโุสประสำนงำนโครงกำร 
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