
1ธรรมาภิบาล  
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและวัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
รับผิดชอบเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์เสริมด้านความย่ังยืนของไมเนอร์   
ไมเนอร์ตระหนักดีว่าการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการด�าเนิน 
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบเป็นปัจจัยส� าคัญในการบรรลุเป้าหมาย 
การเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว พร้อมท้ังสร้างความเช่ือม่ัน
และความม่ันใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย    
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แนวทางการจัดการ 

ประเด็นส�าคัญ ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

             
เป้าหมาย 

เป้าหมายท่ี  1: 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนลได้คะแนน
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีระดับ “ดีเลิศ”(1)

เป้าหมายท่ี  2: 
100%  
ของพนักงานผ่านการอบรมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม

ผลการด�าเนินงาน 
ปี 2564  

บรรลุเป้าหมาย: 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนลได้คะแนน 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีระดับ “ดีเลิศ”  
ติดต่อกันเป็นปีท่ี 9

บรรลุเป้าหมาย:   
100%(2)

ขอบเขต 
และการด�าเนินงาน

ท่ัวโลก:
ดูแลโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ต้ังแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง  
ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับปฏิบัติการ

(รายงานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีน้ีแม้จะถูกพิจารณา
คะแนนในประเทศไทยแต่ครอบคลุมการปฏิบัติการ
ของท้ังองค์กร)

ประเทศไทยและอีก 22 ประเทศ:  
ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ท้ังภายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 
โดยการใช้หลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม  
หลักจรรยาบรรณส�าหรับพันธมิตรทางธุรกิจ  
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  
และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  
พร้อมสร้างความเข้าใจและรับทราบ 
ในกลุ่มพนักงานผ่านการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง

ความรับผิดชอบ 

• คณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการจัดการ

• หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

การติดตาม
และการประเมินผล

การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก การติดตามผลภายใน

กลไก 
รับข้อร้องเรียน

• การแจ้งเบาะแส 
 อีเมล: whistleblower@minor.com
• การแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 อีเมล: Feedback@minor.com

หมายเหตุ:
(1)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ในรายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
(2)	รวมพนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของไมเนอร์	โฮเทลส์ในอีก	22	ประเทศ	
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วิกฤตการณ์โควิด-19	 ส่งผลให้ไมเนอร์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ิมข้ึนเพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่างไม่ติดขัด	 ไมเนอร์ทราบถึง 
ประโยชน์และความเสี่ยงในการใช ้แพลตฟอร ์มออนไลน์	 
การสือ่สาร	การมส่ีวนร่วม	และการน�าเสนอผลติภณัฑ์ให้กับลกูค้า 
ของเราและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 เรามุ่งมั่นในการปกป้องระบบ 
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์	 ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็น 
ส่วนตัวของลูกค้า	 รวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
ของลกูค้า	ไมเนอร์ปฏิบตัติามข้อก�าหนดและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด	 ไมเนอร์ก�าหนดให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบ 
หลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีมและหลักจรรยาบรรณ 
ส�าหรับพันธมิตรทางธุรกิจ	 เพ่ือเน้นย�้าให้พนักงานและพันธมิตร
ทางธุรกิจรับทราบและปฏิบัติตามข้อก�าหนดของไมเนอร  ์
ในด้านจรรยาบรรณ	 สิทธิมนุษยชนและแรงงาน	 ส่ิงแวดล้อม	 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	และระเบียบอื่นๆ	ซึ่งสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัท	พนักงาน
ของเราผ่านการอบรมออนไลน์เรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกปี	 ทั้งนี้	 จากกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
เมื่อปี	 2562	 เรามีการติดตามและลดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ที่อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ	

เรามีกลไกรับข้อร้องเรียนที่หลากหลายเพ่ือรับข้อเสนอแนะ 
และข้อร้องเรียนท้ังจากภายในและภายนอก	นโยบายการแจ้ง
เบาะแสของเราสนบัสนนุให้พนกังานของบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
อื่นๆ	 แจ้งประเด็นด้านจรรยาบรรณและการกระท�าผิดท่ีเกิดขึ้น 
ในบริษัทโดยไม่ต้องกังวลถึงการตอบโต้ทางลบที่อาจเกิดขึ้น	
ประเด็นการละเมิดจรรยาบรรณและข้อร้องเรียนอื่นๆ	 จะถูกส่ง 
ไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสเพ่ือท�าการตรวจสอบ 
และสอบสวน	และท่ีส�าคัญที่สุดคือ	พนักงานท่ีแจ้งข้อร้องเรียน 
เรื่องการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณจะได้รับการคุ้มครอง

จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานอย่างเข้มแข็งเพ่ือสร้างองค์กร
ที่ยั่งยืนและโปร่งใส	ในปี	2564	ไมเนอร์ได้คะแนนการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีระดับ	 “ดีเลิศ”	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยติดต่อกันเป็นปีที่	 9	นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรอง
เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต

70% 
ของคู่ค้าท้องถ่ินรายส�าคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์
ในประเทศไทยและออสเตรเลีย ได้รับการประเมิน
ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

ไมเนอร ์ ยึดมั่นรักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มีส ่วนได้เสียควบคู ่ไปกับ 
การพัฒนาโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ระเบียบ	แนวทาง	
และแนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส

บริษัทด�าเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและได  ้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยง	 (RMOC)	
และคณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารและก�ากับความเส่ียง	
เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารและก�ากับ 
การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท	 ซึ่งรวมถึงความเส่ียง
ทางด้านกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	และความเสี่ยงที่เกิด 
ขึ้นใหม่ในธุรกิจ	 เช่น	 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ	และรบัผดิชอบการก�าหนดและพัฒนาแนวทาง	นโยบาย	 
และกระบวนการในการติดตามและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น



การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน
43

การก�ากับดูแลกิจการ  

โครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการของไมเนอร์น�าโดยคณะกรรมการ
บริษัทในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 และม ี
คณะกรรมการสนบัสนนุอกี	4	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ากับดแูลกิจการ	และคณะกรรมการบรหิารและก�ากับความเสีย่ง	
รายละเอียดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในส่วน 
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีบนเว็บไซต์ของบริษัทและ 
ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการในแบบ	56-1	One	Report	 
ปี	 2564	 ส�าหรับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในส่วน 
กฎบัตรภายใต้การก�ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท 
และในส่วนข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อยในแบบ	56-1	 
One	Report	 ปี	 2564	นอกจากน้ีไมเนอร์ได้เผยแพร่แนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 นโยบาย 
และระเบียบเหล่าน้ีมีการปรับปรุงและอนุมัติโดยคณะกรรมการ 
บรษิทัทุกปีเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงการด�าเนนิธุรกิจ	
กฎระเบียบ	และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
ได้คะแนนการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ในรายงานการก�ากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�าปี 2564 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 9

การก�ากับดูแลกิจการ 
ของไมเนอร์แบ่งตาม  
5 หมวดหลัก หลักการก�ากับ

ดูแลกิจการ
ของไมเนอร์ 

สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน 

บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบ

https://www.minor.com/storage/download/guidelines/20201027-cg-guidelines-th.pdf
https://mint.listedcompany.com/misc/one-report/20220321-mint-one-report-2021-th.pdf
https://www.minor.com/th/downloads/charters
https://mint.listedcompany.com/misc/one-report/20220321-mint-one-report-2021-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/guidelines/20201027-cg-guidelines-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/guidelines/20201027-cg-guidelines-th.pdf
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การบริหารความเส่ียง

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจมีท้ังความเสี่ยงและโอกาส	
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจึงมีความส�าคัญเพ่ือ
จดัการกับความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึนและแสวงหาโอกาสท่ีเป็นไปได้
ในการด�าเนนิธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเตบิโตได้อย่าง
ย่ังยืน	นโยบายการบรหิารความเสีย่งมเีป้าหมายเพ่ือก�าหนดกรอบ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยง	 (RMOC)	
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	 3	 ท่าน	 เพ่ือสนับสนุน 
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารและก�ากับการจัดการ 
ความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท	 เช่น	 ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ	์ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	รวมถึงดูแลแนวทาง	นโยบาย	และกระบวนการ
ในการติดตามและจัดการความเสี่ยง	 พร้อมทั้งระบุถึงโอกาส 
ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงเหล่านั้น

คณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารความเส่ียง	 ซึ่งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารและก�ากับความเส่ียง	 มีหน้าท่ีทบทวน 
การด�าเนินการโดยรวมด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ ่ม
ธุรกิจ	 เพ่ือให้มั่นใจว่าความเส่ียงที่ส�าคัญได้ถูกระบุและจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานบริหารความเสี่ยงภายใต้แผนก 
ตรวจสอบภายในและบรหิารความเสีย่งมบีทบาทเป็นผูด้�าเนนิงาน 
อิสระซึ่งสนับสนุนหน่วยธุรกิจในการระบุและวางแผนบรรเทา 
ความเส่ียง	 นอกจากน้ียังมีหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการตระหนักรู ้ถึงความเส่ียงผ่านการให้ความรู้ที่เหมาะสม	 
การทบทวนและให ้ค�าแนะน�ากระบวนการจัดการบริหาร 
ความเสี่ยงภายในองค์กร	 และจัดท�ารายงานความเส่ียงเสนอให้
กับคณะกรรมการบรหิารและก�ากับความเสีย่งเพ่ือท�าการทบทวน
และให้ข้อเสนอแนะ	 หน่วยงานบริหารความเส่ียงรายงานตรง 
ต่อคณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารและก�ากับความเสี่ยง 
และคณะกรรมการตรวจสอบ	

ไมเนอร์มนีโยบายการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นทางการเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพของ 
ทกุหน่วยธุรกจิ	นโยบายนีค้รอบคลมุโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง	 
การรายงาน	 และแนวทางการจัดการความเสี่ยง	 ซึ่งรวมถึง 
การระบุความเสี่ยง	 การประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด
ความเสีย่ง	การจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ความเสีย่งโดยใช้ 
มาตรฐานวัดความเสีย่ง	การตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่หมาะสม	 
และการติดตามผล	 ในปี	 2564	 ไมเนอร์เริ่มใช้แนวทางของ 
คณะท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเก่ียวกับสภาพ
ภูมิอากาศ	(TCFD:	Task	Force	on	Climate-related	Financial	
Disclosures)	 ในการจัดการความเส่ียงขององค์กร	 ซึ่งอธิบาย
ถึงความเส่ียงและโอกาสที่สามารถเกิดข้ึนจากความเส่ียงด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 รายละเอียดแนวทางของ
คณะท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเก่ียวกับสภาพ 
ภูมอิากาศถูกน�าเสนอในส่วนของ	“การเปิดเผยข้อมลูตาม	TCFD”

รายละเอยีดปัจจยัความเสีย่งท่ีส�าคญัซึง่ประกอบด้วยความเสีย่ง 
ที่มีอยู ่ในปัจจุบันและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	 การบรรเทา 
ความเส่ียง	 และโอกาสจากความเสี่ยงเหล่าน้ัน	สามารถอ้างอิง 
ได้จากส่วนปัจจัยความเสี่ยงของแบบ	 56-1	 One	 Report	 
ปี	2564	ของบริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล
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https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/20220323-mint-tcfd-disclosure-th.pdf
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ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล 

วิกฤตการณ์โควิด-19	 ส่งผลให้ไมเนอร์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพิ่มขึ้น	เพื่อการด�าเนินอย่างไม่ติดขัด		ไมเนอร์ทราบถึงประโยชน์
และความเสี่ยงในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่ือสาร	 
การมส่ีวนร่วม	และการน�าเสนอผลติภัณฑ์ให้กับลกูค้าของเราและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	เรามุ่งมั่นในการปกป้องระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์	 ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	
รวมถึงการเคารพสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูของลกูค้า	ไมเนอร์ปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของสหภาพยุโรป	(GDPR)	พระราชบญัญัติ 
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	(PDPA)	และกฎหมายด้านการปกป้อง
ข้อมูลอ่ืนๆ	ที่เก่ียวข้อง	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
การปกป้องข้อมูล	 (DPEC)	 ท�างานร่วมกับคณะผู้บริหารจาก 
ทุกกลุ่มธุรกิจของไมเนอร์ในการควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับกฎหมายเหล่านี้

สัดส่วนของลูกค้า 
ท่ีใช้บริการ 

ช่องทางออนไลน์

การฝึกอบรมระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

ในปี	2564	หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์	การปกป้องข้อมูล	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องได้ถูกออกแบบ
และปรับให้เหมาะกับการท�างานของแต่ละหน่วยธุรกิจ

ความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์และ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

ความรู้
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าถึงข้อมูล 
และแนวทางจัดการ 

