ธรรมาภิ บาล
การก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดีและวั ฒนธรรมการด� ำเนิ นธุ รกิ จอย่ าง
รับผิ ดชอบเป็ นหนึ่ งในยุ ทธศาสตร์เสริมด้านความยั่ งยื นของไมเนอร์
ไมเนอร์ ตระหนั กดี ว่าการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดีและการด� ำเนิ น
ธุ รกิ จอย่ างรั บผิ ดชอบเป็ นปั จจั ยส� ำคั ญในการบรรลุ เป้ าหมาย
การเติ บโตอย่ างยั่ งยื นในระยะยาว พร้ อมทั้ งสร้ างความเชื่ อมั่ น
และความมั่ นใจให้ กับผู้ มีส่วนได้ เสี ย
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2

แนวทางการจั ดการ
ประเด็ นส� ำคั ญ

ธรรมาภิ บาลและการต่ อต้ านการทุ จริ ตคอร์ รัปชั น
เป้ าหมายที่ 1:

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 2:

ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนลได้ คะแนน
การก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดีระดั บ

“ดี เลิ ศ ”(1)

บรรลุ เป้ าหมาย:

100%

ของพนั กงานผ่ านการอบรมการต่ อต้ านการทุ จริ ต
คอร์ รัปชั นและหลั กจรรยาบรรณของสมาชิ กในที ม
บรรลุ เป้ าหมาย:

ผลการด� ำเนิ นงาน
ปี 2564

ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนลได้ คะแนน
การก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดีระดั บ “ดี เลิ ศ ”
ติ ดต่ อกั นเป็ นปี ที่ 9

100%(2)

ขอบเขต
และการด� ำเนิ นงาน

ทั่ วโลก:
ดู แลโครงสร้ างการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดี
ตั้ งแต่ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้ บริ หารระดั บสู ง
ผู้ บริ หารระดั บกลางจนถึ งระดั บปฏิ บัติการ

ประเทศไทยและอี ก 22 ประเทศ:
ส่ งเสริ มการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดี
ทั้ งภายในองค์ กรและกั บผู้ มีส่วนได้ เสี ยที่ เกี่ ยวข้ อง
โดยการใช้ หลั กจรรยาบรรณของสมาชิ กในที ม
หลั กจรรยาบรรณส� ำหรั บพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ
การตรวจสอบด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่ างรอบด้ าน
และการบริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
พร้ อมสร้ างความเข้ าใจและรั บทราบ
ในกลุ่ มพนั กงานผ่ านการฝึ กอบรมที่ เกี่ ยวข้ อง

(รายงานการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดีนี้แม้ จะถู กพิ จารณา
คะแนนในประเทศไทยแต่ ครอบคลุ มการปฏิ บัติการ
ของทั้ งองค์ กร)

ความรั บผิ ดชอบ

• คณะกรรมการบริ ษัท
• คณะกรรมการจั ดการ

• หน่ วยงานทรั พยากรบุ คคล

การประเมิ นโดยผู้ ประเมิ นภายนอก

การติ ดตามผลภายใน

การติ ดตาม
และการประเมิ นผล

กลไก
รั บข้ อร้ องเรี ยน

• การแจ้ งเบาะแส
อี เมล: whistleblower@minor.com
• การแจ้ งข้ อคิ ดเห็ น/ข้ อเสนอแนะ
อี เมล: Feedback@minor.com

หมายเหตุ:
(1) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
(2) รวมพนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ในอีก 22 ประเทศ
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70%

ของคู่ ค้าท้ องถิ่ นรายส� ำคั ญด้ านอาหารและบรรจุ ภัณฑ์
ในประเทศไทยและออสเตรเลี ย ได้ รับการประเมิ น
ความเสี่ ยงด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน

วิ ก ฤตการณ์ โ ควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ไ มเนอร์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพิ่มขึ้นเพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างไม่ติดขัด ไมเนอร์ทราบถึง
ประโยชน์ แ ละความเสี่ ย งในการใช้ แ พลตฟอร์ ม ออนไลน์
การสือ่ สาร การมีสว่ นร่วม และการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้า
ของเราและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เรามุ่งมั่นในการปกป้องระบบ
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็น
ส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ของลูกค้า ไมเนอร์ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างเคร่งครัด ไมเนอร์ก�ำหนดให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบ
หลั ก จรรยาบรรณของสมาชิ ก ในที ม และหลั ก จรรยาบรรณ
ส�ำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเน้นย�้ำให้พนักงานและพันธมิตร
ทางธุ ร กิ จ รั บ ทราบและปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของไมเนอร์
ในด้านจรรยาบรรณ สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และระเบียบอื่นๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ชัน
และความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัท พนักงาน
ของเราผ่ า นการอบรมออนไลน์ เ รื่ อ งการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชันทุกปี ทั้งนี้ จากกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
เมื่อปี 2562 เรามีการติดตามและลดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ที่อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ

ไมเนอร์ ยึ ด มั่ น รั ก ษามาตรฐานการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ควบคู ่ ไ ปกั บ
การพัฒนาโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ แนวทาง
และแนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อการด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส
บริ ษั ท ด� ำ เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก�ำกับความเสี่ยง (RMOC)
และคณะกรรมการก�ำกับโครงการบริหารและก�ำกับความเสี่ยง
เพื่ อ สนั บ สนุ น คณะกรรมการบริ ษั ท ในการบริ ห ารและก� ำกั บ
การจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่เกิด
ขึ้นใหม่ในธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ และรับผิดชอบการก�ำหนดและพัฒนาแนวทาง นโยบาย
และกระบวนการในการติดตามและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

เรามี ก ลไกรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นที่ ห ลากหลายเพื่ อ รั บ ข้ อ เสนอแนะ
และข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอก นโยบายการแจ้ง
เบาะแสของเราสนับสนุนให้พนักงานของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
อื่นๆ แจ้งประเด็นด้านจรรยาบรรณและการกระท�ำผิดที่เกิดขึ้น
ในบริษัทโดยไม่ต้องกังวลถึงการตอบโต้ทางลบที่อาจเกิดขึ้น
ประเด็นการละเมิดจรรยาบรรณและข้อร้องเรียนอื่นๆ จะถูกส่ง
ไปยั ง คณะกรรมการรั บ แจ้ ง เบาะแสเพื่ อ ท� ำ การตรวจสอบ
และสอบสวน และที่ส�ำคัญที่สุดคือ พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียน
เรื่องการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณจะได้รับการคุ้มครอง
จากความมุ่งมั่นในการด�ำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างองค์กร
ที่ยั่งยืนและโปร่งใส ในปี 2564 ไมเนอร์ได้คะแนนการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 9 นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต

การก� ำกั บ
ดู แลกิ จการ

การบริ หาร
ความเสี่ ยง

ระบบความปลอดภั ย
ด้ านไซเบอร์
และการป้ องกั นข้ อมู ล

จรรยาบรรณ
และความถู กต้ อง
ชอบธรรม

กลไก
รั บข้ อร้ องเรี ยน

การก� ำกั บดู แลกิ จการ

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการของไมเนอร์นำ� โดยคณะกรรมการ
บริษัทในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และมี
คณะกรรมการสนับสนุนอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและก�ำกับความเสีย่ ง
รายละเอียดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในส่วน
แนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีบนเว็บไซต์ของบริษัทและ
ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการในแบบ 56-1 One Report
ปี 2564 ส�ำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในส่วน
กฎบั ต รภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
และในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยในแบบ 56-1
One Report ปี 2564 นอกจากนี้ไมเนอร์ได้เผยแพร่แนวทาง
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นโยบาย
และระเบียบเหล่านี้มีการปรับปรุงและอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษทั ทุกปีเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินธุรกิจ
กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล
ได้ คะแนนการก� ำกั บดู แลกิ จการที่ ดี
ระดั บ “ดี เลิ ศ ” จากสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบั นกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
ในรายงานการก� ำกั บดู แลกิ จการ
ของบริ ษัทจดทะเบี ยนไทย
ประจ� ำปี 2564 ติ ดต่ อกั นเป็ นปี ที่ 9

