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ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า

ไมเนอร์มุ่งมั่นพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�าระดับกลางและสูง 
ให้เป็นผูท้ีม่วิีสยัทัศน์ มทีกัษะในการปรบัตวัพร้อมรบัความเปลีย่นแปลง
และมีความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียของไมเนอร์อย่างแท้จริง  เรามีช่องทาง 
ในการพัฒนาบุคลากรท่ีหลากหลาย ตั้งแต ่การเรียนออนไลน์  
ไปจนถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และที่ส�าคัญที่สุดคือการเรียนรู ้
จากประสบการณ์จริง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
ได้พิสูจน์แล้วว่าภาวะผู้น�าท่ีแข็งแกร่งเป็นสิ่งส�าคัญในช่วงเวลาท่ีวิกฤต 
ผู้น�าต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับความท้าทาย
อย่างรวดเร็วพร้อมกับค�านึงถึงผลท่ีตามมาในระยะยาว ตัวอย่างของ
โครงการพัฒนาส�าหรับผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า มีดังต่อไปนี้
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พนักงาน 

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ของ ไมเนอร์ โฮเทลส์

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ของไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็นเส้นทาง 
การเรยีนรูแ้ละพัฒนาส�าหรบัผูบ้รหิารศกัยภาพสงู 3 โครงการ  
คือ Wavelength Endeavour และ Horizon โครงการ 
ทั้งสามน้ีจัดให้กับผู้บริหารศักยภาพสูงระดับผู้จัดการไปถึง 
ผูอ้�านวยการ ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้น�าเสนอโครงการ
นี้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และการอบรมในห้องเรียน  
มีผู้บริหารศักยภาพสูงเข้าร่วมโครงการ Endeavour และ 
Horizon จ�านวน 16 คน และมีผู้ส�าเร็จการศึกษาจาก
โครงการ Wavelength อีก 19 คน 

โครงการ GROW’s Experiment Playground 

โครงการ GROW’s Experiment Playground เป็นโครงการ
อบรมส�าหรับผู้บริหารศักยภาพสูง ซึ่งมีผู้บริหารศักยภาพ
สูงจ�านวน 42 คนของไมเนอร์ ฟู้ดเข้าร่วม และมีผู้บริหาร
ระดับสูงมาช่วยเป็นโค้ชประจ�าทีมให้ โครงการน้ีถูกพัฒนา
ขึ้นจาก “พฤติกรรมสู่ความส�าเร็จของไมเนอร์ ฟู้ด”  3 ปัจจัย  
ได้แก่ การกระตุ ้นให้เกิดการท�างานร่วมกันเพ่ือบรรลุ 
เป้าหมายเดียวกัน (Hyper Collaboration) การท�างาน 
โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และ 
การเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ และน�ามาปรบัใช้เพ่ือสร้างคณุค่า  
(Digital Acumen) เพ่ือยกระดับทักษะการเป็นผู ้น�า 
ผ่านการเรียนรู ้ด ้วยการลงมือท�า ผู ้เข ้าร ่วมการอบรม 
ถูกแบ่งเป็นทีมและได้รับมอบหมายโครงการท่ีต้องลงมือ
ปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การระบุแนวคิดการ
สร้างร้านและผลิตภัณฑ์ใหม่ การท�างานร่วมกันระหว่าง
แบรนด์ การใช้ข้อมลูเชงิลกึของลกูค้าเพ่ือสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การด�าเนินงาน 
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พนักงาน