การละเมิดข้อมูล

GDPR & Privacy  
by design  

ส�าหรับผู้บริหาร

ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	ส�านักงาน
ใหญ่	และโกลบอล	แชร์	เซอร์วิส

(3) (3)

ไมเนอร์	ฟู้ด	

ไมเนอร์	โฮเทลส์(1)

ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์	

ส�าเร็จการอบรม 86% 100% 100% 96%

หมายเหตุ: 
(1)	ไม่รวมเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป
(2)	กลุ่มเป้าหมายระดับผู้บริหาร
(3)	ส�าเร็จการอบรมระหว่างปี	2561	-	2562

นโยบายความเป็นส่วนตวัของข้อมลูและนโยบายความปลอดภัย
ทางไอทีถูกเผยแพร่ในอินทราเน็ตของบริษัทซึ่งพนักงานสามารถ
เข้าถึงได้	

ในปี	 2564	 ลูกค้าของไมเนอร์	 รวมเครือเอ็นเอช	 โฮเทล	 กรุ๊ป	 
ร้อยละ	30	เลอืกใช้บรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ซึง่รวมถึงเวบ็ไซต์
ของเรา	เวบ็ไซต์ของตวัแทนท่ีให้บรกิารด้านการจองทีพั่ก	(OTAs)	
และอื่นๆ	 คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ	 28	 ของรายได้ทั้งหมด 
ของไมเนอร์

สัดส่วนรายได้ 
จากช่องทางออนไลน์ 

 2563 2564  2563 2564

24
28

17

30
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ของพนักงานผ่านการอบรมการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันและหลักจรรยาบรรณ
ของสมาชิกในทีม(1)

หมายเหตุ: 
(1)	รวมพนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของไมเนอร์	โฮเทลส์
	 ในอีก	22	ประเทศ	

100% 

นอกจากนั้น	ไมเนอร์	ฟู้ด	และไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์	ได้พัฒนาหลักสูตร	“Privacy	for	Marketers”	ส�าหรับพนักงานฝ่ายการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์	เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงและใช้ข้อมูลของลูกค้าบ่อยครั้ง

ตั้งแต่ปี	 2561	 ร้อยละ	 73	 ของพนักงานเอ็นเอช	 โฮเทล	กรุ๊ป	 ผ่านการฝึกอบรมข้อก�าหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
สหภาพยุโรป	(GDPR)		ในขณะที่ไมเนอร์มีแผนตอบสนองต่อการละเมิดระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และท�าการทดสอบเป็นประจ�า 
ทุกปี	 ในปี	 2564	 ไมเนอร์ได้แต่งตั้งผู ้ให้บริการท่ีผ่านการรับรองเพ่ือให้แน่ใจว่าโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปรับตัว 
อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง	 และได้ด�าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีระบบอาจถูกโจมตี	 โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก	 รวมถึง 
การจ�าลองสถานการณ์การถูกโจมตีจากแฮกเกอร์

ในปี	 2564	 เราได้รับข้อร้องเรียนระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลรวม	7	 กรณี	 ซึ่งกรณีท้ังหมดได้รับ 
การตรวจสอบและจัดการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท	โดยไม่มีกรณีที่ละเมิดอย่างมีนัยส�าคัญ

จรรยาบรรณ
และความถูกต้องชอบธรรม

ไมเนอร์ก�าหนดให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบหลักจรรยาบรรณ
ของสมาชิกในทีมและหลักจรรยาบรรณส�าหรับพันธมิตร
ทางธุรกิจเพ่ือเน้นย�้าให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของไมเนอร์ในด้านจรรยาบรรณ	สิทธิมนุษยชน 
และแรงงาน	 สิ่งแวดล้อม	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 
และระเบียบอื่นๆ	ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พนักงานท้ังหมดต้องลงชือ่รบัทราบหลกัจรรยาบรรณของสมาชกิ
ในทีมตั้งแต่เริ่มการจ้างงาน

