สมาชิก
และประกาศนียบัตร
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
• โรงแรมในเครือ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
ทวีปยุโรปและอเมริกา จ�ำนวน 101 แห่ง
• บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ำกัด
• บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ำกัด
• บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001
• โรงแรมในเครือ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
ทวีปยุโรป จ�ำนวน 30 แห่ง
• บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ำกัด
• บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ำกัด
ระบบประเมินอาคารสีเขียว BREEAM
• เอ็นเอช ริเบรา มันซานาเรส สเปน - ยอดเยี่ยม
• เอ็นเอช คอลเลคชั่น แฟรงก์เฟิร์ต - ดีมาก
• เอ็นเอช คอลเลคชั่น โคโลน สเปน - ดี
• เอ็นเอช ริโอ โนโว อิตาลี - ดี
ระบบประเมินอาคารสีเขียว LEED
• เอ็นเอช คอลเลคชั่น รอยัล แทร์ร่า
วันฮันเดร็ด โคลัมเบีย (ก่อสร้างใหม่)
ระบบความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
และการด�ำเนินการอย่างยั่งยืน
Green Key (ฉลากด้านสิ่งแวดล้อม)
• โรงแรมในเครือ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
ทวีปยุโรปและอเมริกา จ�ำนวน 50 แห่ง
ประกาศนียบัตรการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน Hoteles más Verdes
• โรงแรมในเครือ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
ทวีปยุโรปและอเมริกา จ�ำนวน 6 แห่ง
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว)
• บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
ระบบประกันคุณภาพ ISO 9001
• บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร
ISO 22000
• บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา
• อวานี คาลูทารา รีสอร์ท
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ GMP
• อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์
• บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ำกัด
• บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ำกัด
• บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
ระบบควบคุมการผลิตอาหาร
เพื่อให้ ได้อาหารที่ปลอดภัย HACCP
• อนันตรา อีสเทิร์น แมนโกรฟส์
• อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์

• อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์
อัล ซาเฮล วิลล่า รีสอร์ท
• อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์
อัล ยามม์ วิลล่า รีสอร์ท
• เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา บาย
อนันตรา
• คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท บาย  
อนันตรา
ระบบจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001
• บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม Green Growth 2050
• อัล บาลีด ซาลาลาห์ บาย อนันตรา(1)
• อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์(1)
• อนันตรา สามเหลี่ยมทองค�ำ แคมป์ช้าง(1)
• อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ(1)
• อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ(1)
• อนันตรา อังกอร์ (2)
• อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย(2)
• อนันตรา เชียงใหม่(2)
• อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์(2)
• อนันตรา อีสเทิร์น แมนโกรฟส์(2)
• อนันตรา ฮอยอัน(2)
• อนันตรา หัวหิน(2)
• อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์(2)
• อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย(2)
• อนันตรา ลายัน ภูเก็ต(2)
• อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์(2)
• อนันตรา มุยเน่(2)
• อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์(2)
• อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่าส์(2)
• อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ(2)
• อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์
อัล ซาเฮล วิลล่า(2)
• อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์
อัล ยามม์ วิลล่า(2)
• อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์(2)
• อวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ(2)
• อวานี ไฮฟง ฮาร์เบอร์ วิว(2)
• อวานี พัทยา(2)
• อวานี กวีเญิน(2)
• อวานี หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์(2)
• อวานีพลัส หลวงพระบาง(2)
• อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ(2)
• เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา บาย
อนันตรา(2)
• นิยามา ไพรเวท ไอส์แลนด์ส มัลดีฟส์(2)
• คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท บาย อนันตรา(2)
• อวานี เดรา ดูไบ(3)

เกียรติบัตรรับรองการจัดล�ำดับ
ด้านความเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ
จาก Ecotourism Kenya
• เอเลวาน่า เอเลเฟนท์ เพพเพอร์ แคมป์(2)
• เอเลวาน่า เลวา ซาฟารี แคมป์(2)
• เอเลวาน่า ลอยซาบา เต็นท์ แคมป์(2)
• เอเลวาน่า แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า(2)
• เอเลวาน่า ทอทิลิส แคมป์(2)
• เอเลวาน่า แอฟโรชิค ไดอานี บีซ(3)
• เอเลวาน่า ลอยซาบา สตาร์ เบดส์(3)
• เอเลวาน่า คาฟารู เฮ้าส์(4)
เกียรติบัตรการท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบ สาธารณรัฐแทนซาเนีย
• เอเลวาน่า อารุชา คอฟฟี่ ลอดจ์(5)
• เอเลวาน่า เดอะ แมนเนอร์ แอท โกรองโกโร(5)
• เอเลวาน่า คิลินดิ แซนซิบาร์(6)
• เอเลวาน่า เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป์(6)
• เอเลวาน่า เซเรนเกติ ไพโอเนียร์ แคมป์(6)
• เอเลวาน่า ทารางกิรี ทรีท๊อปส์(6)
มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน
เอลเลเฟ่น
• สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญช้างเอเชีย
องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• ประธานร่วม คณะท�ำงานด้านช้างเลี้ยงเอเชีย
• สมาชิกสภาการเดินทางและการท่องเทีย่ วโลก
การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายและใกล้สูญพันธุ์
• สมาชิกคณะกรรมการเฉพาะกิจ
เฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง ประเทศไทย  
• ได้รับการรับรองมาตรฐานการใช้สัตว์
ในธุรกิจท่องเที่ยวจาก Global Spirit Animals
In Tourism
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล
หาดไม้ขาว
• สมาชิกอย่างเป็นทางการ องค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• ผู้สนับสนุนกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเล
และถิ่นอาศัย
• สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
• สมาชิกและผู้ประสานงาน
ปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว
• สมาชิกและผู้ประสานงาน ปฏิญญา
อนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย
(จังหวัดพังงา-ภูเก็ต)
(1) ระดับแพลทิ นม
ั
(2) ระดับทอง
(3) ระดับเงิ น

(4) ระดับทองแดง
(5) ระดับต้นกล้า

(6) ระดับเมล็ดพันธุ์