สิ ทธิ
ของผู้ ถือหุ้ น

การก� ำกั บดู แลกิ จการ
ของไมเนอร์ แบ่ งตาม
5 หมวดหลั ก

ความรั บผิ ดชอบ

การปฏิ บัติ
ต่ อผู้ ถือหุ้ น
อย่ างเท่ าเที ยมกั น

หลั กการก� ำกั บ
ดู แลกิ จการ
ของไมเนอร์
บทบาทของ
ผู้ มีส่วนได้ เสี ย

การเปิ ดเผยข้ อมู ล
และความโปร่ งใส

4

การก� ำกั บ
ดู แลกิ จการ

การบริ หาร
ความเสี่ ยง

ระบบความปลอดภั ย
ด้ านไซเบอร์
และการป้ องกั นข้ อมู ล

การบริ หารความเสี่ ยง
ไมเนอร์ตระหนักดีว่าการด�ำเนินธุรกิจมีทั้งความเสี่ยงและโอกาส
การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ เพื่ อ
จัดการกับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และแสวงหาโอกาสทีเ่ ป็นไปได้
ในการด�ำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเติบโตได้อย่าง
ยัง่ ยืน นโยบายการบริหารความเสีย่ งมีเป้าหมายเพือ่ ก�ำหนดกรอบ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก�ำกับความเสี่ยง (RMOC)
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยกรรมการอย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า น เพื่ อ สนั บ สนุ น
คณะกรรมการบริ ษั ท ในการบริ ห ารและก� ำ กั บ การจั ด การ
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท เช่น ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง

จรรยาบรรณ
และความถู กต้ อง
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สภาพภูมิอากาศ รวมถึงดูแลแนวทาง นโยบาย และกระบวนการ
ในการติดตามและจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งระบุถึงโอกาส
ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงเหล่านั้น
คณะกรรมการก�ำกับโครงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารและก�ำกับความเสี่ยง มีหน้าที่ทบทวน
การด� ำ เนิ น การโดยรวมด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งของกลุ ่ ม
ธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่ส�ำคัญได้ถูกระบุและจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงภายใต้แผนก
ตรวจสอบภายในและบริหารความเสีย่ งมีบทบาทเป็นผูด้ ำ� เนินงาน
อิสระซึ่งสนับสนุนหน่วยธุรกิจในการระบุและวางแผนบรรเทา
ความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงผ่านการให้ความรู้ที่เหมาะสม
การทบทวนและให้ ค� ำ แนะน� ำ กระบวนการจั ด การบริ ห าร
ความเสี่ยงภายในองค์กร และจัดท�ำรายงานความเสี่ยงเสนอให้
กับคณะกรรมการบริหารและก�ำกับความเสีย่ งเพือ่ ท�ำการทบทวน
และให้ข้อเสนอแนะ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงรายงานตรง
ต่อคณะกรรมการก�ำกับโครงการบริหารและก�ำกับความเสี่ยง
และคณะกรรมการตรวจสอบ
ไมเนอร์มนี โยบายการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นทางการเพือ่
สนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพของ
ทุกหน่วยธุรกิจ นโยบายนีค้ รอบคลุมโครงสร้างการบริหารความเสีย่ ง
การรายงาน และแนวทางการจั ด การความเสี่ ย ง ซึ่ ง รวมถึ ง
การระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด
ความเสีย่ ง การจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นความเสีย่ งโดยใช้
มาตรฐานวัดความเสีย่ ง การตอบสนองต่อความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
และการติ ด ตามผล ในปี 2564 ไมเนอร์ เ ริ่ ม ใช้ แ นวทางของ
คณะท�ำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศ (TCFD: Task Force on Climate-related Financial
Disclosures) ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งอธิบาย
ถึงความเสี่ยงและโอกาสที่สามารถเกิดขึ้นจากความเสี่ยงด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายละเอียดแนวทางของ
คณะท�ำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพ
ภูมอิ ากาศถูกน�ำเสนอในส่วนของ “การเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD”
รายละเอียดปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญซึง่ ประกอบด้วยความเสีย่ ง
ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น และความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ การบรรเทา
ความเสี่ยง และโอกาสจากความเสี่ยงเหล่านั้น สามารถอ้างอิง
ได้จากส่วนปั จ จั ย ความเสี่ ย งของแบบ 56-1 One Report
ปี 2564 ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
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ระบบความปลอดภั ย
ด้ านไซเบอร์
และการป้ องกั นข้ อมู ล

