หลักจรรยาบรรณสํ าหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
1.

บทนํา

1.1

ขอบเขตและการบังคับใช้

บริ ษทั ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ในเครื อ (เรี ยกว่า “บริ ษัทฯ” หรื อ “MINT”)
เชื่อมัน่ เป็ นอย่างยิ่งในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานจริ ยธรรมขั้นสูงสุ ด เรามุ่งมัน่ สร้างวัฒนธรรมในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ตามหลักความซื่อสัตย์สุจริ ต ความไว้วางใจ และความรับผิดชอบส่วนบุคคล
หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ (“หลักจรรยาบรรณ”) บังคับใช้กบั ผูข้ าย คู่คา้ ที่ ปรึ กษา ผูร้ ับเหมา ผูใ้ ห้บริ การ หุ ้นส่ วนตามสัญญา
ตัวแทนขาย นายหน้า ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา กิจการร่ วมค้าทุกราย รวมถึงบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ในเครื อ ผูร้ ับเหมาช่วง หรื อผูใ้ ห้บริ การของ
บุคคลดังกล่าวภายในห่ วงโซ่ อุปทาน และพันธมิตรทางธุรกิ จอื่นใดของ MINT ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าว (“พันธมิตรทางธุรกิจ”)
พันธมิตรทางธุ รกิ จทุกรายต้องได้รับมอบสําเนาหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ในขั้นตอนการจดทะเบี ยนและต้องปฏิบตั ิตามหลัก
จรรยาบรรณฉบับนี้ตลอดระยะเวลาการดําเนินธุรกิจตามสัญญากับ MINT บริ ษทั ฯ กําหนดให้พนั ธมิตรทางธุรกิจทุกรายทบทวน
รายละเอียดในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ และลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี้โดยเป็ นเงื่อนไขก่อนการ
ปฏิบตั ิงานกับบริ ษทั ฯ
1.2

วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมาย

หลักจรรยาบรรณนี้กล่าวถึงมาตรฐานและข้อกําหนดขั้นตํ่าที่บงั คับใช้กบั พันธมิตรทางธุรกิจทุกราย MINT พยายามลดความเสี่ ยง
ทางธุรกิจภายในห่ วงโซ่อุปทานลงให้นอ้ ยที่สุด อีกทั้งต้องกระชับสร้างความสัมพันธ์กบั พันธมิตรทางธุรกิจ และพิทกั ษ์รักษา
ห่ วงโซ่อุปทานในอนาคตโดยการใช้หลักจรรยาบรรณนี้ MINT ให้ความสําคัญกับการติดต่อสื่ อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจโดย
สุจริ ตและเปิ ดเผย และเชื่อมัน่ ว่าความโปร่ งใสเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อการประสบความสําเร็ จทางธุรกิจ หากพันธมิตรทางธุรกิจ
ทราบถึงเหตุละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ หรื อสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายหรื อข้อบังคับใดๆ ต้องรายงานข้อกังวลดังกล่าวให้
บริ ษทั ฯ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
กรณี ที่ไม่ปฏิ บัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เราจะขอให้พนั ธมิ ตรทางธุ รกิ จรับผิดชอบในการแก้ไขการกระทําดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในแผนปฏิบตั ิการแก้ไข MINT พยายามปรับปรุ งการดําเนินงานกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่ องและ
ช่วยให้พนั ธมิตรทางธุรกิจปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของหลักจรรยาบรรณนี้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ บอกเลิกสัญญาใดๆ ในกรณี ที่
พันธมิตรทางธุรกิจละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้หรื อไม่ให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี้
2.

การปฏิบัตติ ามกฎหมาย

พันธมิตรทางธุ รกิ จต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งปวงที่บงั คับใช้ตลอดเวลาที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาล การแข่งขัน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ อาชีว
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อนามัยและความปลอดภัย แรงงาน สิ่ งแวดล้อม การปกป้ องทรัพย์สินทางปั ญญา การคุม้ ครองความเป็ นส่ วนตัว และความเท่า
เทียมกันในที่ทาํ งาน กรณี ที่หลักจรรยาบรรณนี้ ขดั หรื อแย้งกับกฎหมายของประเทศหรื อมาตรฐานอื่นที่บงั คับใช้ พันธมิตรทาง
ธุรกิจต้องยึดถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่เข้มงวดกว่าเป็ นหลัก
3.

