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1 
Overview of workforce 

in Thailand 
and Electric Appliances 

Electronics sector 



Overview of Labour Force in Thailand (March 2016) 

Thailand Population : 65,124,716 

ที่มา : ส านักงานสถติแิห่งชาต ิ



Labour Force in Thailand (March 2016) 

Source: Ministry of Labour 

Total: 

38.74 million 

Formal 16.30 million 

Informal 22.44 million 

nationalities of unskilled Migrant workers are from Lao, Burmese and 
Cambodian, total 3,830,308 registered 

Skilled migrant 115,593 workers are from 

(Japan15,380 China 13,481 Philippines 12,773 England 9,559 India 9,288)   



Private sector  1,403 unions 

1,308 worker unions 
95 supervisor unions 

same industrial sector 854 unions 
same employer 549 unions 

Worker Federation 21 

Labour Congress 15 

State enterprise 48 unions 

State enterprise  1 federation 
Inactive union 1,997 unions (continuing increasing) 

Union membership 447,804 + 180,718 = 628,522 
workers (including private and state 
enterprise) 

Labour organization in Thailand(March 2016) 
Source: Labour Relations Bureau 



TEAM 

Thailand Electronic and Electric 
Appliance Workers Federation 

20 affiliates and 2 affiliates  from other sectors  

= 28,856  members 

Male 14,238 / Female 14,828 

TLSC CILT 

87 affiliates 72,940 
members 

112,233 members  

146 affiliates 
91,012 members  

125 affiliates 



During past 3 years, TEEF stressed on organizing work to increase 

membership

 

TEEF 

 Premiere-Marketing 206 members 

 Hitachi Transport 287 members 

 Mitsubishi Electric Thai Autoparts 

1,335 members 

 Toei Denshi Thailand 897 members 

 Hutchinson Technology 420 

members 

Total: 3,145 members 

 



TEEF Membership Statistics 



2 

Organizing work and 

Power of Bargaining 

of Electric Appliances and 

Electronics sector in Thailand 



Organizing trade union in 
Thailand during past 3 years is 

very difficult. Due to a lot of 
challenges such as Restriction of 
Labour Relations Act, Employer 
strategy of union busting etc. 



during 

2011-2015, there are 

many cases on labour 

violation in Thailand. 

IndustriALL filing 

complaint to ILO 

including 20 labour 

violation cases 

 

Employer aims to 

destroy unions 

Employer 

demands to 

decrease 

workers’ power 

of bargaining 

Labour situation in Thailand 



HGST  
Thailand  

Hutchinson  

Technology  

Operations  
Thailand 

Electrolux 

Ricoh  

Manufacturing  

(Thailand)  

4 cases in EE 
sector which 
included in 

ILO complaint 



14 

 
Internal 

changes impact 
on labour 
relations 
system. 

Panasonic Workers Union 

Closure of KA plant. And using of 

supplier.  

GS yuasa buys Panasonic’s Battery 

business   

Re-merge of 

Panasonic’s parts-makers 

and stereo in Bang Bo plant. 

Union Committee Members 

Committee members are 

not allow to participate 

with external activity(can 

only participate in union 

activity). 

 Company employed subcontract to work with the same line as permanent workers.  

 Used intern to work with the same line as permanent workers. 

 Migrant workers replace permanent workers. 

 Subcontract and intern cannot apply union membership and migrant workers too 

afraid. 



Union 
busting 
Strategy 



 วิธีหมา
เรียกไปคยุในส ำนักงำนตำมล ำพัง

โดดเดีย่วแกนน ำ   คณะกรรมกำร  โดยจบัแยกจำกสมำชิก

บบีให้ทนไม่ได้แล้วลำออกไปเอง

ย้ำยงำนให้ไปท ำในที่แยก่วำ่    เก็บขยะ  ล้ำงห้องน ำ้      ท ำงำนที่ไม่ถนัด  

โดยใช้กฎระเบยีบที่ไร้มนษุยธรรม  เสือ้  รองเท้ำ  กำงเกง  ตอกบตัร

ใช้กล้อง    ยำม  หวัหน้ำ  คอยเฝ้ำด ู ท ำให้คนงำนกลวั  และอึดอดั

กดดนั

บบีให้คนงำนคนอ่ืนๆ ที่กลวันำย ชว่ยกดดนั

บบีเมีย  /  สำมี (กรณีที่ท ำด้วยกนั )

 สง่ใบศำลไปบ้ำนที่ตำ่งจงัหวดั     หวงัให้ครอบครัวเรียกกลบับ้ำน   (กดดนั) 

