นโยบายด้ านสิ ทธิมนุษยชน
1. ความมุ่งมัน่ ของเรา
ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) ( “ไมเนอร์ ” หรื อ “บริ ษทั ”) มุ่งมัน่ ที่จะเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับการร่ วมพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมในชุมชนที่เราดาเนิ นธุ รกิจอยู่ เพื่อเน้นย้ าความมุ่งมัน่ ทางสังคม ไมเนอร์ ส่งเสริ มวัฒนธรรม
องค์กรที่สอดคล้องกับข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีรากฐานมาจากพฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณและความถูกต้องชอบธรรม เรา
เคารพสิ ทธิมนุษยชนของพนักงาน และมุ่งมัน่ ในการปลูกฝังสิ ทธิ มนุษยชนเข้าในการดาเนิ นงานของเราและกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ คุณค่า
นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชนของไมเนอร์ เน้นย้ าความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องชอบธรรม เปิ ดเผย และเคารพ
สิ ทธิมนุษยชนในทุกรู ปแบบ ตามที่กล่าวไว้ในร่ างตราสารสิ ทธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ท ธิ ข้ นั
พื้นฐานในการทางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) หลักปฏิบตั ิของสหประชาชาติว่าด้วยการดาเนินธุรกิจ
และสิ ทธิ มนุ ษยชน สิ ทธิ เด็กและหลักปฏิบตั ิทางธุรกิจ โดยกองทุนเพื่อเด็กแห่ งสหประชาชาติขอ้ ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
และองค์การช่วยเหลือเด็ก รวมถึงระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการพัฒนาสิ ทธิมนุษยชนของไมเนอร์ เริ่ มต้นด้วยกระบวนการการตรวจสอบด้านสิ ทธิ มนุษยชนอย่างรอบด้านโดยระบุ
ความเสี่ ยงด้านสิ ทธิ มนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั เล็งเห็นความสาคัญของการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือใน
การรับข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาจากการดาเนินงานภายในและตลอดห่วงโซ่ คุณค่า ซึ่ งรวมถึงชุมชนที่เราดาเนินธุรกิจอยู่ บริ ษทั
มุ่งมัน่ ที่จะทาการแก้ไขความเสี่ ยงที่ถูกระบุอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และติดตามปั ญหาสิ ทธิ มนุ ษยชนในปั จจุ บนั และ
อนาคตเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้น้ นั ได้รับการจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ

1.1 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของนโยบายด้านสิ ทธิ มนุ ษ ยนชน (“นโยบาย”) คือการจัดให้มีกรอบการทางานที่สร้ างความมัน่ ใจว่าเราก าลัง
ประพฤติตนอย่างมีความรับผิดชอบและเคารพผูอ้ ื่น ไม่ว่าจะเป็ นต่อพนักงาน คู่คา้ ผูร้ ับเหมา ลูกค้า สมาชิกชุมชน และผูม้ ีส่วนได้
เสี ยภายนอกอื่นๆ

1.2 ขอบเขตและการบังคับใช้
นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กบั ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (มหาชน) หน่วยงานและสานักงานทุกแห่งของบริ ษทั ในทุก พื้นที่
ที่บริ ษทั ดาเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อที่บริ ษทั มีส่วนได้เสี ยและควบคุมการปฏิบตั ิงาน
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นโยบายนี้ใช้กบั ผูท้ ี่ทางานในนามของบริ ษทั รวมถึงพนักงานประจาหรื อสัญญาจ้าง พนักงานฝึ กหัด นักศึกษาฝึ กงาน ที่ปรึ กษา
ผูร้ ับเหมา เจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการบริ ษทั
ไมเนอร์ มุ่งมัน่ ในการทางานและสนับสนุนให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยในห่วงโซ่ คุณค่า ชึ่งรวมถึงคู่คา้ ผูป้ ระกอบการแฟรนไชส์ ธุรกิจที่ไม่
อยูภ่ ายใต้การควบคุม พันธมิตรร่ วมทุนทางธุรกิจ ลูกค้า และสมาชิกชุมชน นาหลักการในนโยบายนี้ไปปรับใช้

