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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

1. ความมุ่งมัน่ของเรา 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  ( “ไมเนอร์” หรือ “บริษทั”) มุ่งมัน่ท่ีจะเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกบัการร่วมพฒันา
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท่ีเราด าเนินธุรกิจอยู่ เพื่อเน้นย  ้าความมุ่งมัน่ทางสังคม ไมเนอร์ส่งเสริมวฒันธรรม
องค์กรที่สอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนดที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงมีรากฐานมาจากพฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณและความถูกตอ้งชอบธรรม เรา
เคารพสิทธิมนุษยชนของพนกังาน และมุ่งมัน่ในการปลูกฝังสิทธิมนุษยชนเขา้ในการด าเนินงานของเราและกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียที่
เกี่ยวขอ้งในห่วงโซ่คุณค่า 

นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์ เน้นย  ้าความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความถูกตอ้งชอบธรรม เปิดเผย และเคารพ
สิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ตามที่กล่าวไวใ้นร่างตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขั้น
พื้นฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) หลกัปฏิบติัของสหประชาชาติว่าดว้ยการด าเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจ โดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
และองคก์ารช่วยเหลือเดก็ รวมถึงระเบียบขอ้บงัคบัระหว่างประเทศและทอ้งถิ่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

แนวทางการพฒันาสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์ เร่ิมตน้ดว้ยกระบวนการการตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้นโดยระบุ
ความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัเลง็เห็นความส าคญัของการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือใน
การรับขอ้มูลอยา่งตรงไปตรงมาจากการด าเนินงานภายในและตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซ่ึงรวมถึงชุมชนที่เราด าเนินธุรกิจอยู ่ บริษทั
มุ่งมัน่ท่ีจะท าการแกไ้ขความเส่ียงท่ีถูกระบุอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั และติดตามปัญหาสิทธิมนุษยชนในปัจจุบนัและ
อนาคตเพื่อใหแ้น่ใจว่าความเส่ียงท่ีไม่สามารถยอมรับไดน้ั้นไดรั้บการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.1 วตัถุประสงค์  

วตัถุประสงค์ของนโยบายดา้นสิทธิมนุษยนชน (“นโยบาย”) คือการจัดให้มีกรอบการท างานท่ีสร้างความมัน่ใจว่าเราก  าลัง
ประพฤติตนอยา่งมีความรับผิดชอบและเคารพผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็นต่อพนกังาน คู่คา้ ผูรั้บเหมา ลูกคา้ สมาชิกชุมชน และผูมี้ส่วนได้
เสียภายนอกอื่นๆ 
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1.2 ขอบเขตและการบังคบัใช้ 

นโยบายน้ีมีผลบงัคบัใชก้บั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) หน่วยงานและส านกังานทุกแห่งของบริษทัในทุกพื้นท่ี
ที่บริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่รวมถึงบริษทัยอ่ยและบริษทัในเครือที่บริษทัมีส่วนไดเ้สียและควบคุมการปฏิบติังาน  

นโยบายน้ีใชก้บัผูท่ี้ท  างานในนามของบริษทั รวมถึงพนกังานประจ าหรือสัญญาจา้ง พนกังานฝึกหดั นกัศึกษาฝึกงาน ที่ปรึกษา 
ผูรั้บเหมา เจา้หนา้ที่บริหาร และกรรมการบริษทั 

ไมเนอร์มุ่งมัน่ในการท างานและสนบัสนุนใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่า ช่ึงรวมถึงคู่คา้ ผูป้ระกอบการแฟรนไชส์ ธุรกิจท่ีไม่
อยูภ่ายใตก้ารควบคุม พนัธมิตรร่วมทุนทางธุรกิจ ลูกคา้ และสมาชิกชุมชน น าหลกัการในนโยบายน้ีไปปรับใช ้

2. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

2.1 ช่ัวโมงการท างาน อตัราค่าจ้างขั้นต า่ และสวสัดิการ  

บริษทัก  าหนดอตัราค่าจ้าง ชัว่โมงการท างาน การท างานล่วงเวลา และสวสัดิการของพนักงานเป็นไปตามกฏหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง
อยา่งเตม็รูปแบบ และชดเชยใหก้บัพนกังานอยา่งเป็นธรรมตามประเภทของอุตสาหกรรมและสภาวะตลาดแรงงานทอ้งถิ่น 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหก้บัพนกังานตอ้งเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยอตัราค่าจา้งท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งหมด รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวกบัอตัรา
ค่าจ้างขั้นต ่า ชัว่โมงการท างานล่วงเวลา และผลประโยชน์ท่ีพนักงานตอ้งไดรั้บตามกฎหมาย บริษทัตอ้งให้ขอ้มูลที่เกี่ยวกับ
ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และสวสัดิการกบัพนกังานทุกคนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัท าในภาษาที่พนกังานทุกคนเขา้ใจ  