ในปี	 2564	บริษัทได้เปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมหลักจรรยาบรรณ
ของสมาชิกในทีมฉบับใหม่	 ประกอบด้วยเนื้อหาด้านจริยธรรม	
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ข้อมูลและการปกป้องข้อมูล 
ส่วนบุคคล	 สิทธิมนุษยชนและแรงงาน	 ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย	 และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง	 พนักงานทั้งหมดท่ีปฏิบัติงาน
ในประเทศไทยผ่านการอบรมและทบทวนการยินยอมหลัก 
จรรยาบรรณของสมาชิกในทีมทุกปี	 นอกจากน้ีท้ังหมดของ
พนักงานไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ในประเทศไทยและอีก	 22	ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย	 มหาสมุทรอินเดีย	 ตะวันออกกลาง	 แอฟริกา	
และอเมริกาใต้ได้ผ่านการอบรมดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน	 ท้ังน้ี	
มีพนักงานที่ผ่านการอบรมกว่า	25,000	คน	

ในปี	 2564	 พนักงานของเอ็นเอช	 โฮเทล	 กรุ ๊ป	 1,588	 คน	 
ผ่านการอบรมหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม		ตั้งแต่ปี	2558	
มพีนักงานผ่านการอบรมแล้วมากกว่า	25,000	คน		และร้อยละ	81	 
ของพนักงานไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์
ทบทวนการยินยอมหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีมทุกปี				

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารท้ังหมดลงนามและทบทวนการ
ยินยอมในหลักจรรณยาบรรณของทีมทุกปีเช่นกัน

นอกจากหลักจรรยาบรรณของทีม	 บริษัทได้จัดท�าหลัก 
จรรยาบรรณส�าหรบัพนัธมิตรทางธุรกิจ	เพ่ือเป็นการเน้นย�า้ว่า 
ไมเนอร์เคร่งครัดในการด�าเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานท่ีถูกต้อง 
ชอบธรรมในด้านจรยิธรรม	สทิธิมนุษยชนและแรงงาน	สิง่แวดล้อม	 
และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ในปี	2564	คู่ค้า	ผู้รับเหมา	 
และผู้ให้บริการทั้งหมดในประเทศไทยได้รับทราบและลงนาม 
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การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | สิทธิมนุษยชน
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https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-team-members-coc-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-business-partner-code-of-conduct-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-business-partner-code-of-conduct-th.pdf
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ยินยอมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณส�าหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 
และหากไม่ลงนามยินยอมหลักปฏิบัติของไมเนอร์จะต้องได้รับ 
การอนมุตัเิป็นกรณีพิเศษอย่างเป็นทางการจากผูบ้รหิารระดบัสงู	
เช่น	 การยอมรับหลักจรรยาบรรณของคู่ค้าเอง	ก่อนท�าธุรกรรม
กับไมเนอร์

ในปี	 2564	 เราได้รับรายงานการละเมิดระเบียบปฏิบัติท้ังหมด	
47	กรณี	ซึ่งรวมถึงรายงานจากเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป	กรณีทั้งหมด
ได้รบัการสอบสวนและจดัการตามมาตรการทางวนิยัท่ีเหมาะสม	

ในปี	 2564	 กรรมการบริษัทได้รับข้อร้องเรียน	 23	 เรื่อง	 จาก
ประเทศไทยและต่างประเทศ	 ข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับการ 
ตรวจสอบ	 ข้อร้องเรียน	 11	 จาก	 23	 เรื่องถูกพิจารณาว่าเป็น 
ข้อร้องเรียนที่ถูกต้องและได้รับการแก้ไขแล้ว

ในปี	2564	ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ด�าเนินการตรวจสอบหน่วยงาน 
ทั้ งหมด	 28	 หน ่วย	 ทั้ งในประเทศไทยและต ่างประเทศ	 
ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยความเสี่ยงที่ได้รับ 
การตรวจสอบ	 เราไม่พบความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญในเรื่อง 
การทุจริตและคอร์รัปชันหรือเรื่องอื่นๆ	 และไม่มีการร้องเรียน 
ในเรื่องสังคมหรือเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ	

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ไมเนอร์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี	2559	เป้าหมาย 
ของการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและ 
นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั คอื	การปลกูฝัง 
การด�าเนินกิจการท่ีดี	 และการป้องกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ

ในปี	 2564	 พนักงานมากว่า	 25,000	 คนท่ีปฏิบัติงานใน
ประเทศไทยและพนักงานไมเนอร์	 โฮเทลส์	 จาก	 22	 ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย	 มหาสมุทรอินเดีย	 ตะวันออกกลาง	 แอฟริกา	
และอเมริกาใต้	 ผ่านการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รปัชนั	คณะกรรมการบรษิทั	6	ท่าน	ได้เข้าอบรมออนไลน์
เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

