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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค ์

วตัถปุระสงคข์องนโยบำยนีค้ือเพื่อส่งเสรมิกำรปฏิบตัิตำมหลกัจรยิธรรมและป้องกนัมใิหเ้กิดกำรละเมดิสิทธิมนษุยชน

ตำมค่ำนิยมองคก์รของบรษิัทฯ (ตำมค ำจ ำกดัควำมขำ้งล่ำงนี)้ 

ขอบเขต 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชก้บัคณะกรรมกำรบรหิำร ฝ่ำยบรหิำร พนกังำน พนกังำนฝึกหดัของบรษิัทฯ และบคุคลที่

มิใช่พนกังำนแต่ไดร้บัอนญุำตใหด้ ำเนินกำรแทนหรือเป็นตวัแทนของบรษิัทฯ 

บรษิัทฯ สนบัสนนุใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่ส  ำคญัของบรษิัทฯ ตลอดห่วงโซ่คณุค่ำยึดถือมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนษุยชนท่ี

สอดคลอ้งกบัปฏิญญำสำกลว่ำดว้ยสิทธิมนษุยชน (ดงัที่นิยำมไวด้ำ้นล่ำงนี)้ เขำ้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณขององคก์ร 

ค าจ ากดัความและค าย่อ 

 
1  “บริษัทในเครือ” หมำยถึง บริษัทหรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจควบคุม หรือถูกควบคุม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมในลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ค ำว่ำ “ควบคุม” และค ำที่มี
ควำมหมำยที่เกี่ยวขอ้งทัง้ “กำรควบคมุ” หรือ “ถกูควบคมุ” หรือ “อยู่ภำยใตก้ำรควบคมุรว่มกนั” หมำยถึง กำรเป็นเจำ้ของตำมกฎหมำย (Legal Ownership) หรือกำรเป็นผู้
ไดร้บัผลประโยชน ์(Beneficial or Equitable Ownership) ทัง้ในทำงตรงและทำงออ้ม ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 50 (หำ้สิบ) ของหุน้ที่จดทะเบียนและช ำระแลว้ในบริษัทหรือนิติ
บคุคลนัน้ 

บริษัทฯ หรือ ไอวีแอล บรษิัท อินโดรำมำ เวนเจอรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทในเครือ1 ทัง้หมด 

ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิ
มนุษยชน 

ปฏิญญำฉบบันีไ้ดร้บักำรรบัรองโดยสมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำติตัง้แต่ปี พ.ศ. 2491 
โดยมีดว้ยกนัทัง้หมด 30 ขอ้ซึ่งเป็นส่ิงยืนยนัสิทธิของปัจเจกบคุคลทกุคนในโลกนี ้

อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่:  

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

การคุกคาม 

ไอวีแอลก ำหนดใหก้ำรกระท ำดงัต่อไปนีถื้อเป็นกำรคกุคำม: 

• กำรละเมิดหรือกำรท ำใหบ้คุคลหน่ึงอบัอำยทัง้ในทำงรำ่งกำยหรือวำจำ 

• กำรข่มขู่หรือสรำ้งควำมหวำดกลวัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

• กำรล้อเลียนหรือกำรแสดงควำมเห็นเก่ียวกับควำมแตกต่ำงของผู้อื่นใน
ลกัษณะที่ไม่พึงปรำรถนำ 

กำรคกุคำมทำงเพศประกอบดว้ยแต่ไม่จ ำกดัเพียงพฤติกรรมต่ำงๆ ท่ี: 
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ข้อก าหนดนโยบาย 

บริษัทฯ เคำรพในสิทธิมนุษยชนทุกประกำร และทุ่มเทในกำรปกป้องและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนดังที่ไดร้ะบุไวใ้น 
ปฏิญญำสำกลว่ำดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และขอ้ตกลงร่วมทัง้สองฉบบั อนัไดแ้ก่ 
กติกำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง (The International Covenant on Civil and Political 
Rights) และ กติกำระหว่ำงประเทศว่ำดว้ยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (The International Covenant on 
Economic, Social, and Cultural Rights) บริษัทฯ จะหลีกเล่ียงกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งในกำร
ละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยผูอ้ื่น และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศต่ำงๆ ท่ีบรษิัทฯ ท ำธุรกิจอยู่ 

นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงัมุ่งมั่นที่จะพฒันำนโยบำยดำ้นสิทธิมนษุยชนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนขัน้สงูสดุ 

 
2 แหล่งขอ้มลู: “Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014)” โดย Social Accountability International. 
3 แหล่งขอ้มลู: “C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)” โดย the International Labour Organization 

• มีลกัษณะส่อไปทำงเพศซึ่งเป็นกำรกำรข่มขู่ ไม่เป็นมิตร มีเจตนำรำ้ย หรือเป็น
กำรล่วงละเมิด 

• อำจถูกมองว่ำเป็นกำรใชค้วำมสมัพนัธ์ทำงเพศเป็นเงื่อนไขในกำรท ำงำนหรือ
ในกำรว่ำงจำ้งบคุคล 

เด็ก 
บุคคลที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี2  เว้นแต่กฎหมำยท้องถิ่นจะก ำหนดอำยุขั้นต ่ำในกำร
ท ำงำนไวส้งูกว่ำเกณฑด์งักล่ำว ซึ่งในกรณีเช่นนัน้ ใหย้ึดถือเกณฑก์ ำหนดอำยทุี่สงูกว่ำ 

การใช้แรงงานเด็ก กำรท ำงำนใดๆ ท่ีกระท ำโดยเด็กที่มีอำยตุ  ่ำกว่ำอำยเุด็กที่ระบใุนค ำนิยำมขำ้งตน้3 

การใช้แรงงานทาสยุคใหม ่

กำรสรรหำ กำรเคล่ือนยำ้ย กำรใหท้ี่อยู่อำศยั หรือกำรรบัไวซ้ึ่งเด็ก ผูห้ญิงหรือผูช้ำย 

ด้วยกำรใช้ก ำลัง กำรบังคับขู่ เข็ญ กำรละเมิดผู้ที่มีควำมเปรำะบำง  (abuse of 

vulnerability) กำรหลอกลวง หรือกำรกระท ำในรูปแบบอื่นใดเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำร

แสวงประโยชน์ กำรกระท ำดังกล่ำวถือเป็นอำชญำกรรมภำยใต้กฎหมำย  Modern 

Slavery Act 2015แห่งสหรำชอำณำจกัร และรวมถึงกำรท ำใหบ้คุคลอยู่ในสถำนะทำส 

กำรบีบบงัคบัใหจ้ ำยอมเป็นทำส หรือกำรใชแ้รงงำนภำคบงัคบั หรือกำรอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรเดินทำงโดยมีเจตนำแสวงประโยชนใ์นภำยหลงั 

การค้ามนุษย ์

กำรกระท ำใดๆ ในกำรสรรหำ กำรใหท้ี่อยู่อำศยั  กำรขนส่ง กำรจดัหำ หรือกำรรบัไวซ้ึ่ง

บคุคลเพื่อบงัคบัใชแ้รงงำนหรือกำรแสวงประโยชนท์ำงเพศในเชิงพำณิชยโ์ดยใชว้ิธีกำร

ล่อลวง กำรบงัคบัขู่เข็ญ หรือกำรหลอกลวง 
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1. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

ไอวีแอลเคำรพในสิทธิมนุษยชนในทุกเขตกำรปกครองที่บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยู่ โดยบริษัทฯ จะระบุและ

ป้องกันกำรฝ่ำฝืนสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใดๆ รวมถึงจะบรรเทำผลกระทบจำกกิจกรรมทำงธุรกิจผ่ำนกำร