การบริ หาร
ความเสี่ ยง

ระบบความปลอดภั ย
ด้านไซเบอร์และการปกป้ องข้อมูล
วิ ก ฤตการณ์ โ ควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ไ มเนอร์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพิ่มขึ้น เพื่อการด�ำเนินอย่างไม่ติดขัด  ไมเนอร์ทราบถึงประโยชน์
และความเสี่ ย งในการใช้แพลตฟอร์ม ออนไลน์ในการสื่อสาร
การมีสว่ นร่วม และการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าของเราและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เรามุ่งมั่นในการปกป้องระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์ ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
รวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ไมเนอร์ปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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และความถู กต้ อง
ชอบธรรม

กลไก
รั บข้ อร้ องเรี ยน

นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและนโยบายความปลอดภัย
ทางไอทีถูกเผยแพร่ในอินทราเน็ตของบริษัทซึ่งพนักงานสามารถ
เข้าถึงได้
ในปี 2564 ลูกค้าของไมเนอร์ รวมเครือเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
ร้อยละ 30 เลือกใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ซงึ่ รวมถึงเว็บไซต์
ของเรา เว็บไซต์ของตัวแทนทีใ่ ห้บริการด้านการจองทีพ่ กั (OTAs)
และอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 28 ของรายได้ทั้งหมด
ของไมเนอร์
สั ดส่ วนของลู กค้ า
ที่ ใช้ บริ การ
ช่ องทางออนไลน์

สั ดส่ วนรายได้
จากช่ องทางออนไลน์

30

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายด้านการปกป้อง
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
การปกป้องข้อมูล (DPEC) ท�ำงานร่วมกับคณะผู้บริหารจาก
ทุกกลุ่มธุรกิจของไมเนอร์ในการควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับกฎหมายเหล่านี้

24

28

17

2563

2564

2563

2564

การฝึ กอบรมระบบความปลอดภั ยด้ านไซเบอร์ และการปกป้ องข้ อมู ล

ในปี 2564 หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์ การปกป้องข้อมูล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกออกแบบ
และปรับให้เหมาะกับการท�ำงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ
ความปลอดภั ย
ความรู้
ด้ านไซเบอร์ และ
ด้ านข้ อมู ลส่ วนบุ คคล
ภั ยคุ กคามทางไซเบอร์

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ส�ำนักงาน
ใหญ่ และโกลบอล แชร์ เซอร์วิส
ไมเนอร์ ฟู้ด
ไมเนอร์ โฮเทลส์(1)
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ส�ำเร็จการอบรม
หมายเหตุ:
(1) ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
(2) กลุ่มเป้าหมายระดับผู้บริหาร
(3) ส�ำเร็จการอบรมระหว่างปี 2561 - 2562

86%

การเข้ าถึ งข้ อมู ล
และแนวทางจั ดการ
การละเมิ ดข้ อมู ล

(3)

(3)

100%

100%

GDPR & Privacy
by design
ส� ำหรั บผู้ บริ หาร

96%
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การต่ อต้ านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชั น | สิ ทธิ มนุ ษยชน

นอกจากนั้น ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ได้พัฒนาหลักสูตร “Privacy for Marketers” ส�ำหรับพนักงานฝ่ายการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงและใช้ข้อมูลของลูกค้าบ่อยครั้ง
ตั้งแต่ปี 2561 ร้อยละ 73 ของพนักงานเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ผ่านการฝึกอบรมข้อก�ำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
สหภาพยุโรป (GDPR)  ในขณะที่ไมเนอร์มีแผนตอบสนองต่อการละเมิดระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และท�ำการทดสอบเป็นประจ�ำ
ทุกปี ในปี 2564 ไมเนอร์ได้แต่งตั้งผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองเพื่อให้แน่ใจว่าโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปรับตัว
อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง และได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ระบบอาจถูกโจมตี โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก รวมถึง
การจ�ำลองสถานการณ์การถูกโจมตีจากแฮกเกอร์
ในปี 2564 เราได้รับข้อร้องเรียนระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลรวม 7 กรณี ซึ่งกรณีทั้งหมดได้รับ
การตรวจสอบและจัดการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยไม่มีกรณีที่ละเมิดอย่างมีนัยส�ำคัญ

จรรยาบรรณ
และความถู กต้ องชอบธรรม

ไมเนอร์ก�ำหนดให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบหลักจรรยาบรรณ
ของสมาชิกในทีมและหลักจรรยาบรรณส�ำหรับพันธมิตร
ทางธุรกิจเพื่อเน้นย�้ำให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดของไมเนอร์ในด้านจรรยาบรรณ สิทธิมนุษยชน
และแรงงาน สิ่ ง แวดล้ อ ม ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
และระเบียบอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พนักงานทัง้ หมดต้องลงชือ่ รับทราบหลักจรรยาบรรณของสมาชิก
ในทีมตั้งแต่เริ่มการจ้างงาน

