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การก�ากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการของไมเนอร์มีคณะกรรมการบริษัทเป็น 
ผูน้�าในการดแูลผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถื้อหุ้น และมคีณะกรรมการ 
สนับสนุนอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
ก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและก�ากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสีย่ง รายละเอยีดความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการบรษิทัอยู่ในส่วนแนวทางการก�ากับดแูลกิจการท่ีดี  
ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท และในส่วนข้อมูล
เกีย่วกับคณะกรรมการในแบบ 56-1 One Report ปี 2563 ของบรษิทั
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ส�าหรับหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 
อยู่ในส่วนกฎบัตร ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท  
และในส่วนข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อยในแบบ 56-1  
One Report ปี 2563 นอกจากน้ี ไมเนอร์ได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นโยบายและระเบียบเหล่าน้ี 
มกีารปรับปรงุและอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทัทุกปี เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินธุรกิจ กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
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กลไกรับข้อร้องเรียน

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้คะแนน 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีระดับ “ดีเลิศ” 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ในรายงานการก�ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�าปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น

บทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผย
ข้อมูลและ

ความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ

หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการ
ของไมเนอร์

การปฏิบัติ 
ต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกัน

การก�ากับดูแลกิจการ
ของไมเนอร์แบ่งตาม 

5 หมวดหลัก
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การบริหารความเสี่ยง

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจึงมีความส�าคัญในการด�าเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ความส�าเร็จ และเติบโต
อย่างย่ังยนื นโยบายการบรหิารความเสีย่งมวีตัถุประสงค์เพ่ือก�าหนด
กรอบแนวทางในการบริหารความเสีย่งของบรษิทัให้เป็นไปตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได ้
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยง (RMOC) เพ่ือ
สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารและก�ากับการจัดการ 
ความเสี่ยงท่ีส�าคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงแนวทาง นโยบาย และกระบวนการ 
ในการติดตามและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น คณะอนุกรรมการบริหาร
และก�ากับความเสี่ยง ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและก�ากับ
ความเสีย่ง มหีน้าท่ีในการทบทวนการด�าเนนิการโดยรวมของการบรหิาร 
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่ส�าคัญได้ถูกระบ ุ
และจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพ หน่วยงานบรหิารความเสีย่งภายใต้ฝ่าย 
ตรวจสอบภายในและบริหารความเสีย่ง มบีทบาทเป็นผูด้�าเนนิงานอสิระ 
ซึ่งสนับสนุนหน่วยธุรกิจในการระบุความเสี่ยงและแผนการลด 
ความเสี่ยง นอกจากน้ี ยังมีหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร 
ในการตระหนักรู้ถึงความเสีย่ง ผ่านการให้ความรูท่ี้เหมาะสม การทบทวน 
และให้ค�าแนะน�ากระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร  
และจัดท�ารายงานความเสี่ยงเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารและ 
ก�ากับความเสี่ยงเพ่ือท�าการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
บริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อคณะอนุกรรมการบริหารและก�ากับ 
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ

ไมเนอร์มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ เพ่ือ 
สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของทุกหน่วย 
ธุรกิจ นโยบายนีค้รอบคลมุโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง การรายงาน  
และแนวทางการจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุความเสี่ยง  
การประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การจัดล�าดับ 
ความส�าคญัของประเดน็ความเสีย่งโดยใช้มาตรฐานวัดความเสีย่ง และ 
การตอบสนองต่อความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและติดตามผล รายละเอียด 
ปัจจยัความเสีย่งทีส่�าคญัซึง่ประกอบด้วยความเสีย่งทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 
และความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ใหม่ และการจดัการความเสีย่งเหล่านัน้สามารถ 
อ้างอิงได้จากส่วนปัจจัยความเสี่ยงของ แบบ 56-1 One Report  
ปี 2563 ของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/risk-management-policy-th.pdf
http://mint.listedcompany.com/misc/one-report/20210322-mint-one-report-2020-th.pdf
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ระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์
และการปกป้องข้อมูล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ท�าให้มกีารใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น ไมเนอร์ทราบถึงประโยชน์และความเสี่ยงในการใช้
แพลตฟอร์มดังกล่าวในการสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของเราและผู ้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งเห็นได้ 
จากการท่ีเราได้ก�าหนดให้ “ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูล 
ในโลกไซเบอร์ (CyberSecurity) การป้องกันข้อมูลและความเป็น 
ส่วนตัว (Data Protection and Privacy)” เป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยง
ที่ส�าคัญ ไมเนอร์มุ่งมั่นในการปกป้องระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงการเคารพ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายด้านการปกป้อง 
ข้อมูลอื่นๆ ที่เ ก่ียวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
การปกป้องข้อมลู (DPEC) ท�างานร่วมกับคณะผูบ้รหิารจากทกุกลุม่ธุรกิจ 
ของไมเนอร์ในการควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้ 

