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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์ 

วตัถปุระสงค์ของนโยบำยนีค้ือเพื่อสง่เสริมกำรปฏิบตัิตำมหลกัจริยธรรมและป้องกนัมใิห้เกิดกำรละเมดิสทิธิมนษุยชน

ตำมคำ่นิยมองค์กรของบริษัทฯ (ดงัที่นิยำมไว้ด้ำนลำ่งนี)้ 

ขอบเขต 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้กบัคณะกรรมกำรบริหำร ฝ่ำยบริหำร พนกังำน พนกังำนฝึกหดัของบริษัทฯ และบคุคลที่

มิใช่พนกังำนแตไ่ด้รับอนญุำตให้ด ำเนินกำรแทนหรือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่ส ำคญัของบริษัทฯ ตลอดหว่งโซค่ณุคำ่ยดึถือมำตรฐำนด้ำนสทิธิมนษุยชนที่

สอดคล้องกบัปฏิญญำสำกลวำ่ด้วยสทิธิมนษุยชน (ดงัที่นิยำมไว้ด้ำนลำ่งนี)้ เข้ำเป็นสว่นหนึง่ของจรรยำบรรณขององค์กร 

ค าจ ากดัความและค าย่อ 

                                                
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 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน 

ปฏิญญำฉบบันีไ้ด้รับกำรรับรองโดยสมชัชำใหญ่แหง่สหประชำชำติตัง้แตปี่ พ.ศ. 2491 
โดยมีด้วยกนัทัง้หมด 30 ข้อซึง่เป็นสิง่ยืนยนัสทิธิของปัจเจกบคุคลทกุคนในโลกนี ้

อำ่นรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 
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ข้อก าหนดนโยบาย 

บริษัทฯ เคำรพในสิทธิมนุษยชนทุกประกำร และทุ่มเทในกำรปกป้องและสนบัสนุนสิทธิมนุษยชนดงัที่ได้ระบุไว้ใน 
ปฏิญญำสำกลวำ่ด้วยสทิธิมนษุยชน (Universal Declaration of Human Rights) และข้อตกลงร่วมทัง้สองฉบบั อนัได้แก่ 
กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิผลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (The International Covenant on Civil and Political 
Rights) และ กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (The International Covenant on 
Economic, Social, and Cultural Rights) บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน และกำรมีสว่นเก่ียวข้องในกำร
ละเมิดสทิธิมนษุยชนโดยผู้อื่น และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศตำ่งๆ ท่ีบริษัทฯ ท ำธุรกิจอยู ่

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมุง่มัน่ท่ีจะพฒันำนโยบำยด้ำนสทิธิมนษุยชนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนขัน้สงูสดุ 

                                                
2
 แหลง่ข้อมลู: “Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014)” by Social Accountability International. 

3
 แหลง่ข้อมลู: “C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)” by the International Labour Organization 

การคุกคาม 

ไอวีแอลก ำหนดให้กำรกระท ำดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นกำรคกุคำม: 

 กำรละเมิดหรือกำรท ำให้บคุคลหนึง่อบัอำยทัง้ในทำงร่ำงกำยหรือวำจำ 

 กำรขม่ขูห่รือสร้ำงควำมหวำดกลวัให้แก่บคุคลอื่น 

 กำรล้อเลียนหรือกำรแสดงควำมเห็นเก่ียวกับควำมแตกต่ำงของผู้ อื่นใน
ลกัษณะที่ไมพ่งึปรำรถนำ 

กำรคกุคำมทำงเพศประกอบด้วยแตไ่มจ่ ำกดัเพียงพฤติกรรมตำ่งๆ ท่ี: 

 มีลกัษณะสอ่ไปทำงเพศซึ่งเป็นกำรกำรข่มขู่ ไม่เป็นมิตร มีเจตนำร้ำย หรือเป็น
กำรลว่งละเมิด 

 อำจถกูมองว่ำเป็นกำรใช้ควำมสมัพนัธ์ทำงเพศเป็นเง่ือนไขในกำรท ำงำนหรือ
ในกำรวำ่งจ้ำงบคุคล 

เด็ก 
บุคคลที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี2  เว้นแต่กฎหมำยท้องถ่ินจะก ำหนดอำยุขัน้ต ่ำในกำร
ท ำงำนไว้สงูกวำ่เกณฑ์ดงักลำ่ว ซึง่ในกรณีเช่นนัน้ ให้ยดึถือเกณฑ์ก ำหนดอำยทุี่สงูกวำ่ 

การใช้แรงงานเด็ก กำรท ำงำนใดๆ ท่ีกระท ำโดยเด็กที่มีอำยตุ ่ำกวำ่อำยเุด็กที่ระบใุนค ำนิยำมข้ำงต้น3 