มาตรฐานและข้ อกําหนดต่ างๆ

3.1

จริยธรรม

ก. การต่ อต้ านการคอร์ รัปชันและต่ อต้ านการให้ สินบน
MINT มุ่งมัน่ ดําเนิ นธุรกิจโดยปราศจากการบีบบังคับ การให้สินบน การคอร์ รัปชัน และการกระทําอันมิชอบด้วยกฎหมาย ผิด
ศี ลธรรม หรื อทุจริ ตทุกรู ปแบบ ห้ามมิให้มีการกระทําอันเป็ นการคอร์ รัปชัน การให้สินบน การบี บบังคับขู่เข็ญ การกรรโชก
ทรัพย์ และการฟอกเงินทุกรู ปแบบโดยเด็ดขาดและพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายต้องไม่กระทําหรื อยอมให้มีการกระทําดังกล่าว
โดยเด็ดขาด พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่เสนอ ให้ สัญญาว่าจะให้ หรื ออนุญาตให้มีการให้สินบน ของขวัญ เงินกู้ ค่าธรรมเนี ยม
รางวัล หรื อผลประโยชน์ใดๆ แก่เจ้าหน้าที่รัฐหรื อลูกจ้างของรัฐ ลูกค้า พนักงานของ MINT หรื อบุคคลใดก็ตามเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจหรื อมีอิทธิพลเหนือการกระทําหรื อการตัดสิ นใจของบุคคลดังกล่าวโดยไม่สมควร
ข. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
พันธมิตรทางธุรกิจต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์หรื อความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจเข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมี
ลักษณะเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ MINT พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่เสนอหรื อให้ของขวัญที่มากเกินควร (เงินสด
หรื อสิ่ งของลักษณะเดียวกันนี้ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท) การเลี้ยงรับรอง หรื อสันทนาการแก่พนักงานหรื อสมาชิกครอบครัวของ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่อาจถูกมองว่าเป็ นการพยายามเข้ามามีอิทธิ พลเหนื อการตัดสิ นใจทางธุรกิจ หากพนักงานบริ ษทั ฯ และ
สมาชิ กครอบครัวของพนักงานมีผลประโยชน์ทางธุ รกิ จใดๆ ในกิ จการใดก็ตามที่ทาํ ธุ รกิ จกับ MINT พันธมิตรทางธุ รกิจต้อง
เปิ ดเผยรายละเอียดความสัมพันธ์ดงั กล่าวให้บริ ษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า โดยต้องเปิ ดเผยรายละเอียดความสัมพันธ์หรื อความ
เกี่ยวดองกันใดๆ กับพนักงานของ MINT ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริ ษทั ฯ ทราบ
ค. ความสัมพันธ์ ระหว่ างพนักงานและคู่ค้า
บริ ษทั ฯ จํากัดการจัดซื้ อจัดจ้างสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ จากอดีตพนักงานหรื อพนักงานปั จจุบนั หรื อญาติใกล้ชิดพนักงาน และ
กิจการใดๆ ที่พนักงานหรื อญาติใกล้ชิดพนักงานถือหุ ้นหรื อมีอาํ นาจควบคุมเกิน 10% ข้อจํากัดนี้ บงั คับใช้ในกรณี ที่พนักงานมี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกคู่คา้ หรื อมีอาํ นาจตัดสิ นใจในการจัดซื้ อจัดจ้างสิ นค้าและบริ การจากคู่คา้ โดยตรง สถานการณ์ใดๆ
ดังกล่าวนี้ถือเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและคู่คา้
โดยทั้งสองฝ่ ายต้องยืนยันว่าพนักงานไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าว กรณี ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและคู่คา้
พันธมิตรทางธุรกิจต้องเปิ ดเผยรายละเอียดให้บริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า และภายหลังจากพิจารณาวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้ว ข้อมูล
ดังกล่าวก็อาจส่งผลต่อการอนุมตั ิการทําธุรกิจได้
ง. การใช้ ข้อมูลภายใน
พันธมิตรทางธุรกิจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีการใช้ขอ้ มูลที่มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะซึ่ งได้รับระหว่างทําธุรกิจกับบริ ษทั ฯ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงานของพันธมิตรทางธุรกิจ หรื อบุคคลอื่น
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จ. ทรัพย์ สินทางปัญญา
พันธมิตรทางธุรกิจต้องใช้ขอ้ มูลทางการค้า ลิขสิ ทธิ์ และเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญากับ
MINT และตามที่ กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้น โดยต้องไม่นาํ ข้อมูลทางการค้า เครื่ องหมายการค้า หรื อลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่นไปใช้
ในทางมิชอบหรื อละเมิดสิ ทธิของบุคคลอื่น พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่นาํ ความลับทางการค้าหรื อข้อมูลที่มีกรรมสิ ทธิ์หรื อข้อมูล
อันเป็ นความลับของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อเปิ ดเผยให้บุคคลภายนอกทราบโดยไม่ได้รับอนุญาต
พันธมิตรทางธุรกิจต้องแจ้งให้ MINT ทราบกรณี ที่มีการใช้ความลับทางการค้า ตราสิ นค้า เครื่ องหมายการค้า โลโก้ หรื อข้อมูล
อันเป็ นความลับโดยมิได้รับอนุญาต
ฉ. การรักษาความลับ
พันธมิตรทางธุรกิจต้องปกป้ องข้อมูลอันเป็ นความลับของ MINT และไม่เปิ ดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ และใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
เพื่อจุดประสงค์ในการทําธุรกิจกับ MINT เท่านั้น หากหน่วยงานกํากับดูแล กฎหมาย ข้อบังคับ ศาล หรื อคณะตุลาการ กําหนดให้
พันธมิตรทางธุรกิจต้องเปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นความลับอย่างหนึ่ งอย่างใด พันธมิตรทางธุรกิจต้องหารื อและให้ความร่ วมมื อกับ
บริ ษทั ฯ เพื่อโต้แย้งการขอให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวและพิจารณาข้อกําหนดตามสมควรของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับรู ปแบบการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าว ช่วงเวลา ลักษณะ และขอบเขตของการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย
ช. การแข่ งขันทีเ่ ป็ นธรรม
พันธมิตรทางธุ รกิ จต้องไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิ จที่ผิดศี ลธรรม ไม่เป็ นธรรม ต่อต้านการแข่งขัน หรื อมิชอบด้วย
กฎหมายซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงสิ่ งต่อไปนี้
• การโจรกรรมข้อมูลที่มีกรรมสิ ทธิ์ การครอบครองความลับทางการค้าที่ได้มาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล หรื อการโน้มน้าวให้อดีตพนักงานหรื อพนักงานปั จจุบนั ของบริ ษทั อื่นเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ
• แสวงหาความได้เปรี ยบโดยไม่เป็ นธรรมโดยการแทรกแซง การปกปิ ดข้อมูล การใช้ขอ้ มูลในทางมิชอบ การให้ขอ้ มูล
อันเป็ นเท็จ หรื อการทําการค้าที่ผิดกฎหมายในลักษณะอื่นใด หรื อ
• การมีส่วนร่ วมกับการตรึ งราคา การฮั้วประมูล การปั นส่ วนตลาดหรื อลูกค้า หรื อการกระทําที่มิชอบด้วยกฎหมายใน
ลักษณะเดียวกันนี้
ซ. การติดต่ อธุรกิจทีซ่ ื่ อสัตย์ และถูกต้ อง
พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จในการทําธุรกรรมใดๆ กับบริ ษทั ฯ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการให้ขอ้ มูลอันเป็ น
เท็จทางวาจา การส่งเสริ มหรื อการใช้ประโยชน์จากเอกสารอันเป็ นเท็จ เช่น คําสัง่ ซื้อของลูกค้าที่ไม่ใช่ของจริ ง สัญญาที่มีลกั ษณะ
ฉ้อฉลหรื อปลอมแปลงขึ้ น จดหมายแจ้งให้กาํ จัดข้อมูลใดๆ อันเป็ นเท็จ และ/หรื อบันทึ กข้อมูลอันเป็ นเท็จหรื อไม่ถูกต้อง
พันธมิ ตรทางธุ รกิ จ ต้องเก็บบันทึ กข้อมูลที่ ถูกต้อง และอนุ ญาตให้ MINT เข้าถึ งบัญชี และบันทึ กต่างๆ และเอกสารอื่ นใดที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจเมื่อได้รับการร้องขอจาก MINT
ฌ. การคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
พันธมิตรทางธุรกิจต้องรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เพื่อจุดประสงค์ในการทําธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย
เท่านั้น และปกป้ องคุม้ ครองข้อมูลดังกล่าวจากการสู ญหาย การใช้งานในทางที่ผิด หรื อการเปิ ดเผยให้บุคคลอื่นทราบ บริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่กาํ หนดให้ตอ้ งมีการคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล อีกทั้งกําหนดให้พนั ธมิตรทางธุรกิจทุกรายต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่บงั คับใช้ นโยบายของ MINT และหน้าที่ตามสัญญาเพื่อคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

