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หลกัจรรยาบรรณสําหรับพนัธมิตรทางธุรกจิ 

1. บทนํา  

1.1 ขอบเขตและการบังคบัใช้  

บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อยและบริษทัในเครือ (เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “MINT”) 

เช่ือมัน่เป็นอยา่งยิ่งในการดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานจริยธรรมขั้นสูงสุด เรามุ่งมัน่สร้างวฒันธรรมในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ

ตามหลกัความซ่ือสตัยสุ์จริต ความไวว้างใจ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล  

หลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี (“หลักจรรยาบรรณ”) บงัคบัใชก้บัผูข้าย คู่คา้ ท่ีปรึกษา ผูรั้บเหมา ผูใ้ห้บริการ หุ้นส่วนตามสัญญา 

ตวัแทนขาย นายหนา้ ผูใ้ห้คาํปรึกษา กิจการร่วมคา้ทุกราย รวมถึงบริษทัยอ่ย บริษทัในเครือ ผูรั้บเหมาช่วง หรือผูใ้หบ้ริการของ

บุคคลดงักล่าวภายในห่วงโซ่อุปทาน และพนัธมิตรทางธุรกิจอ่ืนใดของ MINT ตลอดจนพนกังาน เจา้หนา้ท่ี และตวัแทนของ

บุคคลดงักล่าว (“พนัธมติรทางธุรกจิ”) 

พนัธมิตรทางธุรกิจทุกรายตอ้งไดรั้บมอบสําเนาหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีในขั้นตอนการจดทะเบียนและตอ้งปฏิบติัตามหลกั

จรรยาบรรณฉบบัน้ีตลอดระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจตามสญัญากบั MINT บริษทัฯ กาํหนดใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจทุกรายทบทวน

รายละเอียดในหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี และลงนามรับทราบและยนิยอมปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ีโดยเป็นเง่ือนไขก่อนการ

ปฏิบติังานกบับริษทัฯ  

1.2 วตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย 

หลกัจรรยาบรรณน้ีกล่าวถึงมาตรฐานและขอ้กาํหนดขั้นตํ่าท่ีบงัคบัใชก้บัพนัธมิตรทางธุรกิจทุกราย MINT พยายามลดความเส่ียง

ทางธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทานลงให้นอ้ยท่ีสุด อีกทั้งตอ้งกระชบัสร้างความสัมพนัธ์กบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และพิทกัษรั์กษา

ห่วงโซ่อุปทานในอนาคตโดยการใชห้ลกัจรรยาบรรณน้ี MINT ให้ความสาํคญักบัการติดต่อส่ือสารกบัพนัธมิตรทางธุรกิจโดย

สุจริตและเปิดเผย และเช่ือมัน่วา่ความโปร่งใสเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อการประสบความสาํเร็จทางธุรกิจ หากพนัธมิตรทางธุรกิจ

ทราบถึงเหตุละเมิดหลกัจรรยาบรรณน้ี หรือสงสัยวา่มีการละเมิดกฎหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ ตอ้งรายงานขอ้กงัวลดงักล่าวให้

บริษทัฯ ทราบผา่นช่องทางการแจง้เบาะแส  

กรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามหลกัจรรยาบรรณน้ี เราจะขอให้พนัธมิตรทางธุรกิจรับผิดชอบในการแก้ไขการกระทาํดังกล่าวภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการแกไ้ข MINT พยายามปรับปรุงการดาํเนินงานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและ

ช่วยใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของหลกัจรรยาบรรณน้ี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิบอกเลิกสัญญาใดๆ ในกรณีท่ี

พนัธมิตรทางธุรกิจละเมิดหลกัจรรยาบรรณน้ีหรือไม่ใหค้วามร่วมมือกบับริษทัฯ ในการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณน้ี 

2. การปฏบิัตติามกฎหมาย 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งปวงท่ีบงัคบัใชต้ลอดเวลาท่ีดาํเนินธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรษทัภิบาล การแข่งขนั ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ความรับผิดต่อผลิตภณัฑ ์อาชีว 
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อนามยัและความปลอดภยั แรงงาน ส่ิงแวดลอ้ม การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา การคุม้ครองความเป็นส่วนตวั และความเท่า

เทียมกนัในท่ีทาํงาน กรณีท่ีหลกัจรรยาบรรณน้ีขดัหรือแยง้กบักฎหมายของประเทศหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีบงัคบัใช ้พนัธมิตรทาง