ไมเนอร์มีพนักงานกว่า 66,000 คน จากหน่วยธุรกิจทั่วโลก
เรามุง่มัน่ในการเป็นนายจ้างทีม่คีวามรบัผดิชอบและองค์กร 
ทีท่กุคนอยากท�างานด้วย เราจงึได้รเิริม่หลากหลายโครงการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี้ เรายังคงส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาสายอาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาส่วนบุคคลส�าหรับ
พนักงาน ผูบ้รหิารศกัยภาพสงู และผูน้�าของเราผ่านรปูแบบ
ที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าต�าแหน่งว่างของเราได้รับการ
บรรจุจากบุคลากรท่ีมีความสามารถและความช�านาญ  
อีกท้ังเป็นบุคลากรที่สามารถสร้างสรรค์ผลกระทบที่ดีต่อ 
สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมใน 
การท�างานทีด่แีละปลอดภัย สอดคล้องกับข้อก�าหนดกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี 
สามารถกระตุ้นประสิทธิภาพการท�างานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
เรายังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งเน้นไปที่การสร้างสุขภาพ
กายและใจของพนกังานให้แข็งแรง การสนับสนนุครอบครวั 
สงัคม และการส่งเสรมิวนัิยทางการเงนิ เราเชือ่ว่าเป็นหน้าที่
ของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพนักงานสามารถ 
ส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด พัฒนาขีดความสามารถและเติบโต
ในอาชีพของพวกเขา

การเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ

ไมเนอร์มุง่มัน่ในการเป็นนายจ้างทีม่คีวามรบัผดิชอบและองค์กรทีท่กุคน 
อยากท�างานด้วย เราเชื่อว่าความสามารถในการดึงดูดคนท่ีเหมาะสม 
เพิ่มศักยภาพและรักษาคนเหล่านั้นไว้ในองค์กร สามารถท�าได้โดยการ
ปฏิบัติต่อพนักงานของเราอย่างดีและเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้
พัฒนาและเติบโต

ในปี 2563 ไมเนอร์เร่ิมใช้ “พฤติกรรมสู่ความ
ส�าเร็จของไมเนอร์” (Minor’s Behaviors for 
Success - BFS) ซ่ึงเป็นชุดตัวชี้วัดใหม่ที่ใช้
ในการวัดความสามารถของพนักงาน โดยมี 
จุดมุ ่งหมายเพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีทักษะท่ี
สามารถช่วยขับเคล่ือนความส�าเร็จให้กับ
องค์กรในสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

รากฐานของการเป็นนายจ้างท่ีมคีวามรบัผดิชอบคอืการดแูลให้พนักงาน
ได้รบัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและอย่างมอือาชพี ไมเนอร์มกีารตดิตาม
การปฏิบัติต่อแรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศ 
และกฎหมายแรงงานสากลทีเ่ก่ียวข้องและมกีารปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 
เราสร้างความมั่นใจว่าพนักงานได้รับการคุ้มครองในสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
ตาม นโยบายสทิธมินุษยชน ซึง่รวมไปถงึการมเีสรภีาพในการสมาคม 
และสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/human-rights-policy-th.pdf
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ในปี 2563 พนกังานทัว่โลกทีเ่ข้าร่วมกลุม่สหภาพแรงงานคดิเป็นร้อยละ  
19 นอกจากนี้ในประเทศที่กฎหมายบังคับให้จัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการ พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาการด�าเนินการท่ีเหมาะสม นอกจากนั้นเรายังมีการก�าหนด 
ค่าตอบแทนส�าหรับพนักงานระดับแรกเข้าที่เทียบเท่ากับหรือมากกว่า
อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ของประเทศขึน้อยู่กับประเภทของธุรกจิ ลกัษณะงาน 
และสถานท่ีตัง้ ท้ังน้ีการรบัสวสัดกิารของพนกังานข้ึนอยู่กับประเภทของ
การจ้างงาน รายละเอียดสวัสดิการของพนักงานสามารถอ้างอิงได้จาก 
“ผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล” ในส่วนผลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

ไมเนอร์มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ืองผ่านโครงการต่างๆ 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่จ�าเป็นต่อการท�างานของ
พนักงานแต่ละระดับและให้เหมาะกับแต่ละหน่วยธุรกิจ นอกเหนือจาก
การฝึกอบรม เราจัดให้พนักงานท�าการประเมินผลการท�างานประจ�าป ี
ร ่วมกับหัวหน้างาน เพ่ือสะท้อนผลงานและหารือถึงข้อปรับปรุง 
เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาตนเอง ในปี 2563 จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 
ต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี คือ 26 ชั่วโมง 