ประเมินควำมเส่ียงและแนวทำงกำรบรรเทำผลกระทบอย่ำงเหมำะสม 

2. การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกลง้และการคุกคาม 

ไอวีแอลมุ่งมั่นที่จะปกป้องพนกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียจำกกำรเลือกปฏิบตัิ กำรกลั่นแกลง้และกำรคุกคำม 

(ทัง้กรณีที่เก่ียวกบักำรคกุคำมทำงเพศและไม่เก่ียวกับกำรคุกคำมทำงเพศ) ในทุกรูปแบบ อนัเนื่องมำจำกควำม

แตกต่ำงทำงอดุมกำรณ ์เชือ้ชำติ สีผิว ศำสนำ เพศ รสนิยมทำงเพศ ภูมิล ำเนำ ชำติพนัธุ ์สถำนภำพทำงครอบครวั 

ถิ่นก ำเนิดทำงสังคม พืน้เพดำ้นวัฒนธรรม อำยุ ควำมทุพพลภำพ สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม หรือ

สถำนภำพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนษุยชน โดยบรษิัท จะรบัเอำแนวปฏิบตัิที่สมเหตุสมผลและครอบคลมุมำปรบัใช้

ในกำรด ำเนินธุรกิจและกำรท ำงำนเพื่อขจดักำรมีอคติ กำรเลือกปฏิบตัิ กำรกลั่นแกลง้และกำรคกุคำม 

3. การปฏิบัตติ่อพนักงานอย่างยุติธรรม 

ไอวีแอลจะปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุคนดว้ยควำมเคำรพ ควำมยตุิธรรม และควำมซื่อสตัย ์และจะใหเ้กียรติใน

ขอ้ตกลงที่มีต่อพนกังำนทกุคนตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรว่ำจำ้ง รวมถึงกฎหมำยหรือแนวปฏิบตัิในทอ้งถิ่น 

4. การฝึกอบรมพนักงาน 

ไอวีแอลจะใหค้  ำแนะน ำและกำรฝึกอบรมที่จ ำเป็นแก่พนักงำนเพื่อใหม้ั่นใจว่ำจะมีกำรน ำนโยบำยนีไ้ปใช้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยที่บริษัทฯ ในฐำนะเป็นผูว้่ำจำ้งและผูใ้หบ้ริกำรไดค้  ำนึงถึงควำมส ำคญัของพนกังำนทกุ

คน กำรอบรมนีร้วมไปถึงกำรฝึกอบรมพนกังำนเบือ้งตน้และกำรอบรมทบทวนเก่ียวกับหลกักำรทัง้หมดที่ระบไุว้

ในนโยบำยนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนอตุสำหกรรมและกฎหมำยรวมถึงกฎระเบียบต่ำงๆที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด 

5. สิทธิในการเข้าถึง 

ไอวีแอลจะด ำเนินกำรในทุกทำงที่เหมำะสมเพื่อใหม้ั่นใจว่ำพนกังำน ลกูคำ้ และผูม้ำเยี่ยมที่เป็นผูพ้ิกำรหรือ

บุคคลทุพพลภำพสำมำรถเขำ้ถึงอำคำรและสถำนที่ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ได ้บริษัทฯ จะด ำเนินกำร

ตำมที่เห็นสมควรเพื่อใหม้ั่นใจว่ำลกูคำ้และพนกังำนสำมำรถเขำ้ถึงยำนพำหนะของบริษัทฯ ได ้รวมถึงจะปฏิบตัิ

ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งของประเทศที่บรษิัทฯ เขำ้ไปด ำเนินธุรกิจอย่ำงครบถว้น 

ไอวีแอลจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำบริษัทฯ มีขอ้มลูที่พรอ้มส ำหรบัลกูคำ้และพนกังำนในรูปแบบต่ำง ๆ ตำม

ควำมตอ้งกำร 

พนกังำนและผูม้ำเยี่ยมทัง้หมดจะสำมำรถเขำ้ถึงหอ้งน ำ้และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไดต้ำมควำมเหมำะสม 
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6. เวลาการท างาน 