ธุรกิจตอ้งยดึถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ีเขม้งวดกวา่เป็นหลกั 

3. มาตรฐานและข้อกาํหนดต่างๆ 

3.1 จริยธรรม 

ก. การต่อต้านการคอร์รัปชันและต่อต้านการให้สินบน 

MINT มุ่งมัน่ดาํเนินธุรกิจโดยปราศจากการบีบบงัคบั การให้สินบน การคอร์รัปชนั และการกระทาํอนัมิชอบดว้ยกฎหมาย ผิด

ศีลธรรม หรือทุจริตทุกรูปแบบ ห้ามมิให้มีการกระทาํอนัเป็นการคอร์รัปชนั การให้สินบน การบีบบงัคบัขู่เข็ญ การกรรโชก

ทรัพย ์และการฟอกเงินทุกรูปแบบโดยเด็ดขาดและพนัธมิตรทางธุรกิจทุกรายตอ้งไม่กระทาํหรือยอมให้มีการกระทาํดงักล่าว

โดยเด็ดขาด พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งไม่เสนอ ให้ สัญญาวา่จะให้ หรืออนุญาตให้มีการให้สินบน ของขวญั เงินกู ้ค่าธรรมเนียม 

รางวลั หรือผลประโยชน์ใดๆ แก่เจา้หนา้ท่ีรัฐหรือลูกจา้งของรัฐ ลูกคา้ พนกังานของ MINT หรือบุคคลใดก็ตามเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง

ผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือมีอิทธิพลเหนือการกระทาํหรือการตดัสินใจของบุคคลดงักล่าวโดยไม่สมควร 

ข. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดสถานการณ์หรือความสัมพนัธ์ใดๆ ท่ีอาจเขา้ข่ายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมี

ลกัษณะเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของ MINT พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งไม่เสนอหรือให้ของขวญัท่ีมากเกินควร (เงินสด

หรือส่ิงของลกัษณะเดียวกนัน้ีท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท) การเล้ียงรับรอง หรือสนัทนาการแก่พนกังานหรือสมาชิกครอบครัวของ

พนกังานของบริษทัฯ ท่ีอาจถูกมองวา่เป็นการพยายามเขา้มามีอิทธิพลเหนือการตดัสินใจทางธุรกิจ หากพนกังานบริษทัฯ และ

สมาชิกครอบครัวของพนักงานมีผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ในกิจการใดก็ตามท่ีทาํธุรกิจกบั MINT พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้ง

เปิดเผยรายละเอียดความสัมพนัธ์ดงักล่าวใหบ้ริษทัฯ ทราบโดยไม่ชกัชา้ โดยตอ้งเปิดเผยรายละเอียดความสัมพนัธ์หรือความ

เก่ียวดองกนัใดๆ กบัพนกังานของ MINT ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหบ้ริษทัฯ ทราบ  

ค. ความสัมพนัธ์ระหว่างพนักงานและคู่ค้า 

บริษทัฯ จาํกดัการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้หรือบริการต่างๆ จากอดีตพนกังานหรือพนกังานปัจจุบนั หรือญาติใกลชิ้ดพนกังาน และ

กิจการใดๆ ท่ีพนกังานหรือญาติใกลชิ้ดพนกังานถือหุ้นหรือมีอาํนาจควบคุมเกิน 10% ขอ้จาํกดัน้ีบงัคบัใชใ้นกรณีท่ีพนกังานมี

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคดัเลือกคู่คา้หรือมีอาํนาจตดัสินใจในการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการจากคู่คา้โดยตรง สถานการณ์ใดๆ 

ดงักล่าวน้ีถือเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งพนกังานและคู่คา้ 

โดยทั้งสองฝ่ายตอ้งยืนยนัว่าพนกังานไม่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าว กรณีท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานและคู่คา้ 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งเปิดเผยรายละเอียดใหบ้ริษทัฯ ทราบล่วงหนา้ และภายหลงัจากพิจารณาวเิคราะห์อยา่งละเอียดแลว้ ขอ้มูล

ดงักล่าวก็อาจส่งผลต่อการอนุมติัการทาํธุรกิจได ้

ง. การใช้ข้อมูลภายใน 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจวา่ ไม่มีการใชข้อ้มูลท่ีมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะซ่ึงไดรั้บระหวา่งทาํธุรกิจกบับริษทัฯ 

เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตวัของพนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังานของพนัธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลอ่ืน 
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จ. ทรัพย์สินทางปัญญา 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งใชข้อ้มูลทางการคา้ ลิขสิทธ์ิ และเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัฯ ตามท่ีไดรั้บอนุญาตภายใตส้ัญญากบั 

MINT และตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น โดยตอ้งไม่นาํขอ้มูลทางการคา้ เคร่ืองหมายการคา้ หรือลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นไปใช้

ในทางมิชอบหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งไม่นาํความลบัทางการคา้หรือขอ้มูลท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือขอ้มูล

อนัเป็นความลบัของบุคคลอ่ืนไปใชใ้นทางท่ีผิดเพ่ือประโยชน์ส่วนตวัหรือเปิดเผยใหบุ้คคลภายนอกทราบโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งแจง้ให ้MINT ทราบกรณีท่ีมีการใชค้วามลบัทางการคา้ ตราสินคา้ เคร่ืองหมายการคา้ โลโก ้หรือขอ้มูล

อนัเป็นความลบัโดยมิไดรั้บอนุญาต 

ฉ. การรักษาความลบั 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งปกป้องขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ MINT และไม่เปิดเผยใหบุ้คคลภายนอกทราบ และใชข้อ้มูลดงักล่าว

เพ่ือจุดประสงคใ์นการทาํธุรกิจกบั MINT เท่านั้น หากหน่วยงานกาํกบัดูแล กฎหมาย ขอ้บงัคบั ศาล หรือคณะตุลาการ กาํหนดให้

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นความลบัอย่างหน่ึงอย่างใด พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งหารือและให้ความร่วมมือกบั

บริษทัฯ เพ่ือโตแ้ยง้การขอใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวและพิจารณาขอ้กาํหนดตามสมควรของบริษทัฯ เก่ียวกบัรูปแบบการเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าว ช่วงเวลา ลกัษณะ และขอบเขตของการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 

ช. การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจท่ีผิดศีลธรรม ไม่เป็นธรรม ต่อตา้นการแข่งขนั หรือมิชอบดว้ย

กฎหมายซ่ึงอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงส่ิงต่อไปน้ี 

• การโจรกรรมขอ้มูลท่ีมีกรรมสิทธ์ิ การครอบครองความลบัทางการคา้ท่ีไดม้าโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของ

ขอ้มูล หรือการโนม้นา้วใหอ้ดีตพนกังานหรือพนกังานปัจจุบนัของบริษทัอ่ืนเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหท้ราบ 

• แสวงหาความไดเ้ปรียบโดยไม่เป็นธรรมโดยการแทรกแซง การปกปิดขอ้มูล การใชข้อ้มูลในทางมิชอบ การให้ขอ้มูล

อนัเป็นเท็จ หรือการทาํการคา้ท่ีผิดกฎหมายในลกัษณะอ่ืนใด หรือ 

• การมีส่วนร่วมกบัการตรึงราคา การฮั้วประมูล การปันส่วนตลาดหรือลูกคา้ หรือการกระทาํท่ีมิชอบดว้ยกฎหมายใน

ลกัษณะเดียวกนัน้ี 

ซ. การตดิต่อธุรกจิทีซ่ื่อสัตย์และถูกต้อง 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งไม่ให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จในการทาํธุรกรรมใดๆ กบับริษทัฯ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการให้ขอ้มูลอนัเป็น

เท็จทางวาจา การส่งเสริมหรือการใชป้ระโยชน์จากเอกสารอนัเป็นเท็จ เช่น คาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ท่ีไม่ใช่ของจริง สญัญาท่ีมีลกัษณะ

ฉ้อฉลหรือปลอมแปลงข้ึน จดหมายแจ้งให้กาํจัดขอ้มูลใดๆ อนัเป็นเท็จ และ/หรือบนัทึกขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือไม่ถูกตอ้ง 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งเก็บบันทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และอนุญาตให้ MINT เขา้ถึงบัญชีและบันทึกต่างๆ และเอกสารอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเม่ือไดรั้บการร้องขอจาก MINT 

ฌ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งรวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ เพ่ือจุดประสงคใ์นการทาํธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมาย

เท่านั้น และปกป้องคุม้ครองขอ้มูลดงักล่าวจากการสูญหาย การใชง้านในทางท่ีผิด หรือการเปิดเผยให้บุคคลอ่ืนทราบ บริษทัฯ 

ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีกาํหนดใหต้อ้งมีการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล อีกทั้งกาํหนดใหพ้นัธมิตรทางธุรกิจทุกรายตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้นโยบายของ MINT และหนา้ท่ีตามสญัญาเพ่ือคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย 
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ญ. กฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงนิ 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายทั้งปวงวา่ดว้ยการต่อตา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนเงินใหก้ลุ่มก่อการร้าย และ

จะรับเงินทุนจากแหล่งใหเ้งินทุนท่ีชอบดว้ยกฎหมายเท่านั้น 

3.2 สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัตใินการใช้แรงงาน 

ก. การใช้แรงงานเดก็/แรงงานทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งแน่ใจวา่ ไม่มีการวา่จา้งแรงงานท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะหรือแรงงานเด็กในการผลิตหรือจดัจาํหน่ายสินคา้

หรือบริการ ซ่ึงหมายความวา่ พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งไม่วา่จา้งบุคคลใดก็ตามท่ีอายตุ ํ่ากวา่เกณฑก์ารจา้งงานขั้นตํ่าตามกฎหมาย

ของประเทศท่ีเขา้ไปดาํเนินงาน  

ข. แรงงานหญิง 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งแน่ใจวา่มีการปฏิบติัต่อแรงงานหญิงและแรงงานหญิงท่ีตั้งครรภต์ามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งปวง โดย

ตอ้งไม่เลิกจา้ง ลดตาํแหน่ง หรือปรับลดสวสัดิการใดๆ ในกรณีท่ีพบวา่พนกังานตั้งครรภ ์

ค. เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งตระหนักและเคารพสิทธิและเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองของพนักงานตามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

ง. แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคบั 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งไม่ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานนกัโทษท่ีไม่สมคัรใจ หรือแรงงานในลกัษณะอ่ืนใดท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย 

แรงงานทาส แรงงานทาสติดท่ีดิน แรงงานขดัหน้ี หรือการคา้มนุษยทุ์กรูปแบบ พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งแน่ใจวา่ ขอ้กาํหนดการ

จา้งงานของตนนั้นเป็นไปโดยสมคัรใจ และแรงงานมีเสรีภาพในการบอกเลิกสญัญาจา้งงานโดยแจง้ใหท้ราบภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนด พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งไม่บีบบงัคบัใหแ้รงงานทาํงานโดยไม่สมคัรใจหรือใชแ้นวปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการจาํกดัสิทธิของ

แรงงานในการบอกเลิกการจา้งงาน ตอ้งไม่ใชม้าตรการบีบบงัคบัใดๆ เช่น การยึดหนงัสือเดินทาง เอกสารยืนยนัตวับุคคลอ่ืนใด 

หรือใบอนุญาตทาํงานโดยเด็ดขาด 

จ. สถานะการว่าจ้าง 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งวา่จา้งแรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตให้ทาํงานในพ้ืนท่ีและโรงงานนั้นไดต้ามกฎหมาย และตอ้งรับผิดชอบใน

การยนืยนัสถานะการวา่จา้งพนกังานโดยการจดัทาํเอกสารต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง 

ฉ. ระยะเวลาทาํงานและวนัหยุด 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งแน่ใจว่า ระยะเวลาทาํงาน วนัหยุด และการทาํงานล่วงเวลาของพนกังานนั้นเป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ช. ค่าจ้างและสวสัดกิาร 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แรงงานตอ้งเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยค่าแรง รวมถึงค่าแรงขั้นตํ่า ระยะเวลาการทาํงานล่วงเวลา และ

สวสัดิการตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้โดยตอ้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัค่าตอบแทน สวสัดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่แรงงานเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรในภาษาท่ีแรงงานทุกคนสามารถอ่านเขา้ใจได ้

ซ. การไม่เลือกปฏิบัต ิ

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งไม่เลือกปฏิบติัในการวา่จา้งและขอ้กาํหนดการจา้งงาน รวมถึงเงินเดือน สิทธิประโยชน์ ความกา้วหนา้ใน

งาน วนิยั การเลิกจา้ง หรือการเกษียณอาย ุอนัเน่ืองมาจากเช้ือชาติ ศาสนา อาย ุสญัชาติ ถ่ินกาํเนิดทางสงัคมหรือชาติพนัธ์ุ รสนิยม

ทางเพศ เพศ การตั้งครรภ ์สถานภาพสมรส ความเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ การเป็นสมาชิกสมาคมของพนกังาน หรือ

กรณีอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด 

ฌ. การดาํเนินการทางวนิัย 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือยอมให้มีการลงโทษทางร่างกาย การบีบบงัคบัขู่เข็ญทางจิตใจหรือร่างกาย หรือ

การล่วงละเมิดทางวาจาต่อพนกังาน และตอ้งไม่ปรับลดค่าจา้งอนัเน่ืองมาจากการใชม้าตรการลงโทษทางวนิยั 

ญ. การปฏิบัตอิย่างเป็นธรรม 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งยึดหลกัการปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างให้เกียรติและเป็นธรรม กระบวนการสรรหาบุคลากร การ

พฒันา การให้ค่าตอบแทน และการเล่ือนตาํแหน่งตอ้งเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตยสุ์จริต และเป็นธรรม ตอ้งรับฟังและให้

ความสาํคญักบัความเห็นและขอ้ติชมของพนกังาน 

ฎ. อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งรับผิดชอบกบัการจดัสถานท่ีทาํงานท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน ปลอดภยั และถูกสุขอนามยัตามกฎหมายทั้ง

ปวงท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งจดัสถานท่ีทาํงานท่ีปลอดภยัให้กบับุคลากรของตน มาตรการดงักล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการ

จดัการอบรมดา้นความปลอดภยัเพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหต ุการบาดเจ็บ และโอกาสในการเกิดความเส่ียงต่อสุขภาพ

ในสถานท่ีทาํงาน จดัอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลในกรณีท่ีจาํเป็น จาํกดันํ้ าหนกัการถือ การยก การลาก และการลาํเลียง

ส่ิงของของพนกังาน จดันํ้ าด่ืมท่ีสะอาด ห้องสุขาท่ีสะอาด และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล มีแผนซอ้มหนีไฟและอพยพฉุกเฉิน จดัหา

อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและอุปกรณ์ฉุกเฉิน ทางหนีไฟ และการอบรมเหตุฉุกเฉินเพ่ือปกป้องพนกังานจากอคัคีภยัท่ีอาจเกิดข้ึน 

พนกังานตอ้งไดรั้บการอบรมท่ีเหมาะสม 

3.3 แนวปฏิบัตด้ิานส่ิงแวดล้อม 

ก. ใบอนุญาต ข้อบงัคบั และมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม 

ตอ้งดาํเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าและต่ออายใุบอนุญาต และการข้ึนทะเบียนส่ิงแวดลอ้มตามท่ีกาํหนดทั้งหมด โดยพนัธมิตรทางธุรกิจ

ตอ้งแน่ใจวา่มีการกาํหนด ดาํเนินการ และคงไวซ่ึ้งระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยคาํนึงถึงขอ้กาํหนดตามกฎระเบียบและ

กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ 
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ข. การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

พนัธมิตรทางธุรกิจซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ ตอ้งมีส่วนช่วยบรรเทาความเส่ียงในการเกิดภาวะโลกร้อน

และการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโดยปฏิบติัตามแนวทาง 3R คือ การใชซ้ํ้ า การลดการใช ้และการแปรรูปเพ่ือนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งดาํเนินมาตรการต่างๆ ภายในห่วงโซ่อุปทานของตนเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน และ

พิทกัษรั์กษาความหลากหลายทางชีวภาพในสถานท่ีท่ีโรงงานของตนตั้งอยู ่มาตรการดงักล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

• การใชท้รัพยากรธรรมชาติ วตัถุดิบ นํ้ า และพลงังานอยา่งเหมาะสมและคุม้ค่าโดยปรับปรุงประสิทธิภาพ การจดัการ

ของเสียท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม เช่น นํ้ าเสีย ก๊าซเรือนกระจก และมลพิษทางอากาศอยา่งเหมาะสม  

• ดําเนินการจัดหาวตัถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบและทดแทนวตัถุดิบและสินค้าท่ีมีอยู่ด้วยวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้มใหม้ากข้ึนหากเป็นไปได ้และ  

• ส่งเสริมแผนการจดัการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มหรือโครงการสีเขียว รวมถึงการใชพ้ลงังานหมุนเวียนตามความ

เหมาะสมภายในห่วงโซ่คุณค่าของตน 

4. การรายงานเหตุละเมดิหลกัจรรยาบรรณ  

MINT และพนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งปฏิบติังานร่วมกนัในการเพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีมาตรการท่ีรวดเร็วและสอดคลอ้งกนัในการจดัการ

กบัการละเมิดหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี หากพนัธมิตรทางธุรกิจทราบวา่อาจมีการละเมิดหรือมีการละเมิดหลกัจรรยาบรรณน้ีข้ึน 

ตอ้งแจง้ให ้MINT ทราบโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดโ้ดยผา่นช่องทางการแจง้เบาะแสต่อไปน้ี  

ออนไลน:์  www.minor.com/whistleblowing  

อีเมล:   whistleblower@minor.com. 