รายละเอียดการฝึกอบรมของพนักงานสามารถอ้างอิงได้จาก “ผลการ
ด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล” ในส่วนผลการด�าเนินงานด้าน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกหน่วยธุรกิจ 
ของไมเนอร์ได้ตัดสินใจไม่ท�าการส�ารวจความผูกพันของพนักงาน 
เน่ืองจากการประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท�าให้โรงแรม
และร้านอาหารปิดการให้บริการท่ัวโลก ไมเนอร์จึงจ�าเป็นต้องปรับ 
ลดพนักงาน ส่งผลให้อัตราการลาออกสูงกว่าปกติ ในปี 2563 อัตรา 
การลาออกโดยรวม ซึ่งรวมทั้งพนักงานประจ�าและพนักงานชั่วคราว 
คิดเป็นร้อยละ 58 จากจ�านวนพนักงานทั้งหมด 

ส�าหรบัพนักงานท่ีลาออกนัน้ จะผ่านขัน้ตอนการสมัภาษณ์กับฝ่ายบคุคล 
เพ่ือให้บริษัทเข้าใจถึงสาเหตุในการลาออกและสามารถจัดการปัจจัย
เหล่าน้ันเพ่ือลดอัตราการลาออกในอนาคต โดยท่ีข้อมูลดังกล่าวถูก
รวบรวมและเก็บเป็นความลบั นอกจากนัน้เรายังมกีารพัฒนาระบบและ
กระบวนการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการจ้างงานและ 
การรักษาพนักงาน ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย ใช้ “ระบบ Smart Career” 
เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหา ระบบยังช่วยกรองและจับคู่ทักษะของ 
ผู้สมัครกับต�าแหน่งที่สรรหาและคาดว่าจะช่วยรักษาพนักงานให้อยู่
กับเรา

ในช่วงทีบ่รษิทัก�าหนดให้พนกังานท�างานจากท่ีบ้าน การเรยีนรูแ้ละการ
พัฒนายังคงด�าเนินต่อไปด้วยการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย
ให้กับพนักงาน
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การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 

ไมเนอร์ใช้ช่องทางการเรยีนรูอ้อนไลน์อย่างมปีระสทิธิภาพกบัทกุหน่วยธุรกจิ เพ่ือให้สามารถพัฒนา
บคุลากรได้อย่างต่อเนือ่งเมือ่ไม่สามารถจดัฝึกอบรมในห้องเรยีนได้ หลกัสตูรอบรมออนไลน์ทีจ่ดัให้
กับพนักงาน เช่น HSMAI, Percipio, EdEx, Torrens และ Typsy ช่วยพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นและ
ทักษะใหม่ เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและจัดการกับความท้าทาย
ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

Manager Leadership Development Program (MLDP)

MLDP เป็นโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�า สร้างโอกาสในการพัฒนาผู้จัดการเขตให้เป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพภายในองค์กร โครงการมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือยกระดบัทักษะและความรูข้องผูจ้ดัการเขต หลงัจากส�าเรจ็การอบรมจากโครงการสามารถสอนหรอืถ่ายทอดความรูใ้ห้กับทีมงานในระดบัปฏบิตักิาร  
ในปี 2563 ผู้จัดการเขตจ�านวน 10 คน ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองให้เป็นผู้ฝึกสอนและจะเริ่มฝึกสอนให้กับผู้จัดการร้านในปี 2564   