ในปี 2563 ลูกค้าของไมเนอร์ รวมเครือเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ร้อยละ 17 
เลือกใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์
ของตัวแทนที่ให้บริการด้านการจองที่พัก (OTAs) และอื่นๆ คิดเป็น
สัดส่วนรายได้ร้อยละ 24 ของรายได้ทั้งหมดของไมเนอร์ 

การฝึกอบรมข้อก�าหนดของกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR)

ไมเนอร์จัดท�าหลักสูตรออนไลน์ในเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) โดยปี 2562 ได้เริ่มท�าการฝึก 
อบรมให้กับพนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์และส�านกังานใหญ่ในหลกัสตูรท่ี 1:  
การแนะน�าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมาย GDPR ในปี  
2563 จัดหลักสูตรท่ี 2: วิธีจัดการกับการร้องขอการเข้าถึงข้อมูล 
และแนวทางปกป้องการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ส�าหรับพนักงาน
ไมเนอร์ โฮเทลส์และส�านักงานใหญ่ และหลักสูตรที่ 3: Manager and 
Privacy by Design ส�าหรบัพนกังานระดับผูบ้รหิารของไมเนอร์ โฮเทลส์ 
และส�านักงานใหญ่ หลักสูตรออนไลน์เหล่าน้ีครอบคลุมการอธิบายถึง 
ลักษณะของข้อมูลท่ีรวบรวม การใช้ข้อมูลที่รวบรวม การตัดสินใจของ 
ลูกค้าในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวม ใช้ จัดเก็บ และ 
ประมวลผล การขอเข้าถึง ถ่ายโอน แก้ไข และลบข้อมลู รวมถึงระยะเวลา 
ในการจัดเก็บข้อมูล

ในปี 2563 เราได้รับข้อร้องเรียนระบบความปลอดภัยทางไซเบอร ์
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลรวม 5 กรณี ซึ่งกรณีทั้งหมดได้รับ 
การตรวจสอบและจัดการตามนโยบายคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของบริษัท โดยไม่มีกรณีที่ละเมิดอย่างมีนัยส�าคัญ

แบรนด์ของเรามุ่งมั่นในการท�าการตลาดและส่ือสารอย่างเหมาะสม 
และเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยในเว็บไซต์ของแบรนด์
ของเราระบุเรื่อง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งแจ้งรายละเอียดของ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรวบรวมและประมวลข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า นโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงการอธิบายถึงชนิดของข้อมูล 
ที่เรารวบรวมจากลูกค้า บุคคลที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ 
น�าข้อมูลของลูกค้าไปใช้ การสื่อสารข้อมูลทางการตลาดซึ่งลูกค้า 
มีสิทธ์ิเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา วิธีการจัดเก็บข้อมูล
และบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล สิทธิของลูกค้าและวิธีการใช้สิทธิ
ของลูกค้า การตอบสนองในกรณีเกิดการละเมิดการเข้าถึงข้อมูล และ
นโยบายการใช้คุกกี้

นอกเหนือจากการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดแล้ว ไมเนอร ์
มีแผนตอบสนองต่อการละเมิดระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
ท�าการทดสอบเป็นประจ�าทุกปี

ในปี 2563 ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและโครงสร้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศของเราถูกตรวจสอบโดยผูต้รวจประเมนิภายนอก 
และเราได้ด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ระบบอาจถูกโจมตีด้วย

100% 
พนักงานท้ังหมดของไมเนอร์ โฮเทลส์ (ยกเว้น เอ็นเอช โฮเทล  
กรุป๊) และส�านกังานใหญ่ ได้รบัการอบรม GDPR หลักสูตรท่ี 2: 
วิธีจัดการกับการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลและแนวทางปกป้อง
การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

77% 
พนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป สะสมรวมร้อยละ 77 ได้รับ 
การอบรมข้อก�าหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของสหภาพยุโรป (GDPR) ตั้งแต่ปี 2018

>4,900 
พนักงานของไมเนอร์ ฟูด้และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ได้รบัการอบรม
เรื่อง “ความตระหนักถึงความส�าคัญของข้อมูลส่วนบุคคล”