100%
ของพนั กงานผ่ านการอบรมการต่ อต้ าน
การทุ จริ ตคอร์ รัปชั นและหลั กจรรยาบรรณ
ของสมาชิ กในที ม(1)
หมายเหตุ:
(1) รวมพนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของไมเนอร์ โฮเทลส์
ในอีก 22 ประเทศ

ในปี 2564 บริษัทได้เปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมหลักจรรยาบรรณ
ของสมาชิกในทีมฉบับใหม่ ประกอบด้วยเนื้อหาด้านจริยธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อมูลและการปกป้องข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและแรงงาน ความปลอดภั ย และ
อาชี ว อนามั ย และการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดและกฎหมาย
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พนั ก งานทั้ ง หมดที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในประเทศไทยผ่ า นการอบรมและทบทวนการยิ น ยอมหลั ก
จรรยาบรรณของสมาชิ ก ในที ม ทุ ก ปี นอกจากนี้ ทั้ ง หมดของ
พนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์ ในประเทศไทยและอีก 22 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา
และอเมริกาใต้ได้ผ่านการอบรมดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้
มีพนักงานที่ผ่านการอบรมกว่า 25,000 คน
ในปี 2564 พนั ก งานของเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป 1,588 คน
ผ่านการอบรมหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม  ตั้งแต่ปี 2558
มีพนักงานผ่านการอบรมแล้วมากกว่า 25,000 คน  และร้อยละ 81
ของพนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์ ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ทบทวนการยินยอมหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีมทุกปี    
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทัง้ หมดลงนามและทบทวนการ
ยินยอมในหลักจรรณยาบรรณของทีมทุกปีเช่นกัน
นอกจากหลั ก จรรยาบรรณของที ม บริ ษั ท ได้ จั ด ท� ำ หลั ก
จรรยาบรรณส�ำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่ เป็นการเน้นย�ำ้ ว่า
ไมเนอร์เคร่งครัดในการด�ำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานที่ถูกต้อง
ชอบธรรมในด้านจริยธรรม สิทธิมนุษยชนและแรงงาน สิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในปี 2564 คู่ค้า ผู้รับเหมา
และผู้ให้บริการทั้งหมดในประเทศไทยได้รับทราบและลงนาม
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ยินยอมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณส�ำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ
และหากไม่ลงนามยินยอมหลักปฏิบัติของไมเนอร์จะต้องได้รับ
การอนุมตั เิ ป็นกรณีพเิ ศษอย่างเป็นทางการจากผูบ้ ริหารระดับสูง
เช่น การยอมรับหลักจรรยาบรรณของคู่ค้าเอง ก่อนท�ำธุรกรรม
กับไมเนอร์
ในปี 2564 เราได้รับรายงานการละเมิดระเบียบปฏิบัติทั้งหมด
47 กรณี ซึ่งรวมถึงรายงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป กรณีทั้งหมด
ได้รบั การสอบสวนและจัดการตามมาตรการทางวินยั ทีเ่ หมาะสม
ในปี 2564 กรรมการบริษัทได้รับข้อร้องเรียน 23 เรื่อง จาก
ประเทศไทยและต่ า งประเทศ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นทั้ ง หมดได้ รั บ การ
ตรวจสอบ ข้อร้องเรียน 11 จาก 23 เรื่องถูกพิจารณาว่าเป็น
ข้อร้องเรียนที่ถูกต้องและได้รับการแก้ไขแล้ว
ในปี 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำ� เนินการตรวจสอบหน่วยงาน
ทั้ ง หมด 28 หน่ ว ย ทั้ ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ
ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความเสี่ยงที่ได้รับ
การตรวจสอบ เราไม่พบความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญในเรื่อง
การทุจริตและคอร์รัปชันหรือเรื่องอื่นๆ และไม่มีการร้องเรียน
ในเรื่องสังคมหรือเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญ
การต่ อต้ านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชั น