ไลฟ์ สาระ - โครงการพัฒนาตนเอง

ในเดือนพฤษภาคม 2563 ไมเนอร์เปิดตัวโครงการพัฒนา
บุคลากรใหม่ “ไลฟ์ สาระ” ซึ่งเป็นการเสวนาแบ่งปันความรู้ที่เน้น 
การเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถของพนักงาน เราได้จัด 
การเสวนาในรูปแบบออนไลน์ในช่วงของการล็อกดาวน์ และ
เปลีย่นรปูแบบเป็นการเรยีนรูใ้นห้องเรยีนเมือ่พนักงานกลบัเข้ามา
ท�างานที่บริษัท การเสวนานี้ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่
วิธีการใช้การประชุมออนไลน์ ไลฟ์สไตล์และวิธีการท�างานแบบ
ชีวิตวิถีใหม่ ไปจนถึงการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การบริหาร
ความมั่งคั่ง และการท�างานร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
ไลฟ์ สาระยังคงด�าเนินการต่อเนื่องในปี 2564 และเน้นในหัวข้อที่
เกี่ยวกับ Artificial Intelligence (AI) และเทคโนโลยี  
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ไมเนอร์ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เรามั่นใจว่าการวางแนวทางปฏิบัติงานท่ีดีเรื่องความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างขวัญก�าลังใจและความเชื่อมั่นของพนักงาน แต่ยังช่วยลดความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียงของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดีและปลอดภัย สอดคล้องกับข้อก�าหนด
กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�างานทีด่ ีสามารถกระตุน้ประสทิธิภาพการท�างานเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้เรายังส่งเสรมิความเป็นอยู่
ที่ดี มุ่งเน้นไปที่การสร้างสุขภาพกายและใจของพนักงานให้แข็งแรง การสนับสนุนครอบครัว สังคม และการส่งเสริมวินัยทางการเงิน ในการตอบสนอง
ต่อแนวทางด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดีน้ัน ในปี 2563 เราได้จัดตั้งโครงการบูรณาการ “More You” ท่ีด�าเนินงาน 
โดยคณะกรรมการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ท่ีดี ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากทุกกลุ่มธุรกิจ เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 
ส่งผลให้พนักงานสามารถส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด ความคิดริเริ่มนี้รวมถึงการให้ส่วนลดการใช้ฟิตเนส การจัดเมนูอาหารสุขภาพจากแบรนด์ร้านอาหาร 
ที่หลากหลายของเราในบริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร การเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และการแบ่งปันความรู้ด้านความเป็นอยู่ท่ีดีจาก 
หลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรม Wellness Day และ My Social Hour ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะแลกเปล่ียนความเห็น การจัดเวลา 
การท�างานแบบยืดหยุ่นและการท�างานจากท่ีบ้าน รวมถึงโครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจ�าปี การฉีดวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ่ และส่วนลดค่าบริการทันตกรรมส�าหรับพนักงาน เป็นต้น

แนวทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี 

• ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ พ นั ก ง า น มี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
และจิตใจท่ีมีความสุข โดย
จั ด โ ป ร แ ก ร ม เ ก่ี ย ว กั บ
สุขภาพและโภชนาการท่ี
เหมาะสมกับความต้องการ
ของแต่ละหน่วยงาน

• มุ ่งม่ันให้การสนับสนุนท่ี 
เหมาะสมในการรักษาและ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
ซึ่งน�าไปสู่สังคมท่ีแข็งแรง

• ปฏิบัติตามกฎหมายค่าจ้าง 
อย่างเคร่งครัด

• ส่งเสริมวินัยทางการเงิน 
เพือ่ความม่ันคงทางการเงนิ
ของพนักงานในอนาคต

• ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม ใ น ก า ร
ท�างานท่ีปลอดภัยและดีต่อ
สุขภาพ

• ลดการเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บ และปัจจัยเส่ียงต่อ
สุขภาพ

• ผนวกการพิจารณาด้าน 
การยศาสตร์เข ้ากับการ
ด�าเนินงานของเรา

     ครอบครัวและสังคม                             
 ร่างกายแล

ะจ
ิตใ

จ 
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สถานที่ททางาน

ธุรกิจดังกล่าวเป็นปีแรก นอกจากน้ี เรายังได้รวมผลการด�าเนินงาน
ของโรงงานผลิตเบเกอรี่แห่งใหม่ อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง เข้าในการรายงาน 
ปี 2563 ด้วย