บริษทัดูแลใหพ้นกังานทุกคนมีสิทธิในการลาป่วยและวนัหยุดประจ าปี รวมถึงการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรส าหรับพนกังานที่ตอ้งดูแล
บุตรที่เกิดใหม่หรือบุตรบุญธรรมซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ พนกังานที่ใชว้นัลาดงักล่าวจะตอ้งไม่ถูกไล่ออกหรือ
ขู่ว่าจะเลิกจา้ง 

พนักงานตอ้งไดรั้บหนังสือบอกกล่าวและเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานในกรณีที่มีการเลิกจา้ง โดยที่พนักงานไม่ไดก้ระท า
ความผิดต่อบริษทัหรือไดรั้บสิทธิเกษียณอาย ุ
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2.2 มาตรฐานแรงงาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามยัในการท างาน 

บริษทัจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการท างานที่ปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กบัพนักงาน รวมถึงตารางการท างานประจ าวนั
และประจ าสัปดาห์ที่เหมาะสม เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัที่เกี่ยวขอ้ง ใน
สถานการณ์โรคระบาด พนักงานจะไดรั้บอุปกรณ์ป้องกนัและการฝึกอบรมที่เกี่ยวขอ้งเพื่อความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดี
ของพนกังาน บริษทัยงัมุ่งเนน้ในการรักษาสภาพการท างานที่ดีโดยการลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ และปัจจยั
เส่ียงดา้นสุขภาพ 

2.3 ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง 

บริษทัเห็นความส าคญัของความหลากหลายของทุกคนที่เราท างานดว้ย เราทุ่มเทเพื่อใหโ้อกาสที่เท่าเทียมกนักบัพนกังานทุกคน 
กระบวนการสรรหา การจา้งงาน การพฒันา การก  าหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนต าแหน่ง จะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส 
ซ่ือสัตยแ์ละยุติธรรม ตามคุณสมบติั ผลงาน ทกัษะและประสบการณ์  บริษทัเคารพการแสดงความคิดเห็นรวมทั้งการเสนอ
ความคิดที่แตกต่างของพนกังาน  

บริษทัรักษาสภาพการท างานที่ปราศจากการเลือกปฏิบติัหรือการล่วงละเมิด ไม่ว่าจากประเดน็ดา้นเช้ือชาติ เพศ สีผิว ถิ่นก  าเนิด
ของชาติพนัธ์ุและสังคม ศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ รสนิยมทางเพศ การบ่งช้ีและการแสดงออกทางเพศ ความเห็นทาง
การเมือง หรือสถานะอื่นๆ ซ่ึงกฎหมายให้ความคุม้ครอง เราเคารพในสิทธิของพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย และน าวิธีปฏิบติัที่
เป็นธรรมและยอมรับในความหลากหลายไปปรับใชใ้นการด าเนินงานของเรา รวมทั้งหาวิธีในการก าจดัความมีอคติ การเลือก
ปฏิบติั และการล่วงละเมิด การตดัสินใจเกี่ยวกบัการจ้างงานใดๆ ตั้งแต่การว่าจา้งจนถึงการเลิกจา้งและการเกษียณอายุ จะตอ้ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่เลือกปฏิบติัเท่านั้น บริษทัไม่ยอมรับการล่วงละเมิดหรือการเลือกปฏิบติัในทุก
รูปแบบ 

2.4 เสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง 

บริษทัเคารพสิทธิของพนักงานในการจดัตั้ง เขา้ร่วม หรือไม่เขา้ร่วมสหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นๆ ท่ีพวกเขาเลือก และการ
เจรจาร่วมกนัเพื่อสนับสนุนผลประโยชน์ร่วมกนัโดยไม่ตอ้งกลวัว่าจะถูกลงโทษ เช่น การข่มขู่ การคุกคาม หรือการเลิกจ้าง 
บริษทัเคารพเสรีภาพในการสมาคมของพนักงาน และสิทธิในการเลือกผูแ้ทนในการร่วมเจรจาต่อรอง  บริษทัมุ่งมัน่ให้การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรคก์บัตวัแทนท่ีไดรั้บการคดัเลือกอยา่งอิสระของพนกังานเหล่านั้น 
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2.5 การป้องกนัการใช้แรงงานบังคบัและการค้ามนุษย์ 

