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Skechers แบรนด์รองเท้าสัญชาติสหรัฐ แจงไม่พบหลักฐานการบังคับใช้แรงงานใน 
ซินเจียง 

 

 
ในขณะที ่บริษัทในธุรกิจ Retail ระดับนานาชาติ อย่างเช่น H&M และ Nike ต่างเลือกที่จะหยุดใช้ที่มี

แหล่งผลิตจากเขตปกครองตนเองมณฑลซินเจียง เมืองอูกุยร์ เนื่องจากความกังวัลเรื่องการบังคับใช้แรงงานใน
พ้ืนที่ได้รับข้อมูลพ้ืนฐานจากข้อมูลที่บิดเบือน ทาง Skechers บริษัทรองเท้าสัญชาติอเมริกันจึงประกาศ
แถลงการณ์ถึงทางเลือกของบริษัท 

แถลงการณ์ของทางบริษัท Skechers เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2564 รายงานว่า สถาบันนโยบายยุทธ
ศาตร์ออสเตรเลียฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กล่าวหาว่าผู้ผลิตของบริษัท Skechers ในจีนได้ก าลังแสวงหา
ผลประโยชน์ ผลก าไรจากการบังคับใช้แรงงานของชาวอูกุยร์ ทาง Skechers ขอปฎิเสธข้อกล่าวหาของ ASPI 
กรณีการบังคับใช้แรงงาน พร้อมเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกหลังตรวจสอบภายใน ที่ครอบคลุมถึงข้อมูลแรงงานอูกุยร์
ได้รับเงื่อนไขการท างานและค่าแรงเท่าเทียมเท่าเทียมกับเพ่ือนร่วมงานคนเชื้อสายอ่ืน และสามารถลาออกจาก
งานได้ทุกเมื่อที่ต้องการ 

เมื่อปี 2563 Skechers มีการตรวจสอบภายในหลายครั้งกับผู้ผลิตจีนในเขตตงกว่าน มณฑลกว่างตง
ของทางบริษัท ทางบริษัทได้ประกาศแถลงการณ์ของทางบริษัทว่า “ไม่มีผลตรวจสอบใดที่รายงานการบังคับใช้
แรงงานชาวอูกุยร์หรือกลุ่มเชื้อชาติอ่ืนหรือศาสนาอ่ืน หรือหยิบยกข้อกังวลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขการใช้
แรงงานเบื้องต้น”  

ทางบริษัทฯ ยังยืนยันว่า ทางบริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในเป็นกิจปกติกับผู้ผลิตในเขตตงกว่าน ลู่  
โจจว หลายครั้งตลอดมาตั้งแต่ปี 2017 (2560) 2018 (2561) 2019 (2562) 2020 (2563) ทั้งที่มี
การประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการและไม่มีการประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ไม่มีการ
ตรวจสอบครั้งใดท่ีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือข้อความกังวัลเกี่ยวกับการใช้แรงงาน 
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวแสดงจุดยืน
ชัดเจนว่า จีนยืนยัดต่อสู้กับกับการแทรกแซงในทุกกรณีทั้งในรูปแบบบุคคลหรือแบบหมู่คณะ ดังเช่นที่เกิดขึ้น
แล้วภายใต้กลุ่มการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองพิเศษซิน เจียง ของชาวอูกุยร์ บริษัททั้งหลายที่
เกี่ยวข้องควรหลีกเลี่ยงกรณีธุรกิจที่มีการเมืองเข้ามาเป็นตัวแปร 

ผลิตภัณฑ์จากบริษัท H&M ได้ถูกถอดออกจากแพลตฟอร์ม E-Commerce หลักของจีนทั้งหมด เช่น 
Taobao และ JD ในท านองเดียวกัน Nike และ Uniqlo ที่มีการแถลงการณ์กรณีการบังคับใช้แรงงานในซิ
นเจียง ต่างก็ถูกคว่ าบาตรและยกเลิกสัญญาโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงจ านวนมากในจีน การตัดสินใจของบริษัท
เหล่านี้ส่งผลให้ร้านค้าของทางบริษัทแบบ
ออฟไลน์มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายและเยี่ยมชม
น้อยลง 