ในปี 2563 อัตราการบาดเจ็บของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เช่นเดียวกับ
อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 105 ขณะท่ีอัตรา
การบาดเจ็บท่ีมีการหยุดงานลดลงร้อยละ 33 การเพ่ิมขึ้นน้ีมาจาก
จ�านวนอบุตัเิหตแุละจ�านวนวนัหยุดทีส่งูข้ึนของเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ เมือ่
พิจารณากรณีอบุตัเิหตท่ีุมวัีนหยุดสงูพบว่าอบุตัเิหตหุลกัมาจากอบุตัเิหตุ
ทีเ่กิดจากการลืน่และสะดดุล้ม ซึง่เป็นหน่ึงในประเภทอบุตัเิหตหุลกัของ
ไมเนอร์ รายละเอียดของสาเหตุและวิธีป้องกันถูกระบุไว้ในส่วนถัดไป  
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างานของบริษัทเพ่ิมขึ้นจาก 0 เป็น 0.56 
เน่ืองจากการรวมข้อมูลของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป สาเหตุหลักของ 
การเจ็บป่วยคือความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  โดยได้มี 
การจัดท�าการวิเคราะห์การท�างานเพ่ือความปลอดภัยเพ่ือหาสาเหต ุ
ในการป้องกันการเกิดซ�า้ ในปี 2563 อัตราการเสียชีวิตจากการท�างาน
ลดลงจาก 0.03 เป็น 0.01 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 58 

ไมเนอร์ แดรี ่ได้รบัรางวัลประกาศเกียรตคิณุกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อบุติัเหตจุากการท�างานให้เป็นศนูย์จากสถาบนัส่งเสรมิความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) โดย
มีชั่วโมงการท�างานสะสมของพนักงานที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างาน 
ถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน 1,099,005 ชั่วโมงท�างาน

รายละเอยีดผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัสามารถ 
อ้างองิได้จาก “ผลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยั” 
ในส่วนผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 2563 จาก
เว็บไซต์ของไมเนอร์

ไมเนอร์ แดรี่ ได ้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณกิจกรรม 
การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์  
จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน (องค์การมหาชน) โดยมีชั่วโมง
การท�างานสะสมของพนักงานท่ีไม่มีอบัุติเหตุจากการท�างาน
ถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน 1,099,005 ชั่วโมงท�างาน

โรงแรม 14 แห่ง ส�านักงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ 2 แห่ง และโรงงาน 
ในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ไมเนอร์ แดรี่ ไมเนอร์ ชีส และ 
นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิงได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัยร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานซ่ึงสอดคล้องตาม
กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศไทย โดยมี
พนักงานร้อยละ 4.6 ของพนักงานท้ังหมดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ในปี 2563 เราได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยัส�าหรบัส�านกังานของไมเนอร์ โฮเทลส์ ครอบคลมุพนักงาน
ที่ท�างานในส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ที่อาคารเดอะปาร์คและส�านักงาน
ที่อาคารริเวอร์ไซด์ เนื่องจากประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกันกับไมเนอร์  
โฮเทลส์ ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ไม่เข้าข่ายที่จะต้องมี 
คณะกรรมการดังกล่าวตามท่ีกฎหมายก�าหนด แต่อย่างไรก็ตาม
พนักงานจากกลุ่มธุรกิจนี้ได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการของไมเนอร์  
โฮเทลส์ เพือ่ให้มั่นใจว่ามาตรการด้านความปลอดภยัได้ถกูน�าไปบงัคบั
ใช้ในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างสอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการ 
ทุกคนได้รับการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เป็นเวลา 2 วันตามที่กฎหมายก�าหนดในช่วงต้นปี 2564