ไมเนอร์ ไ ด้ รั บ การรั บ รองเป็ น สมาชิ ก ของแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2559 เป้าหมาย
ของการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน คือ การปลูกฝัง
การด�ำเนินกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
ในปี 2564 พนั ก งานมากว่ า 25,000 คนที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
ประเทศไทยและพนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์ จาก 22 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา
และอเมริกาใต้ ผ่านการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รปั ชัน คณะกรรมการบริษทั 6 ท่าน ได้เข้าอบรมออนไลน์
เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

พนั ก งานของเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป ผ่ า นการอบรมนโยบาย
การป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้ายและ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นจ�ำนวนรวม
1,579 คน และ 1,494 คน ตามล�ำดับ
ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ของไมเนอร์ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
เราสนั บ สนุ น นโยบาย “งดการรั บ ของขวั ญ ” และเน้ น ย�้ ำ
เจตนารมณ์ผ่านการสื่อสารในช่วงเทศกาล นโยบายนี้ส่งเสริม
ให้ พ นั ก งานงดรั บ และงดให้ ข องขวั ญ และของก� ำนั ล ในช่ ว ง
เทศกาลและโอกาสต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ของขวั ญ หรื อ
ของก�ำนัลที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือของก�ำนัลในรูปแบบ
เงินสดหรือของที่เทียบเท่าเงินสด
ไมเนอร์มีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองและในปี 2564 ไม่ได้
ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หลักจรรยาบรรณของ
สมาชิกในทีมและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ก�ำหนดว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง
ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ในนามของบริษัท
ในปี 2564 ไม่พบกรณีทุจริตและฉ้อโกงต่อบริษัทและไม่พบ
พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันหรือการละเมิดกฎหมายป้องกัน
การผูกขาด
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สิ ทธิ มนุ ษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์เน้นย�้ำความมุ่งมั่น
ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องชอบธรรม เปิดเผยและเคารพ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในทุ ก รู ป แบบ ตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นร่ า งตราสาร
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในการท�ำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการด�ำเนินธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน รวมถึงระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ
และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
การบังคับใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการด�ำเนินงาน
ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล และหน่วยงานทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของ
หรือมีอ�ำนาจควบคุม ไมเนอร์มุ่งมั่นท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงแฟรนไชส์และคู่ค้า เพื่อส่งเสริมให้น�ำ
หลักการของนโยบายนี้ไปประยุกต์ใช้
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติสากลพฤติกรรม
ในการท�ำงาน แนวปฏิบัตินี้บังคับใช้กับพนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์  
ผูร้ บั เหมา และผูร้ บั เหมาช่วงทีท่ ำ� งานกับไมเนอร์ โฮเทลส์ นโยบาย
ครอบคลุมเรื่องการเลือกปฏิบัติ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขู่
และคุ ก คาม และการตกเป็ น เหยื่ อ นโยบายมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อป้องกันและลดพฤติกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อความสามัคคี
ในที่ ท� ำ งาน ทั้ ง นี้ รวมถึ ง กลไกในการจั ด การกั บ พฤติ ก รรม
ที่ไม่เหมาะสม ในปี 2564 พนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์ 4,744 คน
จาก 24 ประเทศได้รับการฝึกอบรม
เดอะโค้ ด หรื อ หลั ก การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ปกป้ อ งเด็ ก จากการถู ก
แสวงหาประโยชน์ ท างเพศในการอุ ต สาหกรรมการเดิ น ทาง
และท่องเที่ยว เป็นแนวคิดริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
หลายกลุม่ ซึง่ มีพนั ธกิจในการสร้างความตระหนัก พัฒนาเครือ่ งมือ
และให้การสนับสนุนแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ตั้งแต่ปี 2561 ไมเนอร์
โฮเทลส์ เข้ า เป็ น สมาชิ ก ของเดอะโค้ ด เพื่ อ หยุ ด การแสวงหา
ประโยชน์ ท างเพศจากเด็ ก ในอุ ต สาหรรมการเดิ น ทางและ
ท่องเที่ยว
ในการเข้าเป็นสมาชิกเดอะโค้ด พนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์ ต้องผ่าน
การฝึกอบรมประจ�ำทุกปีผ่านระบบออนไลน์ เพื่อท�ำความเข้าใจ
การระบุ ตั ว อย่ า งการแสวงหาประโยชน์ ท างเพศในเด็ ก และ
การรายงานกรณีดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่