พนักงานของเอ็นเอช	 โฮเทล	 กรุ ๊ป	 ผ่านการอบรมนโยบาย 
การป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้ายและ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นจ�านวนรวม	
1,579	คน	และ	1,494	คน	ตามล�าดับ	

ด ้วยความมุ ่งมั่นของไมเนอร ์ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 
เราสนับสนุนนโยบาย	 “งดการรับของขวัญ”	 และเน ้นย�้า
เจตนารมณ์ผ่านการสื่อสารในช่วงเทศกาล	 นโยบายน้ีส่งเสริม 
ให้พนักงานงดรับและงดให้ของขวัญและของก�านัลในช่วง
เทศกาลและโอกาสต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงของขวัญหรือ 
ของก�านัลที่มีมูลค่าเกิน	 3,000	บาท	หรือของก�านัลในรูปแบบ
เงินสดหรือของที่เทียบเท่าเงินสด

ไมเนอร์มีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองและในปี	 2564	 ไม่ได ้
ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ	หลักจรรยาบรรณของ 
สมาชิกในทีมและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
ก�าหนดว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง
ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ในนามของบริษัท

ในปี	 2564	 ไม่พบกรณีทุจริตและฉ้อโกงต่อบริษัทและไม่พบ
พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันหรือการละเมิดกฎหมายป้องกัน
การผูกขาด

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | สิทธิมนุษยชน
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สิทธิมนุษยชน 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์เน้นย�้าความมุ่งมั่น 
ในการด�าเนนิธุรกิจด้วยความถูกต้องชอบธรรม	เปิดเผยและเคารพ
สิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ	 ตามท่ีกล่าวไว้ในร่างตราสาร 
สทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	ปฏิญญาว่าด้วยหลกัการและสทิธิ
ขั้นพ้ืนฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	
(ILO)	 หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจ 
และสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ 
และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

การบังคับใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการด�าเนินงาน 
ของไมเนอร์	อนิเตอร์เนชัน่แนล	และหน่วยงานท่ีบรษิทัเป็นเจ้าของ
หรือมีอ�านาจควบคุม	ไมเนอร์มุ่งมั่นท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในห่วงโซ่คุณค่า	 ซึ่งรวมถึงแฟรนไชส์และคู่ค้า	 เพ่ือส่งเสริมให้น�า
หลักการของนโยบายนี้ไปประยุกต์ใช้

ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ได้จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติสากลพฤติกรรม 
ในการท�างาน	แนวปฏิบัตินี้บังคับใช้กับพนักงานไมเนอร์	โฮเทลส์		
ผูร้บัเหมา	และผูร้บัเหมาช่วงทีท่�างานกับไมเนอร์	โฮเทลส์	นโยบาย
ครอบคลุมเรื่องการเลือกปฏิบัติ	การล่วงละเมิดทางเพศ	การข่มขู่ 
และคุกคาม	 และการตกเป็นเหย่ือ	 นโยบายมีวัตถุประสงค  ์
เพ่ือป้องกันและลดพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลเสียต่อความสามัคคี 
ในท่ีท�างาน	 ทั้งนี้ 	 รวมถึงกลไกในการจัดการกับพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม	ในปี	 2564	พนักงานไมเนอร์	 โฮเทลส์	 4,744	คน
จาก	24	ประเทศได้รับการฝึกอบรม

เดอะโค้ด	 หรือหลักการปฏิบัติเพ่ือปกป้องเด็กจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการอุตสาหกรรมการเดินทาง
และท่องเที่ยว	 เป็นแนวคิดริเริ่มท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
หลายกลุม่ซึง่มพัีนธกิจในการสร้างความตระหนัก	พัฒนาเครือ่งมอื 
และให้การสนับสนุนแก่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือป้องกัน 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	 ต้ังแต่ปี	 2561	 ไมเนอร	์ 
โฮเทลส์	 เข้าเป็นสมาชิกของเดอะโค้ดเพ่ือหยุดการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหรรมการเดินทางและ 
ท่องเที่ยว

ในการเข้าเป็นสมาชกิเดอะโค้ด	พนักงานไมเนอร์	โฮเทลส์	ต้องผ่าน 
การฝึกอบรมประจ�าทุกปีผ่านระบบออนไลน์	 เพ่ือท�าความเข้าใจ
การระบุตัวอย่างการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเด็กและ 
การรายงานกรณีดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่	