เราตระหนักถึงความส�าคัญของตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยั และมุง่มัน่ในการขยายขอบเขตการรายงาน
ให้มีความครอบคลุมทั้งองค์กรเท่าที่เราจะท�าได้ โดยในปี 2563 เราได้
รวมผลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของเอน็เอช  
โฮเทล กรุป๊ ท�าให้จ�านวนโรงแรมท่ีมกีารรายงานข้อมลูเพ่ิมขึน้จาก 110 แห่ง 
ในปี 2562 เป็น 443 แห่งและ 1 ส�านักงานใหญ่ นอกจากน้ี เราได ้
จดัท�าระบบการรายงานอบุตัเิหตอุอนไลน์ส�าหรบัร้านอาหารทีไ่มเนอร์ ฟู้ด 
เป็นเจ้าของและจุดจ�าหน่ายสินค้าของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ โดยเริ่ม 
ใช้งานในช่วงต้นปี 2563 ท�าให้เราสามารถรายงานอัตราการบาดเจ็บ 
ที่มีการหยุดงานและอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บส�าหรับกลุ่ม
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อุบัติเหตุที่เกิดสูงสุด 4 ลทาดับแรกของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล การระบุสาเหตุ และวิธีการป้องกัน

การระบุสาเหตุ
• ความประมาทของพนักงาน
• การขาดความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ 

ที่มีคม

วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ
• จัดให้มีการอบรมเรื่องการใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีคมอย่างปลอดภัย

การถูกอุปกรณ์
หรือเครื่องมือ
มีคมบาด

การลื่น
และสะดุดล้ม 

การชน
หรือถูกกระแทก
จากอุปกรณ์
หรือเครื่องมือ

อุบัติเหตุ
บนท้องถนน

การระบุสาเหตุ 
• ความประมาทของพนักงาน
• ไม่มีป้ายเตือนอันตรายจากการสะดุดล้มที่บริเวณบันไดและพื้นต่างระดับ

วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ 
• จัดให้มีการอบรมเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นและสะดุดล้ม
• ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากการสะดุดล้มที่บริเวณบันไดและพื้นต่างระดับ

การระบุสาเหตุ 
• ความประมาทของพนักงาน
• จ�านวนพนักงานไม่เพียงพอในการท�างานยกของหนัก

วิธีการป้องกันอุบัติเหต ุ
• ทบทวนกระบวนการท�างานและ/หรอืแก้ไขขัน้ตอนการปฏบิติังาน เพือ่ให้แน่ใจว่า 

อันตรายที่อาจท�าให้เกิดการชนหรือกระแทกได้รับการแก้ ไขและป้องกัน 
การเกิดซ�้า

การระบุสาเหตุและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ
• รายละเอียดของการระบุสาเหตุและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนถูก 

น�าเสนอในส่วน “ความปลอดภยัของพนักงานส่งอาหาร เดอะ พซิซ่า คอมปะนี  
และ 1112 เดลิเวอรี่”

ทรัพยากรมนุษย์
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ความปลอดภัยของพนักงานส่งอาหาร 
เดอะ พิซซ่า คอมปะนีและ 1112 เดลิเวอรี่

เพ่ือตอบรบักับแนวโน้มและความคาดหวงัของผูบ้รโิภคท่ีจะเพลดิเพลนิ
กับการรบัประทานอาหารเมือ่ไหร่และท่ีไหนก็ได้ การบรกิารจดัส่งอาหาร
จึงเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจท่ีเกิดใหม่ของไมเนอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
เรามกีารตดิตามสถติิการเกิดอบุตัเิหตจุากการจดัส่งอาหารทัง้ในช่องทาง 
เดิมจากเดอะ พิซซ่า คอมปะนี และช่องทางใหม่จาก 1112 เดลิเวอรี่  
โดยในปี 2563 สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีสัดส่วนร้อยละ 15 
ของการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างานทั้งหมด จากสถิติดังกล่าวท�าให้
การเพิม่ทกัษะการขบัขีอ่ย่างปลอดภยัของพนกังานจัดส่งเป็นเรือ่งทีเ่รา
ให้ความส�าคัญเพ่ือป้องกันพนักงานของเราจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