ชั่วโมงท ำงำนของบริษัทฯ จะเป็นไปตำมแนวทำงในอุตสำหกรรมและมำตรฐำนในแต่ละประเทศ โดย

ค่ำตอบแทนของพนกังำนจะเป็นไปอย่ำงยุติธรรมและสะทอ้นถึงอตัรำค่ำจำ้งและเงื่อนไขของตลำดแรงงำนใน

ทอ้งถิ่นนัน้ๆ ทัง้นี ้บรษิัทจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมอตัรำค่ำแรงขัน้ต ่ำที่ก ำหนดในประเทศเสมอ 

7. การสรรหาบุคลากร 

กำรสรรหำบุคลำกรตอ้งด ำเนินไปอย่ำงยุติธรรม เท่ำเทียม และมีควำมสม ่ำเสมออย่ำงเสมอภำคส ำหรบั

ผูส้มคัรทัง้หมด ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะค ำนึงถึงปัจจยัดำ้นควำมหลำกหลำยของบคุคลำกร โดยกำรสรรหำบคุลำกรดว้ย

ควำมเปิดกวำ้งและผูส้มคัรงำนท่ีเหมำะสมจะไม่ถกูกีดกนัแต่อย่ำงใด 

8. แรงงานเดก็ 

บริษัทฯ จะไม่ว่ำจำ้งแรงงำนเด็กโดยเด็ดขำด ไอวีแอลไดน้อ้มรบัอนุสญัญำสหประชำชำติว่ำดว้ยสิทธิเด็ก 

(United Nations Convention on the Rights of the Child (1989)) ซึ่งก ำหนดไวเ้หนือส่ิงอื่นใดว่ำ “กำรกระท ำ

ทั้งหมดที่เก่ียวขอ้งกับเด็กนั้นจะตอ้งค ำนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของเด็กเป็นส ำคญั” และ “สิทธิของเด็กที่จะไดร้บั

ควำมคุม้ครองจำกกำรแสวงประโยชนท์ำงเศรษฐกิจ และจำกกำรท ำงำนใด ๆ ที่คำดว่ำจะเป็นอันตรำย หรือ

ขดัขวำงกำรศกึษำของเด็ก หรือเป็นอนัตรำยต่อสขุภำพหรือพฒันำกำรทำงร่ำงกำย จิตใจ จิตวิญญำณ ศีลธรรม 

หรือพฒันำกำรทำงสงัคม” ย่อมไดร้บัควำมคุม้ครอง 

ไอวีแอลไม่ยอมรบักำรใชแ้รงงำนเด็กอย่ำงผิดกฎหมำย กำรใช้แรงงำนบงัคบั (Forced labour) หรือแรงงำน

ขัดหนี ้(Bonded labour) ซึ่งบริษัทฯ คำดหวังใหลู้กคำ้และผู้ผลิตและผูจ้ัดหำปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกัน โดยทำง

บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวกบักำรใชแ้รงงำนเด็กในทอ้งถิ่นท่ีบรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยู่อย่ำงเครง่ครดั 

9. ประเด็นดา้นระเบียบวนัิย 

ไอวีแอลจะไม่ใชห้รือยอมรบักำรลงโทษทำงร่ำงกำย กำรบงัคบัข่มเหงทำงรำ่งกำยและจิตใจ หรือกำรละเมิด

ทำงวำจำ โดยบรษิัทฯ มีขัน้ตอนทำงวินยัส ำหรบัด ำเนินกำรกบัพนกังำนที่พบว่ำมีส่วนรว่มในพฤติกรรมที่เป็นกำร

ฝ่ำฝืนหรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนต่ำงๆ ของบรษิัทฯ 

10. เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

ไอวีแอลเคำรพสิทธิของพนักงำนในกำรเขำ้ร่วม (หรือไม่เขำ้ร่วม) สมำคมของพนักงำนโดยปรำศจำกกำร