นโยบำยด้ำนสทิธิมนษุยชน  3 

1. ความเคารพในสทิธิมนุษยชน 

ไอวีแอลเคำรพในสิทธิมนษุยชนในทกุเขตกำรปกครองที่บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทฯ จะระบแุละ

ป้องกันกำรฝ่ำฝืนสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใดๆ รวมถึงจะบรรเทำผลกระทบจำกกิจกรรมทำงธุรกิจผ่ำนกำร

ประเมินควำมเสีย่งและแนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบอยำ่งเหมำะสม 

2. การเลือกปฏิบัติและการคุกคาม 

ไอวีแอลจะปกป้องพนักงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรเลือกปฏิบตัิและกำรคุกคำมในทุกรูปแบบ  

อันเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงทำงอุดมกำรณ์ เชือ้ชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ รสนิยมทำงเพศ ภูมิล ำเนำ อำย ุ 

ควำมทพุพลภำพ สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสงัคม หรือสถำนภำพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนษุยชน โดยบริษัทฯ 

จะรับเอำแนวปฏิบัติที่สมเหตุสมผลและครอบคลุมมำปรับใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรท ำงำนเพื่อขจัด  

กำรมีอคติ กำรเลอืกปฏิบตัิ กำรกลัน่แกล้ง และกำรคกุคำม 

3. การปฏิบัตต่ิอพนักงานอย่างยตุิธรรม 

ไอวีแอลจะปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุคนด้วยควำมเคำรพ ควำมยตุิธรรม และควำมซื่อสตัย์ และจะให้เกียรติใน

ข้อตกลงที่มีตอ่พนกังำนทกุคนตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรวำ่จ้ำง รวมถึงกฎหมำยหรือแนวปฏิบตัิในท้องถ่ิน 

4. การฝึกอบรมพนักงาน 

ไอวีแอลจะให้ค ำแนะน ำและกำรฝึกอบรมที่จ ำเป็นแก่พนกังำนเพื่อให้มัน่ใจว่ำจะมีกำรน ำนโยบำยนีไ้ปใช้

อยำ่งมีประสทิธิภำพและเพื่อให้บริษัทฯ เป็นนำยจ้ำงและผู้ให้บริกำรท่ีค ำนงึถึงควำมส ำคญัของพนกังำนทกุคน 

5. สิทธิในการเข้าถงึ 

ไอวีแอลจะด ำเนินกำรในทกุทำงที่เหมำะสมเพื่อให้มัน่ใจวำ่พนกังำน ลกูค้ำ และผู้มำเยี่ยมที่เป็นผู้พิกำรหรือ

บคุคลทพุพลภำพสำมำรถเข้ำถึงอำคำรและสถำนที่ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำร

ตำมที่เห็นสมควรเพื่อให้มัน่ใจวำ่ลกูค้ำและพนกังำนสำมำรถเข้ำถึงยำนพำหนะของบริษัทฯ ได้ รวมถึงจะปฏิบตัิ

ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องของประเทศที่บริษัทฯ เข้ำไปด ำเนินธุรกิจอยำ่งครบถ้วน 

ไอวีแอลจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ำบริษัทฯ มีข้อมูลที่พร้อมส ำหรับลกูค้ำและพนกังำนในรูปแบบต่ำง ๆ ตำม

ควำมต้องกำร 

พนกังำนและผู้มำเยี่ยมทัง้หมดจะสำมำรถเข้ำถึงห้องน ำ้และสิง่อ ำนวยควำมสะดวกได้ตำมควำมเหมำะสม 
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6. เวลาการท างาน 

ชั่วโมงท ำงำนของบริษัทฯ จะเป็นไปตำมแนวทำงในอุตสำหกรรมและมำตรฐำนในแต่ละประเทศ โดย

ค่ำตอบแทนของพนกังำนจะเป็นไปอย่ำงยตุิธรรมและสะท้อนถึงอตัรำค่ำจ้ำงและเง่ือนไขของตลำดแรงงำนใน

ท้องถ่ินนัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทจะจ่ำยคำ่ตอบแทนตำมคำ่แรงขัน้ต ่ำในประเทศเสมอ 

7. การสรรหาบุคลากร 

กำรสรรหำบุคลำกรต้องด ำเนินไปอย่ำงยุติธรรม เท่ำเทียม และมีควำมสม ่ำเสมอเท่ำกันส ำหรับผู้ สมัคร

ทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทฯ จะค ำนงึถึงปัจจยัด้ำนควำมหลำกหลำยของบคุคลำกร โดยกำรสรรหำบคุลำกรด้วยควำม

