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 นโยบายเร่ืองโรคเอดส์ (HIV) 

วัตถุประสงค์ 

วตัถุประสงค์ของนโยบำยนีค้ือเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำพนกังำนผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS จะไม่ถูกเลือกปฏิบตัิ ได้รับ 

กำรปกป้องสทิธ์ิ และสำมำรถขอค ำปรึกษำได้หำกจ ำเป็น 

ขอบเขต  

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้กับคณะกรรมกำรบริหำร ฝ่ำยบริหำร พนกังำน พนกังำนฝึกหดัของบริษัทฯ (ตำมค ำ

จ ำกดัควำมข้ำงลำ่งนี)้ และบคุคลที่มิใช่พนกังำนแตไ่ด้รับอนญุำตให้ด ำเนินกำรแทนหรือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ 

ค าจ ากดัความและค าย่อ 

ข้อก าหนดนโยบาย 

ไอวีแอลให้กำรสนบัสนนุพนกังำนผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS อย่ำงเต็มที่ บริษัทฯ ให้ค ำมัน่ว่ำจะปฏิบตัิต่อพนกังำนผู้ติดเชือ้ 

HIV/AIDS ด้วยควำมเห็นอกเห็นใจ ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ และให้ควำมช่วยเหลอืทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็น 

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมค ำมัน่ข้ำงต้นด้วยแนวทำงดงัตอ่ไปนี:้ 

1. การรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมลูของพนกังำนผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS จะถกูเก็บไว้เป็นควำมลบัตำมบรรทดัฐำนของข้อมลูทำงกำรแพทย์ 

กฎหมำยและนโยบำยบริษัทฯ ที่เก่ียวข้อง  

2. การไม่เลือกปฏิบัต ิ

ไอวีแอลจะจดักำรให้สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนปรำศจำกกำรคกุคำมและกำรเลอืกปฏิบตัิให้ตอ่พนกังำน

ทีต่ิดเชือ้ ซึง่สอดคล้องกบันโยบำยด้ำนสิทธิมนษุยชนว่ำด้วยกำรไม่เลือกปฏิบตัิ ไอวีแอลห้ำมและจะไม่อณญุำต

ให้มีกำรเลอืกปฏิบตัิตอ่ผู้ ร่วมงำนท่ีติดเชือ้ ถกูเขำใจวำ่เป็นผู้ติดเชือ้ อำศยัอยูร่่วมกบัผู้ติดเชือ้ หรือได้รับผลกระทบ
                                                
1  “บริษัทในเครือ” หมำยถึงบริษัทหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคมุ ได้รับกำรควบคมุ หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคมุในลกัษณะเดียวกับบริษัทฯ ค ำ

ว่ำ “ควบคมุ” และค ำที่มีควำมหมำยที่เก่ียวข้องทัง้ “กำรควบคมุ” หรือ “ถกูควบคมุ” หรือ “อยู่ภำยใต้กำรควบคมุร่วมกัน” หมำยถึงกำรเป็น
เจ้ำของตำมกฎหมำย (Legal Ownership) หรือเจ้ำของผู้ ได้รับผลประโยชน์ (Beneficial or Equitable Ownership) ทัง้ในทำงตรงและทำงอ้อม 
ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 (ห้ำสิบ) ของหุ้นที่จดทะเบียนและช ำระแล้วในบริษัทหรือนิติบคุคลนัน้ 

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในเครือ1 ทัง้หมด 
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จำกเชือ้ HIV/AIDS ในทำงอื่น บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS ในลกัษณะเดียวกบัโรคอื่นๆ ในแง่ของ

ข้อตกลงกำรวำ่จ้ำงงำนและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ซึ่งประกอบด้วยประกนัสขุภำพและประกนัชีวิต สิทธิประโยชน์

ด้ำนทุพพลภำพ และกำรลำงำน โดยทำงบริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ ผลิตและผู้ จดัหำและลกูค้ำพิจำรณำรับเอำแนว

ปฏิบตัิในกำรไมเ่ลอืกปฏิบตัิไปปรับใช้ 

พนกังำนและผู้ รับเหมำช่วงทกุคนจะต้องปฏิบตัิตำมนโยบำยด้ำนสิทธิมนษุยชนว่ำด้วยกำรไม่เลือกปฏิบตัิ 

บุคคลใดก็ตำมที่มีส่วนร่วมในกำรคุกคำมหรือเลือกปฏิบัติจะต้องได้รับบทลงโทษทำงวินัยตำมที่บริษัทฯ 

เห็นสมควร 

3. การเข้ารับการตรวจ 

ไอวีแอลสง่เสริมให้มีกำรเข้ำรับกำรตรวจเชือ้และให้ค ำปรึกษำตำมควำมสมคัรใจของพนกังำนเป็นประจ ำ

และจะรักษำผลกำรตรวจไว้เป็นควำมลบั  โดยกิจกรรมนีถื้อเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรกำรให้ควำมรู้และกำร

