กรณี ศึกษาทางธุรกิจ
สําหรับการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม
และการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
5 เหตุผลว่าทําไมธุรกิ จจึงดําเนิ นการอย่างมีจริ ยธรรมและวิ ธีการที่ช่วยประหยัดรายจ่ายของบริ ษทั

1

บริษทั ทีล่ งทุนดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั ผลลัพธ์ในเชิงบวกในแง่ของลูกค้าที่
เพิม่ ขึน้ และความเชือ่ ใจของนักลงทุน ซึง่ สามารถช่วยเพิม่ มูลค่าทางตลาดของบริษทั ได้ ในทางตรงกันข้าม
ความเกีย่ วข้องกับข้อหาการค้ามนุ ษย์และแรงงานทาสในการดําเนินการของบริษทั และห่วงโซ่อุปทานนัน้
สามารถทําลายชื่อเสียงบริษทั เป็ นอย่างยิง่ ซึง่ อาจจะต้องใช้เวลาเป็ นปีในการสร้างชือ่ เสียงอีกครัง้
เช่นเดียวกันกับภาพรวมอุตสาหกรรมสามารถถูกขึน้ บัญชีได้โดยการกระทําของบริษทั เพียงไม่กแ่ี ห่งซึง่
เป็ นบริษทั ทีไ่ ม่มศี ลี ธรรมหรือไม่เป็ นทีร่ จู้ กั

2

ผูบ้ ริโภคตัง้ คําถามมากยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับแหล่งทีม่ าและวิธกี ารผลิตสินค้า การปฏิบตั อิ ย่างทาสนัน้ ได้มกี าร
เปิดเผยและถูกเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ จดจําไว้วา่ สินค้าแบรนด์ดงั หลายแบรนด์ได้
พัฒนานโยบายและวิธปี ฏิบตั ทิ ก่ี าํ หนดให้ผผู้ ลิตทัง้ หมดทําตามมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุ ษยชน
บริษทั (ผูผ้ ลิต) ทีป่ ฏิบตั ติ ามนโยบายและวิธดี งั กล่าวสามารถรับประโยชน์จากภาคีหนุ้ ส่วนระยะยาว พร้อม
ทัง้ ผูซ้ อ้ื ทีม่ คี วามรับผิดชอบ ขณะทีบ่ ริษทั ทีฝ่ า่ ฝืนเงือ่ นไขดังกล่าวสามารถถูกระงับสัญญาได้

3

บริษทั ทัง้ หมดได้ถกู กําหนดให้ทาํ ตามกฎหมายของประเทศทีซ่ ง่ึ ดําเนินการ การล้มเหลวทีจ่ ะกระทําตาม
สามารถนําไปสูภ่ าระหนี้สนิ ทางแพ่งและทางอาญา ตลอดจนบทลงโทษทางการบริหาร ในปจั จุบนั
หลากหลายประเทศรวมถึงสหราชอาณาจักรและอเมริกามีการออกกฎหมาย เพือ่ เพิม่ ความโปร่งใสใน
ห่วงโซ่อุปทานของบริษทั มีจาํ นวนประเทศทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทีป่ ฏิบตั ติ าม และมีแนวโน้มการเติบโตเพือ่
รวบรวมมาตรฐานแรงงานเป็ นเงือ่ นไขในข้อตกลงการค้าใหม่ ซึง่ อยูใ่ นความสนใจของบริษทั ทีจ่ ะทํางาน
เชิงรุกเกีย่ วกับประเด็นปญั หานี้เพือ่ ทีจ่ ะแข่งขันในตลาดโลก

4

บริษทั ทีด่ แู ลพนักงานดีโดยทําตามมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุ ษยชนมีแนวโน้มทีจ่ ะมีประสิทธิภาพใน
การทํางานมากกว่า ซึง่ อัตราการลาออกของพนักงานอยูใ่ นระดับตํ่า อุบตั กิ ารณ์ในทีท่ าํ งานน้อยกว่าเดิม
และการหยุดงานน้อยลง ในทางเดียวกัน บริษทั ทีล่ งทุนในการสรรหาจ้างงานทีด่ กี ว่า โดยเฉพาะการ
ดําเนินหลักการจ่ายค่านายจ้าง มีแนวโน้มทีไ่ ด้แรงงานทีม่ แี รงจูงใจสูงและได้รบั การจับคูท่ ต่ี รงกับบทบาท
หน้าทีม่ ากขึน้ ผลทีต่ ามมาจึงช่วยดึงดูดแรงงานทีม่ แี รงจูงใจและมีทกั ษะคนอืน่ ๆมาทํางานกับบริษทั