บริษทัห้ามมิให้มีการใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานนักโทษ แรงงานท่ีถูกผูกมดั แรงงานขดัหน้ี แรงงาน
ทหาร แรงงานทาส และทุกรูปแบบของการคา้มนุษย ์

2.6 การปกป้องสิทธิเด็กและการใช้แรงงานเด็ก 

บริษทัมุ่งมัน่ในการปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัระหว่างประเทศและทอ้งถิ่นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสิทธิเด็กและการใชแ้รงงานเด็ก 
บริษทัใหค้วามมัน่ใจว่าไม่มีการจา้งงานเดก็ที่มีอายตุ  ่ากว่าเกณฑใ์นการด าเนินงานของเรา  

บริษทัค านึงถึงการคุม้ครองและความปลอดภยัของเดก็ในการด าเนินกิจกรรมและในสถานท่ีประกอบการของธุรกิจ และมัน่ใจว่า
ผลิตภณัฑแ์ละบริการมีความปลอดภยัและค านึงถึงสิทธิเดก็ 

2.7 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกคา้มีความส าคญัสูงสุดในการด าเนินธุรกิจที่ไมเนอร์ บริษทัเคารพสิทธิของลูกคา้ดว้ยการ
จัดหาผลิตภณัฑ์และบริการท่ีปลอดภยั มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ บริษทัให้ค  ามัน่ว่าจะปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็น
ส่วนตวัของลูกคา้รวมไปถึงสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลของลูกคา้ 

2.8 ความเคารพต่อการใช้ที่ดินและส่ิงแวดล้อมที่ดี 

บริษทัตระหนักว่าการใชท้ี่ดินตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาจมีผลกระทบที่มีนัยส าคญัต่อสิทธิมนุษยชน บริษทัช่วยปกป้องสิทธิใน
ท่ีดินและสร้างความมัน่ใจในสภาพแวดลอ้มท่ีดีของชุมชน บริษทัใชน้โยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัช้ีน าเพื่อใหส้ามารถบรรลุ
พนัธสัญญาน้ีได ้นอกจากน้ีบริษทัยงัมีส่วนร่วมกบัสมาชิกในชุมชน รวมถึงชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มเส่ียงอื่นๆ บริษทัรับฟัง 
เรียนรู้ พิจารณาความคิดเห็นของพวกเขาเหล่านั้น ในขณะท่ีด าเนินธุรกิจผ่านการเจรจาอยา่งโปร่งใส ซ่ึงเป็นเป้าหมายของเรา 

3. การรายงานการละเมดิ 

บริษัทและพนักงานทุกคนต้องท างานร่วมกนัเพื่อให้แน่ใจว่ากรณีการละเมิดนโยบายน้ีได้รับการจัดการอย่างรวดเร็วและ
สม ่าเสมอ หากคุณทราบถึงความเป็นไปไดห้รือการละเมิดนโยบายน้ี คุณสามารถปรึกษาขอ้กงัวลกบัผูบ้งัคบับญัชาก่อน หากคุณ
รู้สึกไม่สบายใจท่ีจะพูดคุยถึงขอ้กงัวลกบัผูบ้งัคบับญัชา คุณสามารถใชช่้องทางการแจง้เบาะแสดงัต่อไปน้ี 
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4. เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

1.  นโยบายการแจง้เบาะแส 

2. หลกัจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม 

3.  นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

4. แนวปฏิบติัดา้นพฤติกรรมในการท างาน 

5. ร่างตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ   

6. ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)  

7. หลกัปฏิบติัของสหประชาชาติว่าดว้ยการด าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

8. สิทธิเด็กและหลกัปฏิบัติทางธุรกิจโดยกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และ
องคก์ารช่วยเหลือเดก็ 

 

5. การบริหารและการเปลีย่นแปลง 

ฝ่ายการพฒันาเพื่อความย ัง่ยนืของไมเนอร์ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการบริหารนโยบายน้ีอยา่งเป็นอิสระ เป็นกลาง และสม ่าเสมอ 
นโยบายน้ีอาจจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคลอ้งกบัค่านิยม แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด การปรับปรุง ตลอดจนกฎหมายและ
ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง ความรับผิดชอบในการก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายน้ีอยูท่ี่คณะกรรมการการพฒันาเพื่อความ
ย ัง่ยืนซ่ึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส นโยบายน้ีไดถู้กส่ือสารให้กบัพนกังานทั้งองค์กร และผูท่ี้สนใจผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั 