2. นโยบายด้ านสิทธิมนุษยชน
2.1 ชั่วโมงการทางาน อัตราค่าจ้างขั้นตา่ และสวัสดิการ
บริ ษทั กาหนดอัตราค่าจ้าง ชัว่ โมงการทางาน การทางานล่วงเวลา และสวัสดิการของพนักงานเป็ นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเต็มรู ปแบบ และชดเชยให้กบั พนักงานอย่างเป็ นธรรมตามประเภทของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดแรงงานท้องถิ่น
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบั พนักงานต้องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยอัตราค่าจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับ อัตรา
ค่าจ้างขั้นต่า ชัว่ โมงการทางานล่วงเวลา และผลประโยชน์ที่พนักงานต้องได้รับตามกฎหมาย บริ ษทั ต้องให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวัสดิการกับพนักงานทุกคนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดทาในภาษาที่พนักงานทุกคนเข้าใจ
บริ ษทั ดูแลให้พนักงานทุกคนมีสิทธิในการลาป่ วยและวันหยุดประจาปี รวมถึงการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรสาหรั บพนักงานที่ตอ้ งดูแล
บุตรที่เกิดใหม่หรื อบุตรบุญธรรมซึ่ งเป็ นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ พนักงานที่ใช้วนั ลาดังกล่าวจะต้องไม่ถูกไล่ออกหรื อ
ขู่ว่าจะเลิกจ้าง
พนักงานต้องได้รับหนังสื อบอกกล่าวและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานในกรณี ที่มีการเลิกจ้าง โดยที่พนักงานไม่ได้กระทา
ความผิดต่อบริ ษทั หรื อได้รับสิ ทธิเกษียณอายุ

2.2 มาตรฐานแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน
บริ ษทั จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดีให้กบั พนักงาน รวมถึงตารางการทางานประจาวัน
และประจาสัปดาห์ที่เหมาะสม เป็ นไปตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกี่ยวข้อง ใน
สถานการณ์ โรคระบาด พนักงานจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันและการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยและความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ของพนักงาน บริ ษทั ยังมุ่งเน้นในการรักษาสภาพการทางานที่ดีโดยการลดความเสี่ ยงในการเกิดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ และปัจจัย
เสี่ ยงด้านสุ ขภาพ
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2.3

ความหลากหลาย การไม่เลือกปฏิบัติ และการไม่ล่วงละเมิด

บริ ษทั เห็นความสาคัญของความหลากหลายของทุกคนที่เราทางานด้วย เราทุ่มเทเพื่อให้โอกาสที่เท่าเทียมกันกับทุกคน และรักษา
สภาพการทางานที่ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิหรื อการล่วงละเมิด ไม่ว่าจากประเด็นด้านเชื้อชาติ เพศ สี ผิว ถิ่นกาเนิดของชาติพนั ธุ์
และสังคม ศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ การบ่งชี้และการแสดงออกทางเพศ ความเห็นทางการเมือง หรื อสถานะ
อื่นๆ ซึ่ งกฎหมายให้ความคุม้ ครอง เราเคารพในสิ ทธิของพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย และนาวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและยอมรับใน
ความหลากหลายไปปรับใช้ในการดาเนินงานของเรา รวมทั้งหาวิธีในการกาจัดความมีอคติ การเลือกปฏิบตั ิ และการล่วงละเมิด
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการจ้างงานใดๆ ตั้งแต่การว่าจ้างจนถึงการเลิกจ้างและการเกษียณอายุ จะต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายและไม่เลือกปฏิบตั ิเท่านั้น

2.4 การปฏิบัตอิ ย่างเป็ นธรรม
บริ ษ ัท ปฏิ บ ัติต่อ พนักงานด้วยความเคารพและยุติธ รรมเท่ าเที ย ม กระบวนการสรรหา การจ้างงาน การพัฒนา การก าหนด
ค่าตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่ง จะต้องดาเนินการด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์และยุติธรรม ตามคุณสมบัติ ผลงาน ทักษะและ
ประสบการณ์

