30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563
ภาคธุรกิจออสเตรเลียปรับตัวรับกฎหมาย Modern Slavery
กฎหมาย Modern Slavery Act 2018 (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562) ส่งผลให้ผู้
ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ในออสเตรเลียทีม่ รี ายได้รวมตั้งแต่ 100 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อปีขึ้นไป (230 ล้าน
บาท) ต้องจัดทารายงานประจาปี (Annual statements outlining actions) ของบริษัทที่ใช้ในการตรวจ
ประเมินกระบวนการผลิตของแหล่ง Suppliers และแนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้เผยแพร่ต่อ
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ www.modernslaveryregister.gov.au เพื่อให้ผู้บริโภค นักลงทุนและประชาชน ได้
นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมถึงป้องกันความเสี่ยงต่อการจ้างแรงงานผิดกฎหมายในการผลิตสินค้า /บริการ
(ประกอบด้วยการกระทาผิดในด้านต่างๆ เช่น การใช้แรงงานทาส การบังคับใช้งาน การค้ามนุษย์ และการใช้
แรงงานเพื่อปลดหนี้และอื่นๆ) ทั้งนี้ มีธุรกิจในออสเตรเลียลงทะเบียนเพื่อจัดทารายงานรวมกว่า 248 ราย
บริษัท Wesfarmers เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ ในออสเตรเลีย ที่ดาเนินธุรกิจหลากหลาย
สาขาซึ่งครอบคลุม ธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวน (Bunnings) Discount store (Kmart) และ
ธุรกิจจาหน่ายเครื่องอุปกรณ์สานักงาน (Officeworks) เปิดเผยข้อมูลว่า การจัดทารายงานในปี 2562-2563 ของ
บริษัทพบการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการละเมิดกฎหมาย Modern Slavery Act 2018 กว่า 340 รายการจาก
บริษัทที่เป็นแหล่ง Suppliers จานวน 105 บริษัท ซึ่งการละเมิดกฎหมายดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ การ
บังคับใช้ทางานเกินเวลา ความโปร่งใส (การรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร) ความปลอดภัย (อาคารและการ
ป้องกันอัคคีภัย) การรับเหมาที่ไม่ถูกต้องและการรับสินบน
บริษัท Wesfarmers จึงได้ประกาศยกเลิกสัญญากับบริษัท Suppliers รวมกว่า 20 บริษัท โดยบริษัท
Suppliers จานวน 3 รายถูกยกเลิกสัญญาทันที และยุติการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท Suppliers จานวน 17 ราย
หลังจากที่มีการตรวจพบและแจ้งให้แก้ไขเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายแต่บริษัท Suppliers ไม่
สามารถปฏิบัติตามได้
สาหรับ Woolworths Group ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่อีกหนึ่งรายที่มีธุรกิจครอบคลุมทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ต
(Woolworths) Discount store (BIG W) และโรงแรม ได้จัดทา Modern Slavery Statement 2020 เพื่อ
ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคู่ค้าของ Woolworths Groups จะต้อง
ปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนด เพื่อสร้างความมั่นใจในการประกอบธุรกิจระหว่างกัน และจากการสารวจสินค้าที่
มีแนวโน้มความเสี่ยงสูงต่อการละเมิดตามกฎหมาย Modern Slavery Act 2018 พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
สินค้าอาหารทะเล โกโก้ ถั่ว และสินค้าประเภท Non-food products เช่น เส้นใย (Cotton) สินค้า
เฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้า

√

Thai Trade Center

Phone: +66 2 9241 1075

Level 21, 56 Pitt Street,

Fax:

Sydney, NSW 2000

e-Mail: thaitradesydney@gmail.com

+66 2 9251 5981

นอกจากนี้ กฎหมาย Modern Slavery Act 2018 ยังครอบคลุมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล
ออสเตรเลีย อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ อื่นๆที่มีรายได้รวมต่ากว่า 100 ล้ านเหรียญออสเตรเลียต่อปี
ลงทะเบียนแจ้งความจานงเพื่อจัดทารายงานโดยความสมัครใจด้วย เพื่อสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน
การประกอบธุรกิจ
ผลต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย
ปัจจุบัน บริษัทขนาดใหญ่ในออสเตรเลียมีการกาหนดมาตรฐานและเงื่อนไขในการเจรจาธุรกิจกับ
Suppliers ของตนเองทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีการกาหนดเอกสารที่
ต้องการจาก Suppliers เพื่อแสดงถึงมาตรฐานการผลิต เช่น HACCP ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร การจัดหาและการควบคุมแหล่งวัตถุดิบ มาตรการป้องกันสัตว์และแมลง
รบกวน บริการสิ่งอานวยความสะดวกและการบารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และมาตรการด้านความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ รูปแบบการดาเนินธุรกิจยุคใหม่ อาจมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับแหล่งห่วงโซ่อุปทานที่
หลากหลาย ซึ่งความซับซ้อนดังกล่าวอาจทาให้เกิดการละเมิดด้านแรงงานได้หากไม่มีการตรวจประเมินอย่าง
ใกล้ชิด กฎหมาย Modern Slavery Act 2018 ออสเตรเลียได้บัญญัติขึ้นเพื่อให้ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ (ซึ่งมี
ความเสี่ยงสูงต่อการละเมิดกฎหมายแรงงาน) ตระหนักและให้ความสาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงานของ
แหล่งห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้มีการใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมายและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งความ
โปร่งใสและความเปิดเผยในการประกอบธุรกิจ โดยธุรกิจขนาดใหญ่ ได้กาหนดแนวทางในการกากับดูแลการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย Modern Slavery Act 2018 ทั้งในระดับนโยบายด้านการ
บริหารจัดการในองค์กรและ Suppliers การระบุเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมาย Modern Slavery Act
2018 ในสัญญาธุรกิจ การติดตามประเมินผล และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ผลต่อการค้าไทย:
กระแสความตื่นตัวในเรื่องการปกป้องและพิทักษ์สิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า/บริการ
กาลั งเป็น ประเด็น ที่ได้รั บความสนใจ ดังนั้ น นอกเหนือจากการให้ ความสาคัญด้านคุณภาพของสินค้าและ
มาตรฐานการผลิตยังต้องคานึงถึงกระบวนการและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ธุรกิจและสามารถแข่งขันได้
………………………………………………………………
Source: Australian Financial Review / www.homeaffairs.gov.au/ www.modernslaveryregister.gov.au
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