5

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานโลกทีด่ นี นั ้ ควรมีความยังยื
่ นและใช้หลักการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ให้
มันใจในการดํ
่
าเนินการ บริษทั ทีไ่ ม่ได้วางผังห่วงโซ่อุปทานและตรวจสอบการดําเนินงานของผูผ้ ลิตและ
ผูร้ บั จ้างเองในแง่ของการสรรหาแรงงานและสวัสดิภาพของแรงงานภายใต้ความเสีย่ งของธุรกิจ ความ
ไว้ใจในผูผ้ ลิตมีสว่ นร่วมในการสรรหาแรงงานทีแ่ สวงหาประโยชน์ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการหยุดชะงักใน
ห่วงโซ่อุปทานเมือ่ กฎระเบียบและกฎหมายได้มกี ารควํ่าบาตรขึน้

สร้างและคุ้มครองตราบริ ษทั
และชื่อเสียงอุตสาหกรรม

บรรลุความคาดหวังของลูกค้า
และผูซ้ ื้อระหว่างประเทศ

หลีกเลี่ยงคดีแพ่งและคดีอาญา

การเพิ่ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ลดความเสี่ยงทางธุรกิ จ

คุณรู้หรือไม่?

ไอโอเอ็มสามารถช่วยได้อย่างไร?

การค้ามนุ ษย์และการเป็ นทาสยังคงมีอยู่ในปจั จุบนั ผูเ้ สียหายจากการเป็ นทาส
จํานวน 21 ล้านคนของประชากรมากกว่าครึง่ ของโลกพบในภูมภิ าคเอเชีย
แปซิฟิค การทํางานหลักของเศรษฐกิจในระบบ คือ การผลิตเสือ้ ผ้าทีเ่ ราสวมใส่
การเพาะปลูกอาหารทีเ่ รารับประทาน และการผลิตสินค้าทีเ่ ราใช้ในชีวติ ประจําวัน

โครงการความรับผิดชอบขององค์กรต่อการขจัดการค้ามนุ ษย์และการเป็ น
ทาส (Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking:
CREST) ของไอโอเอ็ม มี 3 เสาหลักในการทํางาน และได้ออกแบบเพือ่ ช่วย
บริษทั จัดการความเสีย่ ง และเพิม่ ประโยชน์สงู สุดของแรงงานย้ายถิน่ ในห่วง
โซ่อุปทาน

ผูเ้ สียหายหลายคนดังกล่าวนัน้ เป็ นแรงงานย้ายถิน่ ผูซ้ ง่ึ จากบ้านเพือ่ เดินทาง
มายังเมืองใหญ่ ไปในโซนอุตสาหกรรม และไปยังพืน้ ทีต่ ่างๆในประเทศเพือ่ หา
งานทีด่ กี ว่าทํา ตลอดเส้นทางผูเ้ สียหายอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบโดยนายหน้า
จัดหางานหรือตัวแทนการสรรหางานทีไ่ ม่มศี ลี ธรรม ซึง่ เรียกเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมทีส่ งู เกินจริง ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับตําแหน่งงานทีน่ ําเสนอให้ในทางทีผ่ ดิ
และในบางตัวอย่าง มีการสรรหาวิธใี นการเข้าควบคุมแรงงานโดยวิธกี ารประเมิน
อาทิ การถือเอกสารประจําตัวของแรงงาน เป็ นต้น
ในขณะทีก่ ารแสวงหาประโยชน์อาจเกิดขึน้ เกินความรูข้ องนายจ้าง ก็ไม่อาจทําให้
บริษทั นัน้ พ้นผิดจากความรับผิดชอบทัง้ ต่อสังคมและกฎหมาย หลายปีทผ่ี า่ นมา
แบรนด์และผูผ้ ลิตมากมาย ได้รบั ความเสียหายโดยข้อหาเกีย่ วกับการค้ามนุ ษย์
และการเป็ นทาส ความเสียหายดังกล่าวอาจรวมถึง การทําลายชือ่ เสียงบริษทั
การขาดทุนทางการเงิน และการดําเนินคดีทางกฎหมาย เป็ นต้น ขณะทีบ่ ริษทั
จําเป็ นต้องปกป้องตนเองจากความเสีย่ งดังกล่าว ซึง่ ยังคงมีโอกาสทีแ่ ท้จริง
สําหรับบริษทั ทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จากการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