Cyber Security and Data 
Protection
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จรรยาบรรณและความถูกต้องชอบธรรม

พนักงานท้ังหมดต้องลงชื่อรับทราบระเบียบปฏิบัติส�าหรับพนักงาน 
ตั้งแต่เริ่มการจ้างงาน

พนักงานท้ังหมดของบริษัทไมเนอร์และบริษัทย่อยรับทราบและลงนาม 
ยินยอมปฏบิตัติามระเบยีบปฏิบตัสิ�าหรบัพนกังานตัง้แต่การเริม่จ้างงาน 

ในปี 2563 พนักงานประจ�าในประเทศไทยท้ังหมดได้ผ่านการอบรม 
เร่ืองระเบียบปฏิบัติส�าหรับพนักงาน ซึ่งเป็นการทบทวนระเบียบปฏิบัต ิ
เป็นประจ�าทุกปี นอกจากน้ัน พนักงานทั้งหมดของไมเนอร์ โฮเทลส์  
ในประเทศไทยและอีก 17 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย มหาสมุทรอินเดีย  
ตะวันออกกลาง และแอฟรกิา ได้ผ่านการอบรมดงักล่าวด้วยเช่นเดยีวกัน  
เมื่อรวมกันแล้วมีพนักงานที่ผ่านการอบรมมากกว่า 17,000 คน ท้ังน้ี  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 เราตดัสนิใจไม่ท�าการ 
อบรมนี้ส�าหรับพนักงานชั่วคราวในปี 2563 ด้วยสาเหตุของอัตรา 
การลาออกที่สูง นอกจากนี้ พนักงานของไมเนอร์  โฮเทลส์ ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ มากกว่า 1,600 คน ทบทวนการยินยอมการปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติส�าหรับพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 77 ของพนักงาน 
ในหน่วยงานนี้ทั้งหมด

ในระดับของคณะกรรมการบริษัท กรรมการ 7 ท่าน ได้เข้าร่วมฝึกอบรม 
เร่ืองการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันผ่านหลักสูตรออนไลน์ท่ี 
ไมเนอร์จัดท�าขึ้น

นอกจากระเบียบปฏิบัติส�าหรับพนักงาน บริษัทได้จัดท�าระเบียบ 
ปฏบิตัสิ�าหรบัคูค้่า เพ่ือเป็นการเน้นย�า้ว่าไมเนอร์เคร่งครดัในการด�าเนิน 
ธุรกิจด้วยมาตรฐานที่ถูกต้องชอบธรรมในด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชน 
และแรงงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการรายใหม่ทั้งหมดรับทราบและลงนาม
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า หรือได้รับการอนุมัต ิ
เป็นกรณีพิเศษอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารระดับสูง ก่อนท�าธุรกรรม
กับไมเนอร์

ในปี 2563 เราได้รับรายงานการละเมิดระเบียบปฏิบัติทั้งหมด 54 
กรณี ซึ่งรวมถึงรายงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป กรณีทั้งหมดได้รับ 
การสอบสวนและจัดการตามมาตรการทางวินัยที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
ในปี 2564 ไมเนอร์ได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของบริษัทเพ่ือให้ม ี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น

กรรมการบริษัทได้รับข้อร้องเรียนจ�านวน 6 เรื่องในปี 2563 โดย 
ข้อร้องเรียน 5 เรื่องได้รับการแก้ไขแล้ว ในขณะที่อีก 1 เรื่องอยู่ระหว่าง
การแก้ไข

ในปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ด�าเนินการตรวจสอบหน่วยงาน
ทั้งหมด 21 หน่วย ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบ 
เราไม่พบความเส่ียงอย่างมีนัยส�าคัญในเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน
หรือเรื่องอื่นๆ และไม่มีการร้องเรียนในเรื่องสังคมหรือเศรษฐกิจที่จะส่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ไมเนอร์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต้ังแต ่
ปี 2559 เป้าหมายของการประกาศเจตนารมณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริตและนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รัปชัน คือ การปลูกฝังการด�าเนินกิจการที่ดี และ 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในปี 2563 พนักงานประจ�าในประเทศไทยท้ังหมดและ
พนักงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในอีก 17 ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา  
ได้ผ่านการอบรมสาระส�าคัญจากนโยบายการต่อต้านการ 
ทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 เราตัดสินใจไม่ท�าการอบรมนี้ส�าหรับ 
พนักงานชั่วคราวด้วยสาเหตุของอัตราการลาออกที่สูง 