เกรงกลวัต่อกำรตอบโต ้กำรแทรกแซง และกำรคุกคำม ตรำบใดที่สมำคมนั้นๆ ไม่ขัดต่อกฎหมำยในพืน้ที่นัน้ๆ 

บริษัทฯ จะไม่ขดัขวำงกำรเจรจำอย่ำงสรำ้งสรรคใ์นประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับสภำพแวดลลอ้มและเงื่อนไขของกำร

ท ำงำน 
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11. การใช้แรงงานทาสยุคใหม่ และการค้ามนุษย ์

กำรใชแ้รงงำนทำสยคุใหม่ถือเป็นอำชญำกรรม และเป็นกำรละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำน โดยกำรใช้

แรงงำนทำสยคุใหม่นัน้สำมำรถเกิดขึน้ไดใ้นหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรเป็นทำส กำรใชแ้รงงำนในภำวะจ ำยอม 

กำรใชแ้รงงำนภำคบงัคบัและแรงงำนเกณฑ ์และรวมไปถึงกำรคำ้มนุษย ์ซึ่งทัง้หมดนีต้่ำงมีควำมเหมือนกันใน

เรื่องของกำรลิดรอนเสรีภำพของผูอ้ื่นโดยบคุคลอื่นใดเพื่อแสวงหำประโยชนส่์วนตวัหรือประโยชนใ์นเชิงพำณิชย ์

ไอวีแอลยังคงมุ่งมั่นที่จะสรำ้งควำมมั่นใจในเรื่องของควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึงแนวทำง

จัดกำรดำ้นแรงงำนทำสยุคใหม่ตลอดจนถึงห่วงโซ่อุปทำนของเรำ ทั้งนี ้เรำคำดหวังมำตรฐำนที่จะไดร้บัจำก

คู่สญัญำ ผูผ้ลิตและผูจ้ดัหำทัง้หมดของเรำใหม้ีมำตรฐำนในระดบัสงูเช่นเดียวกบัเรำ และเรำหวงัว่ำผูผ้ลิตและผู้

จดัหำของเรำก็จะยึดถือปฏิบตัิกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัหำของตนเองดว้ยมำตรฐำนท่ีสงูเฉกเช่นเดียวกนั 

12. การรายงานการละเมิด 

ไอวีแอลสนบัสนนุใหพ้นกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุคนรำยงำนกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนไม่ว่ำในรูปแบบใดๆ 

เพื่อใหบ้รษิัททรำบผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ที่บรษิัทจดัให ้เช่น ช่องทำงกำรแจง้เบำะแสะ หรือช่องทำงอื่นใดที่ระบไุวใ้น

นโยบำยกำรแจง้เบำะแส เป็นตน้ 

นอกจำกนั้น บริษัทจะด ำเนินกำรที่จ  ำเป็น และตำมขั้นตอนกำรแก้ไขเยียวยำที่เหมำะสมเพื่อให้ควำม

ช่วยเหลือแก่พนกังำน หำกพนกังำนผูน้ัน้ถกูละเมิดสิทธิมนษุยชนโดยบคุคลที่สำมหรือบคุคลภำยนอก 

13. การสื่อสารนโยบาย 

ไอวีแอลจะตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำนโยบำยฉบับนีไ้ดร้บักำรถ่ำยทอดไปยงัพนกังำนทุกคนผ่ำนทำงโครงกำร

ปฐมนิเทศพนกังำนใหม่และสำรอื่นๆ ท่ีออกโดยฝ่ำยทรพัยำกรบคุคลอย่ำงชดัเจน 

14. การด าเนินการทางวนัิย 

บุคคลใดที่มีส่วนเก่ียวขอ้งในกำรละเมิดนโยบำยฉบบันี ้รวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรใช้แรงงำนเด็กอย่ำงผิด