การปฏิ บตั ิ ที่ดีคืออะไร?
บริษทั ทีม่ ชี อ่ื เสียงดีสาํ หรับการดําเนินการอย่างมีจริยธรรม ได้พฒ
ั นานโยบายบริษทั
ทีเ่ ข้มแข็งในด้านการจัดการกับการค้ามนุ ษย์และการเป็ นทาสภายในการดําเนินงาน
และห่วงโซ่อุปทานประจําวัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริษทั มุง่ มันในการเพิ
่
ม่ ความ
ตระหนักรูใ้ ห้กบั แรงงานและภายในห่วงโซ่ทข่ี ยายกว้างเกีย่ วกับการค้ามนุ ษย์และ
การเป็ นทาส ตรวจสอบการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นประจําและดําเนินการเมือ่ จําเป็ น
และมีความโปร่งใสในการรายงานความสําเร็จและความท้าทาย

เสาหลักที่ 1
การอบรมเกีย่ วกับการค้ามนุ ษย์และการเป็ นทาส

เสาหลักที่ 2
การจัดอบรมก่อนการเดินทางและหลังเดินทาง
เสาหลักที่ 3
ผังห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุ นการสรรหา
เกี่ยวกับเรา
องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน (International Organization for Migration: IOM) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2494 ซึง่ มีสถานะเป็ น
หน่วยงานด้านการโยกย้ายถิน่ ฐานขององค์การสหประชาชาติ เพือ่ ให้มนใจ
ั่
ว่า การย้ายถิน่ ทีม่ มี นุ ษยธรรมและเป็ นประโยชน์เรียบร้อย ไอโอเอ็ม
ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 165 ประเทศ และมีประเทศ ผูส้ งั เกตการณ์ 8
ประเทศ โดยมีสาํ นักงานมากกว่า 480 แห่งทัวโลก
่

นโยบายบริ ษทั ที่ดี

บริษทั เริม่ ใช้หลักการจ่ายค่านายจ้างสําหรับการสรรหาแรงงานอย่างเพิม่ สูงขึน้ ซึง่
นายจ้างครอบคลุมต้นทุนของการสรรหาแรงงานใหม่ โดยไม่ได้คมุ้ ครองแต่เพียง
แรงงานทีเ่ ป็ นกลุ่มเสีย่ งจากนายจ้างแรงงานทีไ่ ม่มศี ลี ธรรมและตัวแทนจัดหางาน
เท่านัน้ แต่ยงั นําไปสูก่ ระบวนการสรรหาจ้างงานทีด่ กี ว่า โดยทีแ่ รงงานได้รบั การ
จับคูท่ เ่ี หมาะสมกับตําแหน่งงานด้วย

การอธิ บายเกี่ยวกับคําจํากัดความ

สอบถามข้อมูลเพิ่ มเติ ม ติ ดต่อที่

ไอโอเอ็ม ใช้คาํ ศัพท์ การค้ามนุ ษย์ การเป็ นทาส และการเป็ นเสมือนทาส เพือ่ ยึด
ช่วงดําเนินการซึง่ บุคคลหรือองค์การใช้อาํ นาจควบคุมเหนือบุคคลอืน่ สําหรับ
เป้าหมายหลักของการแสวงหาประโยชน์ ซึง่ รวมถึงแรงงานเกณฑ์ ภาวะการเป็ น
ลูกหนี้ และการสรรหาแรงงานทีห่ ลอกลวง
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โครงการ CREST เป็ นความคิดริเริม่ ของไอโอเอ็ม เวียดนาม และได้รบั การ
สนับสนุ นโดยกองทุนการพัฒนาของไอโอเอ็ม
IOM drew on a number of resources to develop this document, including the ILO
and VCCI ’PrevenƟng forced labour in texƟle and garment supply chains in Viet Nam’ .

