
 

ข่าวสำหรับสื่อมวลชน        16 มิ.ย.2557

ตำรวจจะนำตัวอานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยฟินน์วอชเข้าพบอัยการคดี บริษัท เนเชอรัล ฟรุต วันท่ี 18 มิ.ย.  น้ี สมาคมอุตสาหกรรมฯ
ตกลงสนับสนุนเงินประกันตัว

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
1. ซอนญา วาร์เทียลา ผู้อำนวยการบริหารองค์กรฟินน์วอช: +358 445687465  , 
Sonja.vartiala@finnwatch.org
2. อานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยการย้ายถิ่น: +66(0)846119209 +95(0) 9425359349   
   andyjhall1979@gmail.com (ทวิตเตอร์ @atomicalandy)
3. นคร ชมพูชาต ิท่ีปรึกษากฎหมายของอานดี้ ฮอลล์: +66(0)818473086 nakhonct@gmail.com
4. ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ ์ประธานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย: 
+66(0)816496697 chanintr@seavaluemarketting.com

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคดีบริษัท เนเชอรัล ฟรุตฟ้อง อานดี ้ฮอลล ์ท่ี http://finnwatch.org/en/news/190-
finnwatch-researcher-andy-hall-to-face-public-prosector-on-18th-june-2014 และ 
www.andyjhall.wordpress.com

ตำรวจจะนำตัวนายอานดี้ ฮอลล ์ นักกิจกรรมเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ สัญชาติอังกฤษ ซึ่งทำงานรณรงค์เพื่อให้มีการปรับปรุง
สภาพการจ้างงาน ท่ีดขีึ้นแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ส่งให้พนักงานอัยการเพ่ือให้พิจารณาว่าจะส่งฟ้องคดีอาญา คดลี่าสดุ
ท่ีบริษทั เนเชอรัล ฟรุต จำกัดฟ้อง ท่ีศาลจังหวัดพระโขนงหรือไม่ โดยกำหนดให้เดินทางจากสถานีตำรวจนครบาลบางนา กรุงเทพฯ
และเดินทางไปท่ีทำการสำนักงานอัยการจังหวัดพระโขนง ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น.

สมาคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลหลักสองสมาคม ได้แก่ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ตกลง
ให้การสนับสนุน  ฮอลล์ ด้านเงินประกันตัวเพื่อยืนยันหลักการของสมาคมท่ีจะสนับสนุนการทำงานของนักสิทธิมนุษยชนในการทำ
หนา้ท่ีตรวจสอบการละเมิดสิทธิ มนุษยชนอย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม ซึ่งฮอลล์ได้ขอให้กลุ่มอุตสาหกรรมส่งออก
อาหารใหช้่วยสนับสนนุเงินประกันตัวหากเขาถกู  พนักงานอัยการจงัหวดัพระโขนงสั่งฟ้องและศาลจังหวัดพระโขนงควบคุมตัวเขา
ระหว่างการพิจารณาคดีท่ีบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัดแจ้งความไว ้โดยฮอลล ์ให้เหตุผลว่า การขอให้ภาคอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือเร่ืองหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวเป็นการเปิดโอกาสให้  สมาชิกสมาคมได้แสดง  ท่าทีต่อสาธารณชนว่าพวกเขาจะสนับสนุน
การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมของนักกิจกรรมเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติกับบริษัทท่ีถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิแรงงาน
หรือไม่ เพียงใด

-ซอนญ่า วาร์เทียร์ลา ผู้อำนวยการองค์กรฟินน์วอช กล่าวว่า  ‘ฟินน์วอชยินดีท่ีสมาคมอาหารแช่เยือกไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย จะสนับสนุนเงินประกันให้ฮอลล์ เพื่อแสดงถึงความตระหนักต่อภารกิจท่ีสำคัญ ท่ีฮอลล์  ทำเพื่อคุ้มครอง
สิทธิแรงงานข้ามชาติในไทย’

-ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ประธานสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า ‘สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทยเเละสมาคมอาหารเเช่เยือก
แข็งไทยมุ่งม่ัน ปฏิบัติตามนโยบายมาตรฐานจริยธรรม ในการทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมีความรับผิดชอบ เช่น องค์กร
ฟินน์วอช บนพื้นฐานของความ โปร่งใสเเละด้วยความจริงใจ เราจะสนับสนุนเเละช่วยเหลือการทำงานของทีมฟินน์วอชใน
ประเทศไทย ให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระเเละ มีประสิทธิภาพ ด้วยวัตถุประสงค์ให้เกิดการปรับปรุงเเละยกระดับสภาพการ
ทำงานของแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมทูน่าเเละกุ้งในประเทศไทย’

บริษัทเนเชอรัล  ฟรุต  จำกัด  ผู้ส่งออกผลิตภัณฑส์ับปะรดในตลาดนานาชาติ  ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประเทศไทย  ฟ้องคดี
แพ่งเเละคดีอาญา  ฮอลล์  หลายคดี  ตั้งเเต่เดือนกุมภาพันธ์  2556  ดว้ยข้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของเขา  ฮอลล์ทำหน้าที่
สัมภาษณ์เเละรวบรวมข้อมูล  จากแรงงาน  ข้ามชาติพม่า  ท่ีทำงานในโรงงานสับปะรดกระป๋อง  และโรงงานอุตสาหกรรมทูน่า  เพื่อ
ช่วยฟินนว์อชจัดทำ  รายงาน "  สินค้าถูกมีราคาท่ีต้องจ่ายสูง  " พมิพ์คร้ังเเรกเม่ือเดือนมกราคม  2556  เเละฉบับปรับปรุงล่าสุด พ.ศ.
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2557  รายงานนี้บรรยาย  สภาพการทำงานที่ย่ำแย่  โดยเฉพาะท่ีบริษัท  เนเชอรัล  ฟรุต  ผู้ผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นส่งออกไปขายยัง
ซุปเปอร์มาเกตใน ประเทศฟินแลนด์