 ให้เจ้ำหน้ำที่รัฐ   ผู้ พิพำกษำร่วมกดดนั

ใช้คน  /  นักเลงท้องถ่ิน  / ยำม ท ำร้ำยร่ำงกำย

ใช้ต ำรวจขู ่ มำจบัไปขงั  โดยพยำยำมยดัเยียดข้อหำ   ขโมย  กำรพนัน  ยำบ้ำ

สงัหำร  ฆำ่   

ไม่ให้ท าโอที

หาเหตุเลิกจ้างแกนน า

ข่มขู่ครอบครัว

ท าร้ายร่างกาย / สังหาร

 โทรศพัท์ขู่  / ดกัฟัง



 วิธีแมว 
เกลีย้กล่อม ซือ้ตวัผู้น ำ

ท าให้ตายใจ เลือ่นต ำแหน่งงำนให้มำเป็นหวัหน้ำ

ไม่ยอมต่อสู้ พำไปเลีย้ง  พำไปเที่ยว   ให้ของขวญัรำคำแพง    รถยนต์  ฯลฯ                

เลิกสไตรค์ อ้ำงวำ่  เรำเป็นครอบครัวเดยีวกันนะ  อย่ำน ำควำมในไปบอกคนข้ำงนอก

เลือกปฏิบตักิับคนที่ไม่ใชส่มำชิก   คำ่แรงสงูกวำ่โบนัส   เบีย้ขยนั   

คำ่ครองชีพ  เป็นต้น

 โอโลมวำ่บริษัทขำดทนุ    สหภำพ  / กรรมกำรต้องชว่ยบริษัท

สญัญำ - รับปำกไปก่อน

บบีรัฐให้เกลีย่กลอ่มคนงำนให้ยตุกิำรสไตรค์  หรือเรียกร้อง

  ฯลฯ



วิธีไม้เรียว
 ลงโทษทำงวนิยั   ( พยำยำมให้ใบเตือน )
ออกกฎระเบียบไร้มนษุยธรรมมำกมำย   ถ้ำท ำผิดปรับมหำโหด   

และให้ใบเตือนหรือเลกิจ้ำง
จ้ำงบริษัทรับเหมำชว่ง   เพ่ือลดอ ำนำจต่อรอง     

(  และไว้รองรับเวลำสไตรค์  )
พกังำนเม่ือผิดระเบียบโดยไมจ่ำ่ยค่ำจ้ำง
ไมมี่ใบรับรองแพทย์  ไมใ่ห้ลำป่วย 
ไมมี่หนงัสอืเชิญของกระทรวงไมใ่ห้ลำกิจ
ตำมไปตรวจสอบถึงบ้ำนวำ่ลำป่วยจริงหรือไม่
จ้ำงทีป่รึกษำนบั    10  ล้ำนเพ่ือให้ล้มสหภำพ
ตัง้สหภำพเหลอืง
ใช้ผู้น ำแรงงำนทีข่ำยตวัรับใช้ทนุ

ระเบียบวินัย  

ที่ปรึกษา    



วิธีตาช่ัง 
ฟ้องไว้ก่อน

กระทรวงแรงงำน   รัฐบำล    อ้ำงเศรษฐกิจ

ศำลแรงงำน

ศำลแพง่

ศำลฎีกำ

แจ้งต ำรวจจบัคนงำนเข้ำคกุ     แล้วแตจ่ะคิดข้อหำ

ย้ำยโรงงำนหนีไม่จำ่ยคำ่ชดเชย   ไปที่คำ่แรงถกู   

และคนงำนไม่รู้สทิธิ    ขู่วำ่จะไปจีน  เวียตนำม



วิธีไตรรงค์

ต้องเสยีสละ ชว่ยชำติ อดทนไปก่อน 

อยำ่มำเรียกร้องมำก

กำรท ำลำยเศรษฐกิจ 

นักลงทนุหนีออกนอกประเทศ ไม่สำมำรถแข่งขนัได้ 

สหภำพแรงงำนเป็นพวกกำรเมืองหวัแข็ง

เป็นอนัตรำยตอ่ควำมมั่นคงแห่งชำติ 



Solution of labour conflict in Electronics and Electric 

Appliances sector 

Government sector cannot resolve labour conflict 

Tripatize system does not work 

National level such as 

TEAM or CILT or TLSC could 

take action to assist local 

unions 



4 steps of work process TEAM / CILT / TLSC 

Members 

require 

assistance 

and 

cooperation 

to resolve 

union 

conflict 

1 2  3 4 

Clarify facts 

to Ministry of 

Labour and 

file letter to 

International 

Organization 

such as 

IndustriALL, 

ITUC and ILO 

another 

internation 

labour 

network. 

File letter 

to 

company 

to offer 

itself for 

mediation 

between 

union and 

company 

Lobbying 

through 

personal 

relationship  

 



3 
Role of Women Workers 

to Industrial Union 
and 

Workers Training Center 



union 

Industrial union 

Observe, support 

Related person 

Progressive 
percentage 

membership dues 
Money 

union union union union 

Collective of Resources, Funding, Leaders, and all Capacities  

The only way the workers will survive in Precarious Work Era 



TEAM Women Workers 

“Women power for Thai Labour Movement” 

16 founding committee members from TAW, TEEF and CTM 



25 February TEAM Women Workers participate in 

‘Women Workers challenge to National Reform Trend’ organized by WWUG 



March 8th (THE INTERNATIONAL WOMAN’S DAY) 

  



May 1st International Labour Day (MAY DAY) 



October 7th (DECENT WORK DAY) 



Minimum Wages Campaign  

(360 baht per day, all over the country) 



Workers Training Center, 
workers’ property, for workers 

security in near future  
 

Office 
Seminar/Conference Room 

Accommodations 



23 February 2015, signed agreement with contractor. 



29 March 2015, TEAM religious ceremony for Workers Training Center 



13 December 2015, Opening Ceremony for Workers Training Center 



Workers Training Center 

Building 

3,300,000 baht 

Title deed to the piece of land 

2,200,000 baht 



Building Plan 

หอ้งน ้ ำ 

ห้องโถงใหญ่ 100 คน  
ขนาด 160ตารางเมตร 

ห้องประชุมเลก็  
ขนาด 4 x 5 

ตารางเมตร 

ห้องประชุม 30 คน  
ขนาด 5 x 8 ตาราง

เมตร 
ห้องท างาน  

ขนาด 4 x 8 ตาราง
เมตร 

หอ้งเกบ็ของ 



Workers Training Center 