เดอะ พิซซ่า คอมปะนีและ 1112 เดลิเวอรี่ยังคงเสริมสร้างพฤติกรรม 
การขับข่ีอย่างปลอดภัยให้พนกังานจดัส่งของเรา โดยผูจ้ดัการร้านอาหาร
ของเราเป็นผูต้รวจสอบประจ�าวันในการท�างานของพนักงานจดัส่ง ได้แก่ 
การตรวจสอบใบขับขี่ เอกสารทะเบียนรถ และกรมธรรม์ประกันภัย 
ภาคบังคับ โดยมีการทวนสอบจากผู ้จัดการเขตผ่านการประเมิน 
รายเดือนด้านคณุภาพ บรกิาร ความสะอาด และความปลอดภัย (Quality  
Service Cleanliness and Safety - QSCS) 

ไมเนอร์น�าเสนอบริการจัดส่งอาหารใหม่ภายใต้ชื่อ 
“1112 เดลิเวอร่ี” โดยมุ่งเน้นในการเปล่ียนจากบริการ
จัดส่งอาหารส�าหรับแต่ละแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้แบรนด์เดอะ พซิซ่า คอมปะนี มาเป็นบรกิารจดัส่ง 
อาหารครอบคลุมทุกแบรนด์ภายใต้ ไมเนอร์ ฟู ้ด 
ในประเทศไทย รวมถึงร้านอาหารอื่นๆ ด้วย เม่ือเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 เราสามารถจัดส่งอาหารให้กับ 
ร้านอาหารภายใต้ไมเนอร์ ฟู้ดและร้านอาหารอื่นท้ังส้ิน 
12 แบรนด์ 

ในปี 2563 เดอะ พิซซ่า คอมปะนีและ 1112 เดลิเวอรี่มีการน�าระบบ
การติดตามการขับขี่ของพนักงานจัดส่ง Loginext มาใช้เพื่อตรวจสอบ
ต�าแหน่งที่อยู่ของพนักงาน ความเร็วในการขับขี่ รวมถึงพฤติกรรม 
การขับขี่ ระบบดังกล่าวช่วยให้เราสามารถตรวจติดตามคุณภาพของ 
การจดัส่งอาหาร และยังสามารถช่วยหาสาเหตขุองอบุตัเิหตบุนท้องถนน 
อันเกิดจากพฤติกรรมการขับข่ีของพนักงานจัดส่ง เราตั้งใจท่ีจะขยาย
การท�างานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุในปี 2564 โดย
การจดัท�ามาตรการการปรบัปรงุพฤตกิรรมการขบัข่ีให้กับพนักงานจดัส่ง 
เพ่ือป้องกันการเกิดซ�้าของอุบัติเหตุ เรามีแผนในการขยายการใช้งาน
ระบบ Loginext ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีบริการในประเทศไทยภายใน
ปี 2564 เพ่ิมเติมจากพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพัทยา
ในปัจจุบัน

ร่างกายและจิตใจ

ไมเนอร์จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับพนักงานของเรา
อย่างหลากหลาย ข้ึนอยู่กับประเดน็ส�าคญัทีเ่กดิขึน้ในแต่ละหน่วยธุรกิจ 
ในปี 2563 การป้องกันพนักงานของเราจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรสัโควดิ-19 ถือเป็นความส�าคญัสงูสดุ โดยทกุหน่วยธุรกิจได้จดัท�า
มาตรการป้องกันต่างๆ ให้พนกังานปฏิบตักิารของเรา ได้แก่ การตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายประจ�าวัน การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
การเพ่ิมความเข้มงวดในการท�าความสะอาดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน รวมถึง
การจัดให้มีการท�างานที่บ้านและเวลาการท�างานแบบยืดหยุ่นส�าหรับ
พนักงานทีไ่ม่ได้ปฏิบตังิานหน้าร้านเพ่ือลดความเสีย่งจากไวรสัโควิด-19