ส านักข่าว China Daily Report 
เปิดเผยรายงานเมื่อวันศุกร์ 26 มีนาคม 
2564 บริษัทที่ ป ระกาศแถลงการณ์
เกี่ยวกับการยุติใช้ฝ้ายจากซินเจียงชั่วคราว
ล้วนเป็นสมาชิกขององค์กร Better Cotton 
Initiative (BCI) ที่มีส านักงานตั้งอยู่ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยเมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทาง BCI ประกาศ
ยุติความร่วมมือกับชาวนาที่ได้รับใบอนุญาต
ในซินเจียง ในช่วงการฤดูการเก็บเกี่ยวฝ้าย
ของปี 2563-2564 เนื่องจากข้อกล่าวหา
การบังคับใช้แรงงานในพื้นที่  

อย่างไรก็ตาม ส านักงาน BCI สาขา
เซี่ยงไฮ้ประกาศแถลงการณ์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ในพ้ืนที่ว่า ไม่
พบรายงานแมแ้ต่รายงานเดียวที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้แรงงานในซินเจียง 

 
ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้  
 กรณีความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าชาติตะวันตกอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงระหว่างจีน -สหรัฐ 
หรือเพียงแค่ความขัดแย้งทางการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่อาจส่งผลไม่สู่ปัญหาอ่ืนๆ ที่ตามมาด้วย บริษัทข้าม
ชาติบางกลุ่มอาจเลือกที่จะคว่ าบาตรทางการค้ากับจีน ด้วยข้อมูลกรณีสิทธิมนษยชนที่ทางบริษัทมี ในขณะที่
บริษัทข้ามชาติบางรายอย่าง Skechers แม้จะเป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐแต่เลือกที่จะเชื่อข้อมูลของทางบริษัท
เองและด าเนินการทางธุรกิจกับจีนต่อไป เพราะไม่พบข้อมูลการบังคับใช้แรงงานใดๆ ในเขตปกครองตนเอง  
ซินเจียง การคว่ าบาตรของกลุ่มบริษัทข้ามชาติก็ส่งผลให้ศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวจีนและผู้บริโภคจีนจ านวนไม่
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น้อย เลือกที่จะคว่ าบาตรกลุ่มบริษัทหล่านั้นหรือกลุ่มบร้ษัท Better Cotton Initiative (BCI) เช่นกัน  
 อาจเป็นเรื่องที่ยากที่จะสรุปได้ชัดเจนว่าข้อมูลของฝ่ายใดเป็นข้อมูลจริงกรณีการเรียกร้องสิทธิ
มนุษยชนของชาวซินเจียงในจีน แต่ที่แน่ชัดคือ การแข่งขันในตลาดค้าปลีกจีน กลุ่มบริษัท BCI ได้สูญเสียฐาน
กลุ่มลูกค้าไปแล้วจ านวนไม่น้อย ในขณะที่บริษัทที่ยืนฝ่ายตรงข้ามอย่าง Skechers อาจไม่เพียงไม่เสียกลุ่ม
ลูกค้า แต่อาจได้ใจผู้บริโภคชาวจีนเพ่ิมมากขึ้น เหตุการณ์ในครั้งนี้อาจเปิดช่องว่างทางธุรกิจใหม่ให้กับ
ผู้ประกอบการไทยที่สนใจขยายตลาดการค้าในจีน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามข่าวสาร เข้าใจตลาด และ
หาช่องทางทางการค้าที่เหมาะสมกับบริษัทตนเองต่อไป 
 

 
 
แหล่งที่มา 

 
http://www.chinadaily.com.cn/a/202103/27/WS605da713a31024ad0bab1e7b_1.html 

สคต.เซี่ยงไฮ้ 
       สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนมีนาคม 2564 

29 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 