ธรรมาภิบาล
การก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบความปลอดภัย

ด้านไซเบอร์
และการปกป้องข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม

กลไกรับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  |  สิทธิมนุษยชน

https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/company-code-of-conduct-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/business-partner-code-of-conduct-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/business-partner-code-of-conduct-th.pdf
https://www.thai-cac.com/en/who-we-are/our-members/
https://www.thai-cac.com/en/who-we-are/our-members/
https://www.minor.com/storage/download/declaration-of-anti-corruption/declaration-of-anti-corruption-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/declaration-of-anti-corruption/declaration-of-anti-corruption-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruption-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruption-policy-th.pdf
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ในระดับของคณะกรรมการบริษัท กรรมการ 7 ท่าน ได้ 
เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ผ่านหลักสูตรออนไลน์ที่ไมเนอร์จัดท�าขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นของไมเนอร์ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
เราสนับสนุนนโยบาย “งดการรับของขวัญ” และเน้นย�้า
เจตนารมณ์ในช่วงเทศกาล นโยบายนี้ส่งเสริมให้พนักงาน
งดรับและงดให้ของขวัญและของก�านัลในช่วงเทศกาล 
และโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงของขวญัหรอืของก�านัล
ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือของก�านัลในรูปแบบเงินสด
หรือของที่เทียบเท่าเงินสด

ไมเนอร์มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และในปี 2563  
ไม่ได้ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ ระเบียบปฏิบัติ
ส�าหรับพนักงานและนโยบายต่อต ้านการทุจริตและ
คอร์รัปชันของเราก�าหนดว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง
หรือกิจกรรมทางการเมืองต้องเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ในนาม
ของบริษัท

ในปี 2563 ไม่พบกรณีทุจรติและฉ้อโกงต่อบรษิทั และไม่พบ 
พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน หรือการละเมิดกฎหมาย
ป้องกันการผูกขาด

สิทธิมนุษยชน

เพ่ือเสริมสร้างความมุ ่งมั่นด้านการพัฒนาสังคม เราตั้งใจผนวก 
ความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปในการด�าเนินงานของ 
องค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของเรา

นโยบายสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์ จัดท�าขึ้นโดยอ้างอิงหลักปฏิบัต ิ
ของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก 
และหลักปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาตแิละองค์การช่วยเหลอืเดก็ รวมทัง้ข้อก�าหนดระดบัประเทศ 
และระดับสากลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายสิทธิมนุษยชนน้ี ครอบคลุมการด�าเนินงานของไมเนอร์  
อินเตอร์เนชั่นแนล และหน่วยงานท่ีบริษัทเป็นเจ้าของหรือมีอ�านาจ
ควบคุม ไมเนอร์มุ่งมั่นท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า  
ซึ่งรวมถึงแฟรนไชส์และคู่ค้า เพ่ือส่งเสริมให้น�าหลักการของนโยบายน้ี
ไปประยุกต์ใช้

เราได้ริเริ่มจัดท�าการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
ในปี 2562 โดยศึกษาข้อมูลอ้างอิงที่เปิดเผยต่อสาธารณชนจาก  
“Human Rights Watch” และ “Business and Human Rights  
Resource Center” เก่ียวกับประเดน็ด้านสทิธิมนษุยชนทีอ่าจเกิดขึน้ได้ 
ในทุกประเทศท่ีเราด�าเนินธุรกิจอยู่ หลังจากการตรวจสอบเราได้ส่ง 
แบบประเมินตนเองด้านสิทธิมนุษยชนให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของไมเนอร์ โฮเทลส์และไมเนอร์ ฟู้ด ใน 32 ประเทศ และได้รับการ 
ตอบกลบัคดิเป็นร้อยละ 63 ผูม้ส่ีวนได้เสยีหลกัของเราซึง่มคีวามส�าคญั 
ต่อการด�าเนินธุรกิจและมคีวามเปราะบางต่อประเดน็ด้านสทิธิมนุษยชน 
มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ พนักงานและคู่ค้า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร ่
ระบาดของไวรสัโควิด-19 ท�าให้แผนในการขยายการจดัท�าการประเมนิ 
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมกลุ่มชนพ้ืนเมืองในประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องต้องถูกเลื่อนออกไปในปี 2564 

ธรรมาภิบาล
การก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบความปลอดภัย

ด้านไซเบอร์
และการปกป้องข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม

กลไกรับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  |  สิทธิมนุษยชน

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/human-rights-policy-th.pdf
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ผู้มีส่วน 
ได้เสียหลัก