ในปี	 2564	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ได้รับการยกย่องจากเดอะโค้ด 
ในฐานะบริษัทสมาชิกที่เข้าใช้ระบบฝึกอบรมออนไลน์สูงสุด		 
นับต้ังแต่ปี	 2563	 พนักงานไมเนอร์	 โฮเทลส์ในประเทศท่ีเรา 
ด�าเนินธุรกิจรวมกว่า	 12,000	 คนผ่านการฝึกอบรมเพ่ือหยุด 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเดก็ในอตุสาหรรมการเดนิทาง
และท่องเที่ยวทั่วโลก	

การฝึกอบรมออนไลน์เรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน	 อยู่ระหว่าง 
การพัฒนาและมีก�าหนดเปิดตัวในกลางปี	 2565	 การฝึกอบรม
ออนไลน์นี้ครอบคลุมประเด็นส�าคัญของนโยบายสิทธิมนุษยชน	
ชั่วโมงการท�างาน	 ค่าจ้างและสวัสดิการ	 ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการท�างานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน		
ความหลากหลาย	ความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่าง	
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง	การใช้แรงงาน
บังคับและการค้ามนุษย์	 การใช้แรงงานเด็ก	 สิทธิของลูกค้า 
และชุมชน	และช่องทางการรายงานการละเมิด	

เรายังคงติดตามความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น 
ในการด�าเนินงานของเราและในห่วงโซ่คุณค่าผ่านช่องทาง 
ต่างๆ	 รายละเอียดแนวทาง	ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน	 และการแก้ไข	
แสดงไว้ดังต่อไปนี้

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | สิทธิมนุษยชน

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20210906-human-rights-policy-th.pdf
https://thecode.org/
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ผู้มีส่วนได้เสีย
หลัก

แนวทาง
การติดตาม

การประเมิน
และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

การแก้ไข พ้ืนท่ีท่ีด�าเนินการ
แก้ไข

พนักงาน 3	ช่องทางหลัก 
• รายงานการรับ
ข้อร้องเรียน
จากพนักงาน

• แบบส�ารวจ
ความผูกพัน
ของพนักงาน

• รายงานจาก
สายด่วน
รับข้อร้องเรียน
ของไมเนอร์	ฟู้ด

• การโต้ตอบด้วยวาจา
ที่ไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติ

• การขาดทักษะการควบคุม
อารมณ์ของผู้จัดการ

• การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
และการเล่นพรรคเล่นพวก

• จัดการฝึกอบรมพฤติกรรม
ในสถานที่ท�างาน
และสิทธิมนุษยชนให้กับ
พนักงานทุกระดับ

• จัดฝึกอบรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงสร้างสรรค์ส�าหรับ
พนักงานระดับผู้จัดการ
และการจัดช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค์ระหว่าง
ผู้จัดการและพนักงาน

กลุ่มธุรกิจ
ของไมเนอร์
ใประเทศไทย

• ความติดขัดในการจ่าย
ค่าล่วงเวลา

• จัดการฝึกอบรม
สิทธิมนุษยชน
และกฎหมายแรงงาน
ให้กับพนักงานทุกระดับ

• จัดตารางการท�างาน
ที่เหมาะสม

คู่ค้า การตรวจประเมิน
ผ่านระบบออนไลน์	

การท�างานกับสารเคม(ี1) (2) 
• ไม่จัดอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล	เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี
และอุปกรณ์ป้องกันฉุกเฉิน
อย่างเพียงพอ

• ไม่มีการตรวจสอบหรือ
การตรวจสอบที่เพียงพอ
ด้านความเข้มข้น
ของสารเคมีในที่ท�างาน
รวมถึงการตรวจสุขภาพ
พนักงานที่ท�างาน
ในพื้นที่นั้นๆ

• ไม่ยื่นเอกสาร
ความปลอดภัยของ
สารเคมีกับส่วนราชการ
ตามที่กฎหมายก�าหนด

• จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล	เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี
และอุปกรณ์ป้องกันฉุกเฉิน
ที่จ�าเป็น

• ตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์และเครื่องมือ
ข้างต้นในแบบส�ารวจ
ความปลอดภัยรายวัน
หรือรายเดือน