ตระหนกัรู้ บริษัทฯ จะไม่บงัคบัให้พนกังำนของไอวีแอลต้องเข้ำรับกำรตรวจเชือ้ HIV แต่อย่ำงใด กำรเข้ำรับกำร

ตรวจเชือ้จะเกิดขึน้ได้ด้วยควำมยินยอมที่ชัดเจนจำกพนกังำนซึ่งได้ท ำกำรตดัสินใจอย่ำงถ่ีถ้วน เพื่อให้ควำม

ช่วยเหลอืแก่พนกังำนได้รับกำรสนบัสนนุและกำรดแูลอยำ่งเหมำะสม กำรเข้ำรับกำรตรวจเชือ้ HIV มิใช่สว่นหนึ่ง

ของขัน้ตอนกำรวำ่จ้ำงและคดัเลอืกแตอ่ยำ่งใด 

4. การให้ความรู้และการตระหนักรู้ 

บริษัทฯ ให้มุง่มัน่ที่จะสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีมีมำตรฐำนด้ำนสขุอนำมยัและควำมปลอดภยัให้แก่

พนกังำน โดยบริษัทฯ ตระหนกัดีวำ่เชือ้ HIV/AIDS ไมส่ำมำรถติดตอ่สูก่นัได้ผำ่นทำงกำรสมัผสัทัว่ไป ซึง่พนกังำน

ที่ทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบักำรติดเชือ้ HIV และ AIDS มีแนวโน้มน้อยกว่ำที่จะเกิดปฏิกิริยำในเชิงลบหรือไม่

เหมำะสมตอ่อำกำรเจ็บป่วยของผู้ ร่วมงำน 

โครงกำรกำรให้ควำมรู้และกำรตระหนักรู้ที่บริษัทฯ ได้จัดขึน้มีบทบำทส ำคัญในกำรรักษำเกียรติของ

ผู้ ร่วมงำนที่ติดเชือ้หรือได้รับผลกระทบจำก HIV/AIDS โดยโครงกำรดงักล่ำวจะช่วยให้บุคคลเหลำ่นีส้ำมำรถ

ด ำรงชีวิตและท ำงำนได้ตำมปกติ ไอวีแอลจะจดัโครงกำรกำรให้ควำมรู้และกำรตระหนกัรู้ ทัง้ด้วยกำรให้ควำมรู้

โดยบริษัทฯ เองหรือโดยบคุคลที่สำม ซึง่จะเน้นไปท่ีกำรป้องกนัเป็นส ำคญั โครงกำรดงักลำ่วอำจประกอบด้วย: 

4.1. กำรฝึกอบรมส ำหรับผู้จดักำรและหวัหน้ำงำนเพื่อให้มีกำรพดูคยุสือ่สำรและเพื่อให้มัน่ใจวำ่มีกำรปฏิบตัิ

ตำมนโยบำยวำ่ด้วย HIV/AIDS ในสถำนท่ีท ำงำน รวมถึงโครงกำรและสทิธิประโยชน์ที่เก่ียวข้อง 

4.2. กำรเข้ำถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งมถูกต้องตำมหลกัแพทยศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและกำรรักษำ 

HIV/AIDS รวมถึงข้อมลูโครงกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรละเว้น ควำมซื่อสตัย์ และกำรใช้ถงุยำงอนำมยั 
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4.3. ข้อมูลเก่ียวกับกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงปลอดภัยและกำรส่งเสริมสุขอนำมัยโดยรวม รวมถึงข้อมูล

เก่ียวกบักำรใช้สำรในทำงที่ผิด 

การด าเนินการทางวนัิย 

หำกพบวำ่บคุคลใดภำยใต้ “ขอบเขต” กระท ำกำรขดัตอ่ข้อก ำหนดในนโยบำยฉบบันี ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำร

ทำงวินยัภำยใต้กฎหมำยอยำ่งเหมำะสม 

การบังคับใช้ 

ในกรณีที่ข้อก ำหนดใดของนโยบำยฉบับนีข้ัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคบัของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวข้องในท้องถ่ินใด ซึ่งเป็นผลให้ข้อก ำหนดดงักลำ่วตกเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบงัคบัใช้ได้ ให้พิจำรณำและยึดตำม
กฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัของหนว่ยงำนก ำกบัดแูลในท้องถ่ินนัน้เป็นหลกั 

ทัง้นี ้หำกหนว่ยงำนธุรกิจหรือสถำนท่ีใดมีแนวปฏิบตัิที่เข้มงวดยิ่งกวำ่นโยบำยฉบบันีห้รือธรรมเนียมปฏิบตัิที่ยึดถือกนั
อยู ่ให้พิจำรณำและยดึถือแนวปฏิบตัิที่มีควำมเข้มงวดมำกกวำ่นัน้ป็นหลกั 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ไมม่ี 

ประวัติการปรับปรุงเนือ้หา 

ฉบับ อนุมตัิโดย วันที่อนุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ต้นฉบบั คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 4/2556  
วนัท่ี 8 สงิหำคม 2556 
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