แนวทางการติดตาม การประเมินและปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น

การแก้ ไข พื้นที่ที่
ด�าเนินการ

แก้ ไข

พนักงาน 3 ช่องทางหลัก
• รายงานการรับ 

ข้อร้องเรียน 
จากพนักงาน

• แบบส�ารวจ 
ความผูกพัน 
ของพนักงาน

• รายงานจาก 
สายด่วนรับ 
ข้อร้องเรียน 
ของไมเนอร์ ฟู้ด

• อุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยและขาดอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

• ทบทวนและปรับกระบวนการท�างาน
 ให้มีความปลอดภัย
• จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 ส่วนบุคคลที่เหมาะสม

กลุ่มธุรกิจ
ของไมเนอร์
ใประเทศไทย  

• ปัญหาการขอลาหยุด • จัดท�าตารางการลาประจ�าปีส�าหรับ
พนักงาน

• จัดการฝึกอบรมด้านกฎหมายแรงงาน 
ให้กับผู้จัดการร้าน

• การโต้ตอบด้วยวาจาที่ไม่สุภาพ
 และไม่ให้เกียรติ

• จัดการฝึกอบรมพฤติกรรม
 ในสถานที่ท�างาน

คู่ค้า การตรวจประเมิน 
ณ พื้นที่ของคู่ค้า 

• บุคลากรด้านความปลอดภัย
 และอาชีวอนามัย(1)(2)

- ไม่มกีารแต่งตัง้บคุลากรความปลอดภยั 
และอาชวีอนามยั และไม่มกีารฝึกอบรม 
ตามกฎหมายที่ก�าหนด

- จ�านวนคณะกรรมการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยไม่สอดคล้องตาม 
ข้อก�าหนดกฎหมาย คณะกรรมการ
ไม่สามารถจัดประชุมและตรวจความ
ปลอดภัยประจ�าเดือนตามข้อก�าหนด
กฎหมายได้

- แต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัและ 
อาชวีอนามยั และจดัอบรมตามทีก่ฎหมาย 
ก�าหนด 

- แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยเพ่ิมเติม และชี้แจงหน้าที่  
ความรบัผดิชอบให้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมาย 
ก�าหนด และมีการวางแผนการประชุม
ประจ�าเดือนและแผนการปฏิบัติงาน 
ล่วงหน้า

พื้นที่ของ
คู่ค้าใน
ประเทศไทย

ธรรมาภิบาล
การก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบความปลอดภัย

ด้านไซเบอร์
และการปกป้องข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม

กลไกรับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  |  สิทธิมนุษยชน

จากผลการประเมิน เราได้วางแผนและด�าเนินการแก้ไข รวมท้ังท�าการติดตามความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในการด�าเนินงานและใน 
ห่วงโซ่คุณค่าของเราผ่านช่องทางต่างๆ รายละเอียดแนวทาง ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และการแก้ไข ได้จัดแสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

หมายเหต:ุ
(1)	 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเป็นหน่ึงในประเด็นของสิทธิมนษุยชนของไมเนอร์
(2)	 จากการตรวจติดตามคู่คา้พบประเด็นทีไ่ม่สอดคลอ้งดา้นการปฏิบติัต่อแรงงานในจ�านวนทีน่อ้ยมากเมือ่เปรียบเทียบกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
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การก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบความปลอดภัย

ด้านไซเบอร์
และการปกป้องข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม

กลไกรับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  |  สิทธิมนุษยชน

ผู้มีส่วน 
ได้เสียหลัก

แนวทางการติดตาม การประเมินและปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น

การแก้ ไข พื้นที่ที่
ด�าเนินการ

แก้ ไข

• การท�างานกับสารเคมี(1)(2)

- ไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
อันตรายและอุปกรณ์กรณีเกิดเหต ุ
ฉุกเฉินไม่พร้อมใช้งาน

 

- ไม่ได้จดัอปุกรณ์ป้องกันส่วนบคุคลและ 
ไม่มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

- จดัให้มข้ีอมลูความปลอดภัยของสารเคม ี
อันตรายในที่ เก็บและใช้งานสารเคม ี
ตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจ�า 
ครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบเอกสาร
ข้อมูลความปลอดภัยท่ีมีอยู่กับสารเคมี
ที่ใช้ในพื้นที่

- เพ่ิมการตรวจสอบอุปกรณ์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในการตรวจสอบความปลอดภัย
เป็นประจ�า