• ด�าเนินการตรวจสอบ
ความเข้มข้นของสารเคมี
และตรวจสุขภาพประจ�าปี
ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง

• ยื่นเอกสารความปลอดภัย
ของสารเคมีกับส่วนราชการ
ตามที่กฎหมายก�าหนด

สถานประกอบการ
ของคู่ค้า 
ในประเทศไทย

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | สิทธิมนุษยชน
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ผู้มีส่วนได้เสีย
หลัก

แนวทาง
การติดตาม

การประเมิน
และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

การแก้ไข พ้ืนท่ีท่ีด�าเนินการ
แก้ไข

การป้องกันอัคคีภัย(1) (2)

• อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
และอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ไม่เพียงพอและไม่ได้รับ
การบ�ารุงรักษา

• สัดส่วนพนักงานที่ผ่าน
การซ้อมหนีไฟต�่ากว่า
ที่กฎหมายก�าหนด

• จัดเตรียมและบ�ารุงรักษา
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

• ตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ข้างต้น
ในแบบส�ารวจ
ความปลอดภัยรายวัน
หรือรายเดือน

สถานประกอบการ
ของคู่ค้า
ในประเทศไทย

สภาพแวดล้อม
ในการท�างาน(1) (2)  
• ไม่มีการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม	(ความร้อน
แสงสว่าง	เสียง)
ในสถานที่ท�างานประจ�าปี
หรือมีไม่เพียงพอ
และผลจากการตรวจ
เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

• ไม่มีการด�าเนินการแก้ไข
ส�าหรับกรณีที่เกินกฎหมาย
ก�าหนด

• ไม่มีการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปีหรือไม่มีการตรวจ
ที่สุขภาพที่เพียงพอ
ของพนักงานซึ่งท�างาน
ในพื้นที่นั้นๆ

• ด�าเนินการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท�างานเป็นประจ�าทุกปี
และรักษาสภาพแวดล้อม
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

• ตรวจสุขภาพประจ�าปี
ให้กับพนักงานที่ท�างาน
ในสภาพแวดล้อมข้างต้น

หมายเหตุ: 
(1) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นหนึ่งในประเด็นภายใต้นโยบายสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์
(2) จากการตรวจติดตามคู่ค้าพบประเด็นที่ไม่สอดคล้องด้านการปฏิบัติต่อแรงงานในจ�านวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | สิทธิมนุษยชน
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กลไกรับข้อร้องเรียน

ไมเนอร์ก�าหนดช่องทางการสื่อสารส�าหรับกลไกรับข้อร้องเรียนเพ่ือรับความคิดเห็น	 ข้อร้องเรียน	 ข้อเสนอแนะ	ทั้งภายในและภายนอก	
ซึ่งครอบคลุมถึงการร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ	 สิทธิมนุษยชน	 และประเด็นด้านจริยธรรมและการกระท�าผิดที่เกิดขึ้น 
ในบรษิทั	ผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงช่องทางการสือ่สารแต่ละช่องทางได้โดยง่าย	และมกีารก�าหนดขัน้ตอนและผูร้บัผดิชอบ
อย่างชัดเจนเพื่อด�าเนินการสอบสวนและแก้ไขอย่างเหมาะสม
 

ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย 

นโยบายการแจ้งเบาะแส 

อีเมล:	whistleblower@minor.com

ไปรษณีย์:	คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส

88	อาคารเดอะปาร์ค	ชั้น	12	
ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	
ประเทศไทย

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส ภายในและภายนอก

การร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ
และสหภาพแรงงาน

คณะกรรมการสวัสดิการ 
และสหภาพแรงงาน

ภายใน 

แบบส�ารวจความผูกพันของพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายใน

รายงานจากสายด่วนรับข้อร้องเรียน 
ของไมเนอร์	ฟู้ด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริษัทภายนอก ภายใน

 
อีเมลแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:	 
Feedback@minor.com

ข้อเสนอแนะจะถูกส่งไปยังประธานเจ้า
หน้าที่การเงินของไมเนอร์	
อินเตอร์เนชั่นแนล	ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกลยุทธ์	เลขานุการบรษิทั	ผูอ้�านวยการ 
กลุ่มตรวจสอบภายในและบริหาร 
ความเสี่ยง	ซึ่งจะส่งเรื่องต่อไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการต่อไป

ภายในและภายนอก	

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

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