ในปี 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้รับการยกย่องจากเดอะโค้ด
ในฐานะบริษัทสมาชิกที่เข้าใช้ระบบฝึกอบรมออนไลน์สูงสุด  
นับตั้งแต่ปี 2563 พนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์ในประเทศที่เรา
ด�ำเนินธุรกิจรวมกว่า 12,000 คนผ่านการฝึกอบรมเพื่อหยุด
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหรรมการเดินทาง
และท่องเที่ยวทั่วโลก
การฝึกอบรมออนไลน์เรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน อยู่ระหว่าง
การพัฒนาและมีก�ำหนดเปิดตัวในกลางปี 2565 การฝึกอบรม
ออนไลน์นี้ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญของนโยบายสิทธิมนุษยชน
ชั่วโมงการท�ำงาน ค่าจ้างและสวัสดิการ ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการท�ำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน  
ความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่าง
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง การใช้แรงงาน
บั ง คั บ และการค้ า มนุ ษ ย์ การใช้ แ รงงานเด็ ก สิ ท ธิ ข องลู ก ค้ า
และชุมชน และช่องทางการรายงานการละเมิด
เรายั ง คงติ ด ตามความเสี่ ย งด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ในการด� ำ เนิ น งานของเราและในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ผ่ า นช่ อ งทาง
ต่างๆ รายละเอียดแนวทาง ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และการแก้ไข
แสดงไว้ดังต่อไปนี้

9

การก� ำกั บ
ดู แลกิ จการ

ระบบความปลอดภั ย
ด้ านไซเบอร์
และการป้ องกั นข้ อมู ล

การบริ หาร
ความเสี่ ยง

จรรยาบรรณ
และความถู กต้ อง
ชอบธรรม

กลไก
รั บข้ อร้ องเรี ยน

การต่ อต้ านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชั น | สิ ทธิ มนุ ษยชน

ผู้ มีส่วนได้ เสี ย
หลั ก
พนั กงาน

คู่ ค้า

แนวทาง
การติ ดตาม

3 ช่องทางหลัก
• รายงานการรับ
ข้อร้องเรียน
จากพนักงาน
• แบบส�ำรวจ
ความผูกพัน
ของพนักงาน
• รายงานจาก
สายด่วน
รับข้อร้องเรียน
ของไมเนอร์ ฟู้ด

การตรวจประเมิน
ผ่านระบบออนไลน์

การประเมิ น
และปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ น

การแก้ ไข

พื้ นที่ ที่ด�ำเนิ นการ
แก้ ไข

• การโต้ตอบด้วยวาจา
ที่ไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติ
• การขาดทักษะการควบคุม
อารมณ์ของผู้จัดการ
• การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
และการเล่นพรรคเล่นพวก

• จัดการฝึกอบรมพฤติกรรม
ในสถานที่ท�ำงาน
และสิทธิมนุษยชนให้กับ
พนักงานทุกระดับ
• จัดฝึกอบรมการ
ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงสร้างสรรค์ส�ำหรับ
พนักงานระดับผู้จัดการ
และการจัดช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค์ระหว่าง
ผู้จัดการและพนักงาน

• ความติดขัดในการจ่าย
ค่าล่วงเวลา

• จัดการฝึกอบรม
สิทธิมนุษยชน
และกฎหมายแรงงาน
ให้กับพนักงานทุกระดับ
• จัดตารางการท�ำงาน
ที่เหมาะสม

การท�ำงานกับสารเคมี(1) (2)
• ไม่จัดอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี
และอุปกรณ์ป้องกันฉุกเฉิน
อย่างเพียงพอ
• ไม่มีการตรวจสอบหรือ
การตรวจสอบที่เพียงพอ
ด้านความเข้มข้น
ของสารเคมีในที่ท�ำงาน
รวมถึงการตรวจสุขภาพ
พนักงานที่ทำ� งาน
ในพื้นที่นั้นๆ
• ไม่ยื่นเอกสาร
ความปลอดภัยของ
สารเคมีกับส่วนราชการ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด

• จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
สถานประกอบการ
ส่วนบุคคล เอกสารข้อมูล ของคู่ค้า
ความปลอดภัยของสารเคมี ในประเทศไทย
และอุปกรณ์ป้องกันฉุกเฉิน
ที่จำ� เป็น
• ตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์และเครื่องมือ
ข้างต้นในแบบส�ำรวจ
ความปลอดภัยรายวัน
หรือรายเดือน
• ด�ำเนินการตรวจสอบ
ความเข้มข้นของสารเคมี
และตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง
• ยื่นเอกสารความปลอดภัย
ของสารเคมีกับส่วนราชการ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด

กลุ่มธุรกิจ
ของไมเนอร์
ใประเทศไทย
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จรรยาบรรณ
และความถู กต้ อง
ชอบธรรม

กลไก
รั บข้ อร้ องเรี ยน

การต่ อต้ านการทุ จริ ตและคอร์ รัปชั น | สิ ทธิ มนุ ษยชน

ผู้ มีส่วนได้ เสี ย
หลั ก

แนวทาง
การติ ดตาม

การประเมิ น
และปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้ น

การป้องกันอัคคีภัย(1) (2)
• อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
และอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ไม่เพียงพอและไม่ได้รับ
การบ�ำรุงรักษา
• สัดส่วนพนักงานที่ผ่าน
การซ้อมหนีไฟต�่ำกว่า
ที่กฎหมายก�ำหนด

การแก้ ไข

• จัดเตรียมและบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ข้างต้น
ในแบบส�ำรวจ
ความปลอดภัยรายวัน
หรือรายเดือน

พื้ นที่ ที่ด�ำเนิ นการ
แก้ ไข

สถานประกอบการ
ของคู่ค้า
ในประเทศไทย

• ด�ำเนินการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม
(1)
(2)
สภาพแวดล้อมในสถานที่
ในการท�ำงาน
• ไม่มีการตรวจสอบ
ท�ำงานเป็นประจ�ำทุกปี
สภาพแวดล้อม (ความร้อน
และรักษาสภาพแวดล้อม
แสงสว่าง เสียง)
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ในสถานที่ท�ำงานประจ�ำปี • ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
หรือมีไม่เพียงพอ
ให้กับพนักงานที่ท�ำงาน
และผลจากการตรวจ
ในสภาพแวดล้อมข้างต้น
เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
• ไม่มีการด�ำเนินการแก้ไข
ส�ำหรับกรณีที่เกินกฎหมาย
ก�ำหนด
• ไม่มีการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปีหรือไม่มีการตรวจ
ที่สุขภาพที่เพียงพอ
ของพนักงานซึ่งท�ำงาน
ในพื้นที่นั้นๆ
หมายเหตุ:
(1) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นหนึ่งในประเด็นภายใต้นโยบายสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์
(2) จากการตรวจติดตามคู่ค้าพบประเด็นที่ไม่สอดคล้องด้านการปฏิบัติต่อแรงงานในจ�ำนวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

11

การก� ำกั บ
ดู แลกิ จการ

การบริ หาร
ความเสี่ ยง

ระบบความปลอดภั ย
ด้ านไซเบอร์
และการป้ องกั นข้ อมู ล

จรรยาบรรณ
และความถู กต้ อง
ชอบธรรม

กลไก
รั บข้ อร้ องเรี ยน

กลไกรั บข้ อร้ องเรี ยน
ไมเนอร์ก�ำหนดช่องทางการสื่อสารส�ำหรับกลไกรับข้อร้องเรียนเพื่อรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ทั้งภายในและภายนอก
ซึ่งครอบคลุมถึงการร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ สิทธิมนุษยชน และประเด็นด้านจริยธรรมและการกระท�ำผิดที่เกิดขึ้น
ในบริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงช่องทางการสือ่ สารแต่ละช่องทางได้โดยง่าย และมีการก�ำหนดขัน้ ตอนและผูร้ บั ผิดชอบ
อย่างชัดเจนเพื่อด�ำเนินการสอบสวนและแก้ไขอย่างเหมาะสม
ช่ องทาง

นโยบายการแจ้งเบาะแส

ผู้ รับผิ ดชอบ

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส

กลุ่ มเป้ าหมาย

ภายในและภายนอก

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

ภายใน

แบบส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ภายใน

รายงานจากสายด่วนรับข้อร้องเรียน
ของไมเนอร์ ฟู้ด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริษัทภายนอก

ภายใน

อีเมลแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:
Feedback@minor.com

ข้อเสนอแนะจะถูกส่งไปยังประธานเจ้า
ภายในและภายนอก
หน้าที่การเงินของไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกลยุทธ์ เลขานุการบริษทั ผูอ้ ำ� นวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายในและบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งจะส่งเรื่องต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการต่อไป
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