หน้า 3 จาก 7

ญ. กฎระเบียบว่ าด้ วยการต่ อต้ านการฟอกเงิน
พันธมิตรทางธุรกิจต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายทั้งปวงว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนเงินให้กลุ่มก่อการร้าย และ
จะรับเงินทุนจากแหล่งให้เงินทุนที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
3.2

สิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัตใิ นการใช้ แรงงาน

ก. การใช้ แรงงานเด็ก/แรงงานทีย่ งั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
พันธมิตรทางธุรกิจต้องแน่ใจว่า ไม่มีการว่าจ้างแรงงานที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะหรื อแรงงานเด็กในการผลิตหรื อจัดจําหน่ายสิ นค้า
หรื อบริ การ ซึ่ งหมายความว่า พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่วา่ จ้างบุคคลใดก็ตามที่อายุต่าํ กว่าเกณฑ์การจ้างงานขั้นตํ่าตามกฎหมาย
ของประเทศที่เข้าไปดําเนินงาน
ข. แรงงานหญิง
พันธมิตรทางธุรกิจต้องแน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิต่อแรงงานหญิงและแรงงานหญิงที่ต้ งั ครรภ์ตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งปวง โดย
ต้องไม่เลิกจ้าง ลดตําแหน่ง หรื อปรับลดสวัสดิการใดๆ ในกรณี ที่พบว่าพนักงานตั้งครรภ์
ค. เสรีภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่ อรอง
พันธมิ ตรทางธุ รกิ จต้องตระหนักและเคารพสิ ทธิ และเสรี ภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่อรองของพนักงานตามที่
กฎหมายกําหนด
ง. แรงงานเกณฑ์ หรื อแรงงานบังคับ
พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานนักโทษที่ไม่สมัครใจ หรื อแรงงานในลักษณะอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย
แรงงานทาส แรงงานทาสติดที่ดิน แรงงานขัดหนี้ หรื อการค้ามนุษย์ทุกรู ปแบบ พันธมิตรทางธุรกิจต้องแน่ใจว่า ข้อกําหนดการ
จ้างงานของตนนั้นเป็ นไปโดยสมัครใจ และแรงงานมีเสรี ภาพในการบอกเลิกสัญญาจ้างงานโดยแจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่
กําหนด พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่บีบบังคับให้แรงงานทํางานโดยไม่สมัครใจหรื อใช้แนวปฏิบตั ิใดๆ อันเป็ นการจํากัดสิ ทธิของ
แรงงานในการบอกเลิกการจ้างงาน ต้องไม่ใช้มาตรการบีบบังคับใดๆ เช่น การยึดหนังสื อเดินทาง เอกสารยืนยันตัวบุคคลอื่นใด
หรื อใบอนุญาตทํางานโดยเด็ดขาด
จ. สถานะการว่ าจ้ าง
พันธมิตรทางธุรกิจต้องว่าจ้างแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทาํ งานในพื้นที่และโรงงานนั้นได้ตามกฎหมาย และต้องรับผิดชอบใน
การยืนยันสถานะการว่าจ้างพนักงานโดยการจัดทําเอกสารต่างๆ อย่างถูกต้อง
ฉ. ระยะเวลาทํางานและวันหยุด
พันธมิตรทางธุ รกิ จต้องแน่ใจว่า ระยะเวลาทํางาน วันหยุด และการทํางานล่วงเวลาของพนักงานนั้นเป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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ช. ค่ าจ้ างและสวัสดิการ
ค่าตอบแทนที่ จ่ายให้แรงงานต้องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยค่าแรง รวมถึงค่าแรงขั้นตํ่า ระยะเวลาการทํางานล่วงเวลา และ
สวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ แก่แรงงานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในภาษาที่แรงงานทุกคนสามารถอ่านเข้าใจได้
ซ. การไม่ เลือกปฏิบัติ
พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่เลือกปฏิบตั ิในการว่าจ้างและข้อกําหนดการจ้างงาน รวมถึงเงินเดือน สิ ทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าใน
งาน วินยั การเลิกจ้าง หรื อการเกษียณอายุ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ ศาสนา อายุ สัญชาติ ถิ่นกําเนิดทางสังคมหรื อชาติพนั ธุ์ รสนิยม
ทางเพศ เพศ การตั้งครรภ์ สถานภาพสมรส ความเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ การเป็ นสมาชิกสมาคมของพนักงาน หรื อ
กรณี อื่นใดที่กฎหมายกําหนด
ฌ. การดําเนินการทางวินัย
พันธมิตรทางธุรกิจต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อยอมให้มีการลงโทษทางร่ างกาย การบีบบังคับขู่เข็ญทางจิตใจหรื อร่ างกาย หรื อ
การล่วงละเมิดทางวาจาต่อพนักงาน และต้องไม่ปรับลดค่าจ้างอันเนื่องมาจากการใช้มาตรการลงโทษทางวินยั
ญ. การปฏิบัตอิ ย่ างเป็ นธรรม
พันธมิตรทางธุ รกิ จต้องยึดหลักการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างให้เกี ยรติและเป็ นธรรม กระบวนการสรรหาบุคลากร การ
พัฒนา การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนตําแหน่งต้องเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรม ต้องรับฟังและให้
ความสําคัญกับความเห็นและข้อติชมของพนักงาน
ฎ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
พันธมิตรทางธุรกิจต้องรับผิดชอบกับการจัดสถานที่ทาํ งานที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน ปลอดภัย และถูกสุ ขอนามัยตามกฎหมายทั้ง
ปวงที่เกี่ยวข้อง โดยต้องจัดสถานที่ทาํ งานที่ปลอดภัยให้กบั บุคลากรของตน มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการ
จัดการอบรมด้านความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ และโอกาสในการเกิดความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ
ในสถานที่ทาํ งาน จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลในกรณี ที่จาํ เป็ น จํากัดนํ้าหนักการถือ การยก การลาก และการลําเลียง
สิ่ งของของพนักงาน จัดนํ้าดื่มที่สะอาด ห้องสุ ขาที่สะอาด และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล มีแผนซ้อมหนีไฟและอพยพฉุ กเฉิ น จัดหา
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั และอุปกรณ์ฉุกเฉิ น ทางหนี ไฟ และการอบรมเหตุฉุกเฉิ นเพื่อปกป้ องพนักงานจากอัคคีภยั ที่อาจเกิดขึ้น
พนักงานต้องได้รับการอบรมที่เหมาะสม
3.3