2.5 เสรีภาพในการสมาคม และการร่ วมเจรจาต่อรอง
บริ ษทั เคารพสิ ทธิของพนักงานในการจัดตั้ง เข้าร่ วม หรื อไม่เข้าร่ วมสหภาพแรงงาน หรื อองค์กรอื่นๆ ที่พวกเขาเลือก และการ
เจรจาร่ วมกันเพื่อสนับสนุ นผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะถูกลงโทษ เช่น การข่มขู่ การคุกคาม หรื อการเลิกจ้าง
บริ ษทั เคารพเสรี ภาพในการสมาคมของพนักงาน และสิ ทธิ ในการเลือกผูแ้ ทนในการร่ วมเจรจาต่อรอง บริ ษทั มุ่งมัน่ ให้ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์กบั ตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกอย่างอิสระของพนักงานเหล่านั้น

2.6 การป้ องกันการใช้ แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
บริ ษทั ห้ามมิให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นแรงงานนักโทษ แรงงานที่ถูกผูกมัด แรงงานขัดหนี้ แรงงาน
ทหาร แรงงานทาส และทุกรู ปแบบของการค้ามนุษย์
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2.7 การปกป้ องสิทธิเด็กและการใช้ แรงงานเด็ก
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับข้อบังคับระหว่างประเทศและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ เด็กและการใช้แรงงานเด็ก
บริ ษทั ให้ความมัน่ ใจว่าไม่การจ้างงานเด็กที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ในการดาเนินงานของเรา

2.8 สุ ขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดี
สุ ขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของลูกค้ามีความสาคัญสู งสุ ดในการดาเนิ นธุ รกิจที่ไมเนอร์ บริ ษทั เคารพสิ ทธิ ของลูกค้าด้วยการ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ปลอดภัย มีคุณภาพและดีต่อสุ ขภาพ บริ ษทั ให้คามัน่ ว่าจะปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลและความเป็ น
ส่ วนตัวของลูกค้ารวมไปถึงสิ ทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า

2.9 ความเคารพต่อการใช้ ที่ดินและสิ่งแวดล้อมที่ดี
บริ ษทั ตระหนักว่าการใช้ที่ดินตลอดห่ วงโซ่ คุณค่า อาจมีผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่อสิ ทธิ มนุ ษยชน บริ ษทั ช่วยปกป้ องสิ ทธิ ใน
ที่ดินและสร้างความมัน่ ใจในสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน บริ ษทั ใช้นโยบายด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลักชี้นาเพื่อให้สามารถบรรลุ
พันธสัญญานี้ ได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีส่วนร่ วมกับสมาชิกในชุ มชน รวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มเสี่ ยงอื่นๆ บริ ษทั รั บฟั ง
เรี ยนรู ้ พิจารณาความคิดเห็นของพวกเขาเหล่านั้น ในขณะที่ดาเนินธุรกิจผ่านการเจรจาอย่างโปร่ งใส ซึ่ งเป็ นเป้าหมายของเรา

3. การรายงานการละเมิด
บริ ษ ัท และพนัก งานทุ ก คนต้องท างานร่ ว มกัน เพื่ อให้แน่ ใจว่า กรณี การละเมิ ด นโยบายนี้ ไ ด้รับ การจัด การอย่างรวดเร็ วและ
สม่าเสมอ หากคุณทราบถึงความเป็ นไปได้หรื อการละเมิดนโยบายนี้ คุณสามารถปรึ กษาข้อกังวลกับผูบ้ งั คับบัญชาก่อน หากคุณ
รู ้สึกไม่สบายใจที่จะพูดคุยถึงข้อกังวลกับผูบ้ งั คับบัญชา คุณสามารถใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสดังต่อไปนี้
ออนไลน์: www.minor.com/whistleblowing
อีเมล: whistleblower@minor.com
ไปรษณี ย:์ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
ชั้น 12 เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ ค ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

Title:
Ref. Number:
Issue Date:

MINT Human Rights Policy
MINT/HR_1.0/2021
10July2021

หน้า 4 จาก 5

4. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.

นโยบายการแจ้งเบาะแส

2.

ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั

3.

แนวปฏิบตั ิดา้ นพฤติกรรมในการทางาน

4.

ร่ างตราสารสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

5.

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิข้ นั พื้นฐานในการทางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)

6.

หลักปฏิบตั ิของสหประชาชาติว่าด้วยการดาเนินธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน

7.

สิ ท ธิ เ ด็ก และหลัก ปฏิบ ัติท างธุ ร กิ จโดยกองทุ นเพื่ อเด็กแห่ งสหประชาชาติ ข้อ ตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ และ
องค์การช่วยเหลือเด็ก
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