เปิดกว้ำงและผู้สมคัรงำนท่ีเหมำะสมจะไมถ่กูกีดกนัแตอ่ยำ่งใด 

8. แรงงานเดก็ 

บริษัทฯ จะไมว่ำ่จ้ำงเด็กโดยเด็ดขำด  

ไอวีแอลไมย่อมรับกำรใช้แรงงำนเด็กอยำ่งผิดกฎหมำย กำรใช้แรงงำนบงัคบั (Forced labour) หรือแรงงำน

ขดัหนี ้ (Bonded labour) ซึ่งบริษัทฯ คำดหวงัให้ลกูค้ำและผู้ ผลิตและผู้ จดัหำปฏิบตัิเฉกเช่นเดียวกนั โดยทำง

บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยกำรที่เก่ียวกบักำรใช้แรงงำนเด็กในท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยู ่

9. ประเด็นด้านระเบียบวนัิย 

ไอวีแอลจะไมใ่ช้หรือยอมรับกำรลงโทษทำงร่ำงกำย กำรบงัคบัขม่เหงทำงร่ำงกำยและจิตใจ หรือกำรละเมิด

ทำงวำจำ โดยบริษัทฯ มีขัน้ตอนทำงวินยัส ำหรับด ำเนินกำรกบัพนกังำนที่พบวำ่มีสว่นร่วมในพฤติกรรมที่เป็นกำร

ฝ่ำฝืนหรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนของบริษัทฯ 

10. เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

ไอวีแอลเคำรพสิทธิของพนกังำนในกำรเข้ำร่วม (หรือไม่เข้ำร่วม) สมำคมของพนกังำนโดยปรำศจำกกำร

เกรงกลวัต่อกำรตอบโต้ กำรแทรกแซง และกำรคุกคำม ตรำบใดที่สมำคมนัน้ๆ ไม่ขดัต่อกฎหมำยในพืน้ที่นัน้ๆ 

บริษัทฯ จะไมข่ดัขวำงกำรเจรจำอย่ำงสร้ำงสรรค์ในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัสภำพแวดลล้อมและเง่ือนไขของกำร

ท ำงำน 

11. การรายงานการฝ่าฝืน 

ไอวีแอลสนบัสนุนให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนรำยงำนกำรฝ่ำฝืนสิทธิมนุษยชนไม่ว่ำจะใน

รูปแบบใดๆ ให้บริษัทฯ ทรำบ 
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นอกจำกนัน้ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่จ ำเป็นและเหมำะสมเพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก่พนกังำน 

หำกพนกังำนผู้นัน้ถกูละเมิดสทิธิมนษุยชนโดยบคุคลที่สำมหรือบคุคลภำยนอก 

12. การสื่อสารนโยบาย 

ไอวีแอลจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ำนโยบำยฉบบันีไ้ด้รับกำรถ่ำยทอดไปยงัพนกังำนทุกคนผ่ำนทำงโครงกำร

ปฐมนิเทศพนกังำนใหมแ่ละสำรอื่นๆ ท่ีออกโดยฝ่ำยทรัพยำกรบคุคลอยำ่งชดัเจน 

13. การด าเนินการทางวนัิย 

บคุคลใดที่มีสว่นเก่ียวข้องในกำรละเมิดนโยบำยฉบบันี ้รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเพียงกำรวำ่จ้ำงแรงงำนเด็กอยำ่ง

ผิดกฎหมำย และแรงงำนทำส ควำมล ำเอียง กำรเลือกปฏิบตัิ กำรกลัน่แกล้ง และกำรคกุคำม บคุคลนัน้จะต้อง

ระวงัโทษตำมกฎหมำยและระเบียบในท้องถ่ิน โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรตอ่บคุคลดงักลำ่วตำมที่เห็นสมควรและ

ตำมที่กฎหมำยอนญุำต 

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 1/2557  
วนัท่ี 12 มกรำคม 2557 

- 

ปรับปรุงครัง้ที ่1 คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2558 
วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ 2558 

- 
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ฉบับ อนุมตัิโดย วันที่อนุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ปรับปรุงครัง้ที ่2 คณะกรรมกำรบริษัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 4/2559  
วนัท่ี 11 สงิหำคม 2559 

 ขยำยควำมครอบคลมุของนโยบำย 

 เพิ่มหมวดกำรเลอืกปฏิบตัิและกำรคกุคำม 

 เพิ่มค ำอธิบำยในหมวดเสรีภำพในกำร

สมำคมและกำรร่วมเจรจำตอ่รอง 

 เพิ่ ม ข้ อควำมยื นยัน ว่ ำ ไ อ วี แ อลจะ ใ ช้

มำต รฐำนสูงสุด ในประ เด็ น ด้ ำนสิท ธิ

มนษุยชน 

 

 

 

 