แนวปฏิบัตดิ ้ านสิ่งแวดล้ อม

ก. ใบอนุญาต ข้ อบังคับ และมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม
ต้องดําเนินการเพื่อให้ได้มาและต่ออายุใบอนุญาต และการขึ้นทะเบียนสิ่ งแวดล้อมตามที่กาํ หนดทั้งหมด โดยพันธมิตรทางธุรกิจ
ต้องแน่ใจว่ามีการกําหนด ดําเนิ นการ และคงไว้ซ่ ึ งระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยคํานึ งถึงข้อกําหนดตามกฎระเบียบและ
กฎหมายที่บงั คับใช้
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ข. การลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม
พันธมิตรทางธุรกิจซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของห่ วงโซ่อุปทานของบริ ษทั ฯ ต้องมีส่วนช่วยบรรเทาความเสี่ ยงในการเกิดภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโดยปฏิบตั ิตามแนวทาง 3R คือ การใช้ซ้ าํ การลดการใช้ และการแปรรู ปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
พันธมิตรทางธุรกิ จต้องดําเนิ นมาตรการต่างๆ ภายในห่ วงโซ่ อุปทานของตนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน และ
พิทกั ษ์รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในสถานที่ที่โรงงานของตนตั้งอยู่ มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
• การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ นํ้า และพลังงานอย่างเหมาะสมและคุม้ ค่าโดยปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ การจัดการ
ของเสี ยที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น นํ้าเสี ย ก๊าซเรื อนกระจก และมลพิษทางอากาศอย่างเหมาะสม
• ดํา เนิ น การจัดหาวัตถุ ดิบ อย่า งมี ความรั บผิด ชอบและทดแทนวัตถุ ดิบและสิ นค้าที่ มีอ ยู่ด้ว ยวัต ถุ ดิบที่ เ ป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อมให้มากขึ้นหากเป็ นไปได้ และ
• ส่ งเสริ มแผนการจัดการที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมหรื อโครงการสี เขียว รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนตามความ
เหมาะสมภายในห่วงโซ่คุณค่าของตน
4.
การรายงานเหตุละเมิดหลักจรรยาบรรณ
MINT และพันธมิตรทางธุรกิจต้องปฏิบตั ิงานร่ วมกันในการเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรการที่รวดเร็ วและสอดคล้องกันในการจัดการ
กับการละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ หากพันธมิตรทางธุรกิจทราบว่าอาจมีการละเมิดหรื อมีการละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ข้ ึน
ต้องแจ้งให้ MINT ทราบโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสต่อไปนี้
ออนไลน์:
อีเมล:
ทางไปรษณี ย:์