ทางไปรษณีย:์  ชั้น 12 เลขท่ี 88 อาคารเดอะปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  

ส่งถึง คณะกรรมการรับแจง้เบาะแสของ MINT   

5. การปฏบิัตติามหลกัจรรยาบรรณนี ้

MINT สงวนสิทธ์ิในการตรวจสอบยืนยนัการปฏิบติัตามหลกัการและขอ้กาํหนดในหลกัจรรยาบรรณน้ีตามปกติทั้งโดยบริษทัฯ 

เองหรือผ่านบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บการมอบหมายจากบริษทัฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการดาํเนินการสอบสวนในสถานท่ี

ปฏิบติังานของพนัธมิตรทางธุรกิจ กรณีท่ีไดรั้บแจง้เพ่ือดาํเนินการดงักล่าว พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งนาํส่งเอกสารทั้งปวงท่ีจาํเป็น

เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี 

กรณีท่ีสงสัยว่าพนัธมิตรทางธุรกิจไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี MINT สงวนสิทธ์ิในการขอขอ้มูลเก่ียวกบักรณี

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเอกสารประกอบทั้งปวงจากพนัธมิตรทางธุรกิจ พนัธมิตรทางธุรกิจตอ้งอนุญาตให้เขา้ถึงบญัชีและ

บนัทึกต่างๆ และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจตามท่ี MINT ร้องขอ  

หากพนัธมิตรทางธุรกิจละเมิดหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ี และไม่ดาํเนินการแกไ้ขตามความเหมาะสมภายในระยะเวลาอนัสมควร 

บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการดาํเนินคดีตามกฎหมายเพ่ือบอกเลิกสัญญากบัพนัธมิตรทางธุรกิจโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้ 

 

http://www.minor.com/whistleblowing
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6. ธรรมาภบิาล 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์อง MINT มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีโดยมี

ความเป็นอิสระ ยึดหลกัความเป็นจริง และเสมอตน้เสมอปลาย หลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเป็นคราวๆ 

ไปเพ่ือให้เป็นไปตามค่านิยม แนวปฏิบติัท่ีดี การปรับปรุง รวมถึงกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ โดยตอ้งแจง้รายละเอียดการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีให้พนัธมิตรทางธุรกิจ การผ่อนผนัในหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีตอ้งกระทาํโดย

คณะกรรมการกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑเ์ท่านั้น และตอ้งเปิดเผยใหท้ราบโดยทนัทีตามท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบักาํหนด

ไว ้

7. การรับทราบข้อกาํหนด 

ยอมรับและตกลง 

ในนามของ: [ช่ือบริษทั] 

ขา้พเจา้ยอมรับวา่ ขา้พเจา้ไดรั้บสาํเนาหลกัจรรยาบรรณสาํหรับพนัธมิตรทางธุรกิจของบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

(มหาชน) (“หลกัจรรยาบรรณ”) โดยการลงนามในเอกสารฉบบัน้ี ขา้พเจา้ยืนยนัวา่ ไดอ่้านหลกัจรรยาบรรณน้ีและตกลงปฏิบติั

ตามหลกัจรรยาบรรณน้ีและรับรองวา่จะดาํเนินการตามแนวปฏิบติัและกระบวนการต่างๆ ท่ีจาํเป็น  

กรณีท่ีขา้พเจา้ไดล่้วงรู้ถึงการละเมิดหลกัจรรยาบรรณน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ใหท้ราบผา่นทางช่องทางการแจง้เบาะแส  

ขา้พเจา้เขา้ใจดีวา่ ขา้พเจา้ตอ้งปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณฉบบัน้ีโดยเคร่งครัดในการดาํเนินธุรกิจกบัไมเนอร์ 

 

 

วนัท่ี   ตรา/ตราประทบับริษัท:  

 

 

   

ลงช่ือ     

 

 

   

ช่ือ (ตวับรรจง) 

 

 

   

ตาํแหน่ง    
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