กฎหมำย และแรงงำนทำส ควำมล ำเอียง กำรเลือกปฏิบตัิ กำรกลั่นแกลง้ และกำรคกุคำม บคุคลนัน้จะตอ้งระวงั

โทษตำมกฎหมำยและกฎระเบียบในท้องถิ่น โดยบริษัทจะด ำเนินกำรแกไ้ขเยียวยำต่อบุคคลดังกล่ำวตำมที่

เห็นสมควรและตำมที่กฎหมำยอนุญำต ซึ่งกำรลงโทษนีร้วมไปถึงกำรเลิกจำ้ง หรือ กำรตัดควำมสัมพันธ์ทำง

ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 



นโยบำยดำ้นสิทธิมนษุยชน  6 

การบังคับใช ้

ในกรณีที่ข้อก ำหนดใดของนโยบำยฉบับนีข้ัดแยง้กับกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวขอ้งในทอ้งถิ่นใด ซึ่งเป็นผลใหข้อ้ก ำหนดดงักล่ำวตกเป็นโมฆะหรือไม่สำมำรถบงัคับใชไ้ด ้ใหพ้ิจำรณำและยึดตำม
กฎหมำย ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงำนก ำกบัดแูลในทอ้งถิ่นนัน้เป็นหลกั 

ทัง้นี ้หำกหน่วยงำนธุรกิจหรือสถำนท่ีใดมีแนวปฏิบตัิที่เขม้งวดยิ่งกว่ำนโยบำยฉบบันีห้รือธรรมเนียมปฏิบตัิที่ยึดถือกัน
อยู่ ใหพ้ิจำรณำและยึดถือแนวปฏิบตัิที่มีควำมเขม้งวดมำกกว่ำนัน้เป็นหลกั 

เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ไม่มี 

ประวัติการปรับปรุงเนือ้หา 

ฉบับ อนุมตัิโดย วันทีอ่นุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ตน้ฉบบั คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 1/2557  
วนัท่ี 12 มกรำคม 2557 

- 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 1 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2558 
วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ ์2558 

- 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 2 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 4/2559  
วนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 

• ขยำยควำมครอบคลมุของนโยบำย 
• เพิ่มหมวดกำรเลือกปฏิบตัิและกำรคกุคำม 
• เพิ่มค ำอธิบำยในหมวดเสรีภำพในกำร

สมำคมและกำรรว่มเจรจำต่อรอง 
• เ พิ่ ม ข้อคว ำมยื นยัน ว่ ำ ไ อ วี แ อลจะใช้

ม ำต รฐำนสูง สุด ในประ เด็ นด้ำน สิท ธิ
มนษุยชน 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 3 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2565  
วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2565 

• แก้ไขหัวข้อ  “กำร เ ลือกปฏิบัติและกำร
คุกคำม” เป็น “กำรเลือกปฏิบัติ กำรกลั่น
แกลง้และกำรคกุคำม” 

• ปรับแก้เนื ้อหำในหัวข้อ กำรเลือกปฏิบัติ   
กำรกลั่นแกลง้และกำรคุกคำม, กำรรำยงำน
กำรฝ่ำฝืนและกำรด ำเนินกำรทำงวินยั 
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ฉบับ อนุมตัิโดย วันทีอ่นุมัต ิ สาระส าคัญในการปรับปรุงเนือ้หา 

ปรบัปรุงครัง้ที่ 4 คณะกรรมกำรบรษิัท 
กำรประชมุครัง้ที่ 2/2566  
วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2566 

• เพิ่มหมวดกำรใช้แรงงำนทำสยุคใหม่ และ
กำรคำ้มนษุย ์

• เพิ่มค ำจ ำกัดควำมเรื่อง กำรใชแ้รงงำนทำส
ยคุใหม่ และกำรคำ้มนษุย ์

• ขยำยเนือ้หำเก่ียวกับขอ้หำ้มกำรใชแ้รงงำน
เด็ก 

 

 

 

 