-  ซอนญา วาร์เทียลา กล่าวว่า ‘ฟินน์วอชจะรอฟังคำสั่งของพนักงานอัยการในสัปดาห์น้ีด้วยความห่วงใย ฮอลล์ ชี้เเจงว่าจะขอให้มี
คำสั่งไม่ฟ้องคด ีทว่าหากพนักงานอัยการไม่เห็นด้วย เขาอาจต้องขึ้นศาลในวันเดียวกัน เเละจะถูกควบคุมตัวจนกว่าศาลจะอนุญาต
ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว’

การดำเนินคดีต่อฮอลล์  ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในระดับนานาชาติ  ท้ังองค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรสหภาพระดับโลกอ่ืนๆ
นอกเหนือจาก องค์กรฟินน์วอชต่างประณามการดำเนินคดีคร้ังน้ี ผูร้ายงานพิเศษองค์การสหประชาชาติ   5   ท่าน กำลังหาคำตอบต่อ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท่ามกลางความวิตกว่า เน่ืองจากการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติในไทย

- ซอนญา วาร์เทียลา กล่าวว่า ‘ฮอลล ์เเจ้งว่ายินดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีโดยสมัครใจ เขามีความเชื่อว่า เขาไม่ได้ทำผิด เเละ
หวังว่า กระบวนการยุติธรรมจะฉายให้เห็นการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเป็นระบบในประเทศไทย’

เม่ือเดือนท่ีเเล้ว ฮออล์ เดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำในคดีอาญาคดีท่ี 3 ท่ีบริษัทเนเชอรัล ฟรุต ฟ้องเขา ด้วยข้อหา
หม่ินประมาท เน่ืองจากการให้สัมภาษณ์สำนักข่าว อัลจาซีรา  ท่ีประเทศพม่า ช่วงต้นป ี 2556 คร้ังล่าสุดท่ีฮอลล์ ไปท่ีสน.  บางนา
เม่ือเดือน กันยายน 2556 เจ้าหน้าท่ีตำรวจพยายามให้เขาลงชื่อในเอกสารภาษาไทย ซึ่งมีการระบุว่า เขาตกลงรับสารภาพตามข้อ
กล่าวหาท้ังหมด โดยมี ล่ามที่จัดหามาโดยมิได้มีใบรับรองจากหน่วยงานยุติธรรม เเละมีการเเปลท่ีไม่ดีนัก เขาจึงไม่ลงชื่อในเอกสาร
เเละขอสำเนาเอกสารท่ีไม่ได้ใช้แล้ว และมิได้อยู่ในสำนวนมาเก็บไว้ด้วยก่อนที่จะออกจากสถานีตำรวจ  หลังจากน้ัน เอกอัครราชทูต
อังกฤษได้ยกประเด็นท่ีเกิดขึ้นให้รัฐบาลไทยทราบ เม่ือเดือนท่ีเเล้วมีข้อมูลเเพร่มาว่าทนายความจากบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด
พยายามติดต่อล่ามอิสระท่ีได้รับประกาศนียบัตร จากกระทรวงยุติธรรม ท่ีรัฐจัดให้มาแปลข้อความในการสอบสวน ก่อนหน้าวันนัด
หมาย

บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกดั  ฟ้องคดี ฮอลล ์ ท้ังทางแพ่งและอาญา โดยเป็นคดีอาญาข้อหาหม่ินประมาทด้วยการโฆษณา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญาเเละความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ  ซึ่งมีนัดไต่สวนมูล
ฟ้องแล้วและรอผลการส่งหมายศาลอาญากรุงเทพใต ้ และคดีแพ่ง เร่ืองละเมิดจากการหม่ินประมาท อีกหน่ึงคดี ส่วนคดีล่าสุด คือ
คดีอาญาท่ีบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัดแจ้งความท่ี สถานีตำรวจนครบาลบางนา เป็นคดีอาญาล่าสุดท่ีบริษัทฯ ดำเนินการ

ในคดีอาญาท่ีศาลอาญากรุงเทพใต้ หากศาลพิพากษาว่า ฮอลล์มีความผิดจริง โทษสูงสุดท่ีอาจจะได้รับ คือ จำคุก 7 ปี ในแต่ละ
กรรม โดยบริษัทฯ ได้ฟ้องศาลจังหวัดนครปฐมในทางแพ่ง ฐานหม่ินประมาทเพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวน 300  ล้านบาทไปด้วย
สำหรับคดีอาญาท่ีบริษัทฯ เเจ้งความท่ีสน. บางนาน้ัน มีโทษจำคุกสูงสุดหน่ึงปี  โทษปรับสูงสุด 20,000 บาท 

สภาพปัญหาการจ้างงานท่ีร้ายเเรงซึ่งบริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัดได้รับการกล่าวถึง เป็นประเด็นสำคัญในรายงานเเละการวิจัยฉบับ
อ่ืนๆ เช่นเดียวกับรายงานของฟินน์วอช ซึ่งฮอลล์ช่วยวิจัย ข้อมูลจากฟินน์วอช ระบุว่า เจ้าหน้าท่ีไทยไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมาย
ต่อ บริษัท เนเชอรัล ฟรุต จำกัด แต่อย่างใด
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