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ 
บังคับใช้งานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง

• สภาพแวดล้อมในการท�างาน(1)(2)

- ไม ่มีการตรวจสภาพแวดล้อมในท่ี
ท�างานประจ�าปีหรือการตรวจสอบ 
ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
เช่น การตรวจสอบอุณหภูมิ ไม่ได  ้
ตรวจสอบในช่วงที่อากาศร้อนท่ีสุด
ของปี 

- ไม่ได้จัดท�าแผนปรับปรุงประเด็นที ่
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

- จดัตารางตรวจสภาพแวดล้อมในท่ีท�างาน
ประจ�าปีตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

- น�าผลการตรวจสอบที่ไม่สอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดกฎหมายเข้าหารอืในการประชมุ 
คณะกรรมการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยประจ�าเดือน เพ่ือจัดล�าดับ 
ความส�าคญัของทรพัยากรและงบประมาณ 
ที่เกี่ยวข้อง

ชุมชนท้องถิ่น ไมเนอร์ แดรี่  
และ ไมเนอร์ ชีส:  
ได้รับจดหมาย 
เชิญเข้าร่วมหารือ
จากเทศบาลต�าบล
กลางดง

• ข้อร้องเรยีนกรณีชาวบ้าน 2 ราย ซึง่อาศยั 
อยู่ห่างจากโรงงานประมาณ 3 กม. ได้รับ 
ความเดือดร้อนจากน�้าที่ล ้นเข้าพ้ืนที่  
ปัญหาเกิดจากการไม่มีท่อระบายน�้า 
สาธารณะในช่วงหนึ่งของถนนทางหลวง  
(พื้นที่อยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง) 

• ให้ความช่วยเหลือชัว่คราวโดยปรบัตาราง 
เวลาปล่อยน�้าท้ิง ในขณะที่เทศบาลจะ 
ขุดลอกทางน�้าชั่วคราว ให้เชื่อมกับทาง 
ระบายน�้าสาธารณะ

• ส�าหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว กรม 
ทางหลวงได้ย่ืนเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง
ท่อระบายน�า้แล้ว

ไมเนอร์ 
แดรี่ และ 
ไมเนอร์ ชีส 
ประเทศไทย

หมายเหต:ุ
(1)	 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัเป็นหน่ึงในประเด็นของสิทธิมนษุยชนของไมเนอร์
(2)	 จากการตรวจติดตามคู่คา้พบประเด็นทีไ่ม่สอดคลอ้งดา้นการปฏิบติัต่อแรงงานในจ�านวนทีน่อ้ยมากเมือ่เปรียบเทียบกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
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กลไกรับข้อร้องเรียน

ไมเนอร์ก�าหนดช่องทางการสื่อสารส�าหรับกลไกรับข้อร้องเรียนเพื่อรับความคิดเห็น  ข้อร้องเรียน  ข้อเสนอแนะ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งครอบคลุม
ถึงการร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สิทธิมนุษยชน และประเด็นด้านจริยธรรมและการกระท�าผิดท่ีเกิดขึ้นในบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารแต่ละช่องทางได้โดยง่าย และมีการก�าหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพ่ือด�าเนินการสอบสวน 
และแก้ไขอย่างเหมาะสม

ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย

นโยบายการแจ้งเบาะแส
อีเมล: whistleblower@minor.com
ไปรษณีย์: คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส
88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส ภายในและภายนอก 

การร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสวัสดิการและสหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการ
และสหภาพแรงงาน

ภายใน 

แบบส�ารวจความผูกพันของพนักงาน บริษัทภายนอก
และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ภายใน 

รายงานจากสายด่วนรับข้อร้องเรียนของไมเนอร์ ฟู้ด บริษัทภายนอก ภายใน

อีเมลแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: Feedback@minor.com ข้อเสนอแนะจะถูกส่งไปยังประธาน 
เจ ้าหน้าท่ีการเงินของไมเนอร ์  
อนิเตอร์เนชัน่แนล ประธานเจ้าหน้าท่ี 
ฝ่ายกลยุทธ์ เลขานุการบริษัท  
ผูอ้�านวยการกลุม่ตรวจสอบภายใน
และบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่ง
เรือ่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการจัดการต่อไป  

ภายในและภายนอก

ธรรมาภิบาล
การก�ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบความปลอดภัย

ด้านไซเบอร์
และการปกป้องข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม

กลไกรับข้อร้องเรียน

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20210303-whistle-blower-policy-th.pdf