www.minor.com/whistleblowing
whistleblower@minor.com.
ชั้น 12 เลขที่ 88 อาคารเดอะปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110 ประเทศไทย
ส่งถึง คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสของ MINT

5.
การปฏิบัตติ ามหลักจรรยาบรรณนี้
MINT สงวนสิ ทธิ์ ในการตรวจสอบยืนยันการปฏิบตั ิตามหลักการและข้อกําหนดในหลักจรรยาบรรณนี้ตามปกติท้ งั โดยบริ ษทั ฯ
เองหรื อผ่านบุคคลภายนอกที่ ได้รับการมอบหมายจากบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ ทธิ ในการดําเนิ นการสอบสวนในสถานที่
ปฏิบตั ิงานของพันธมิตรทางธุรกิจ กรณี ที่ได้รับแจ้งเพื่อดําเนินการดังกล่าว พันธมิตรทางธุรกิจต้องนําส่งเอกสารทั้งปวงที่จาํ เป็ น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้
กรณี ที่สงสัยว่าพันธมิตรทางธุ รกิ จไม่ได้ปฏิ บตั ิตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ MINT สงวนสิ ทธิ์ ในการขอข้อมูลเกี่ ยวกับกรณี
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึงเอกสารประกอบทั้งปวงจากพันธมิตรทางธุ รกิ จ พันธมิตรทางธุ รกิ จต้องอนุ ญาตให้เข้าถึงบัญชี และ
บันทึกต่างๆ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามที่ MINT ร้องขอ
หากพันธมิตรทางธุรกิจละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ และไม่ดาํ เนิ นการแก้ไขตามความเหมาะสมภายในระยะเวลาอันสมควร
บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการดําเนิ นคดีตามกฎหมายเพื่อบอกเลิกสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
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6.
ธรรมาภิบาล
คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของ MINT มีหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ โดยมี
ความเป็ นอิสระ ยึดหลักความเป็ นจริ ง และเสมอต้นเสมอปลาย หลักจรรยาบรรณฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็ นคราวๆ
ไปเพื่อให้เป็ นไปตามค่านิ ยม แนวปฏิ บตั ิที่ดี การปรับปรุ ง รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยต้องแจ้งรายละเอียดการ
เปลี่ ยนแปลงแก้ไขหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ให้พนั ธมิตรทางธุ รกิ จ การผ่อนผันในหลักจรรยาบรรณฉบับนี้ ตอ้ งกระทําโดย
คณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์เท่านั้น และต้องเปิ ดเผยให้ทราบโดยทันทีตามที่กฎหมายหรื อข้อบังคับกําหนด
ไว้
7.

การรับทราบข้ อกําหนด

ยอมรับและตกลง
ในนามของ: [ชื่อบริ ษทั ]
ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าได้รับสําเนาหลักจรรยาบรรณสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจของบริ ษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
(มหาชน) (“หลักจรรยาบรรณ”) โดยการลงนามในเอกสารฉบับนี้ ข้าพเจ้ายืนยันว่า ได้อ่านหลักจรรยาบรรณนี้และตกลงปฏิบตั ิ
ตามหลักจรรยาบรรณนี้และรับรองว่าจะดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิและกระบวนการต่างๆ ที่จาํ เป็ น
กรณี ที่ขา้ พเจ้าได้ล่วงรู ้ถึงการละเมิดหลักจรรยาบรรณนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางการแจ้งเบาะแส
ข้าพเจ้าเข้าใจดีวา่ ข้าพเจ้าต้องปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณฉบับนี้โดยเคร่ งครัดในการดําเนินธุรกิจกับไมเนอร์

วันที่

ตรา/ตราประทับบริษัท:

ลงชื่อ

ชื่อ (ตัวบรรจง)

ตําแหน่ง
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