เดอะ พิซซ่า คอมปะนียังคงร่วมมือกับ ฮอนด้า (ประเทศไทย) ในการ
จัดการฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานจัดส่งของเรา
อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2557 จนถึงปัจจบุนั โดยได้มกีารปรบัปรงุหลกัสตูร
การฝึกอบรมให้ครอบคลุมลักษณะการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี 
ท่ีผ่านมา ซึ่งเน้ือหาของการฝึกอบรมครอบคลุมการเรียนทฤษฎีและ 
การจ�าลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุเพ่ือฝึกการตัดสินใจ และ 
การฝึกปฏบิตัขิบัขีจ่รงิในสนามขับขีข่องฮอนด้า โดยมคีรฝึูกจากฮอนด้า
เป็นผู้ดูแล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให ้
เราไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ในปี 2563 แต่เราคาดว่าจะสามารถ
กลับมาท�าการอบรมน้ีได้อีกครั้งหลังการแพร่ระบาดลดความรุนแรงลง

ทรัพยากรมนุษย์
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ตามหลักการยศาสตร์ ท�าให้พนักงานท�างานได้อย่างสะดวกและไม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน
ของโรงงานอีกด้วย นอกจากนี้ โรงงานยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
อยู่ที่ดีอื่นๆ เช่น การแข่งขันกีฬา การตรวจสุขภาพประจ�าปี และการฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

ครอบครัวและสังคม

ไมเนอร์ตระหนักว่าความเป็นอยู่ท่ีดขีองพนักงานของเราส่งผลเก่ียวเนือ่ง 
ถึงความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกครอบครัวและสังคมรอบข้างอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได้ ท�าให้เรามีโครงการสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวของ
พนักงานที่หลากหลาย เช่น ทุนการศึกษาส�าหรับบุตรพนักงาน สิทธิ 
การลางานเพ่ือเลีย้งดบูตุรหลงัการคลอดของบดิาทีม่ากกว่ากฎหมายก�าหนด 
ในประเทศเซเชลส์ ให้เงินช่วยเหลือส�าหรับบุตรพนักงานแรกคลอด  
และบัตรแทนเงินสดส�าหรับสถานท่ีดูแลบุตรของพนักงาน ในปี 2563 
ไมเนอร์สนับสนุนเงินจ�านวนมากกว่า 62 ล้านบาทเพ่ือการพัฒนาและ
สนับสนุนสมาชิกในชุมชนกว่า 540,000 คนทั่วโลกในด้านการศึกษา  
การพัฒนาสขุภาพ และความเป็นอยู่ทีด่แีละสิง่แวดล้อม โดยเงนิจ�านวนน้ี 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

การเงิน

การย้ายส�านักงานใหญ่ในประเทศไทยในช่วงกลางปี 2563 และการรเิริม่
โครงการ “More You” ท�าให้พนักงานของเราสามารถมีส่วนร่วมและ 
ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีที่หลากหลาย
เช่น การให้ส่วนลดพนักงานในการใช้บริการฟิตเนส การจัดเมนูอาหาร
สุขภาพจากแบรนด์ร้านอาหารท่ีหลากหลายของเราในบริเวณพ้ืนที ่
รับประทานอาหาร การแบ่งปันความรู ้ด ้านความเป็นอยู ่ ท่ีดีและ 
การเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ผ่านทางสายด่วนและออนไลน์ 
เป็นต้น นอกจากนี้ เราได้จัดกิจกรรมรายเดือนภายใต้ชื่อ My Social 
Hour เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในส�านักงานใหญ่ของเรา
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน

2 2 , 1 7 0  ล ้ า น บ า ท  
จ�านวนเงินผลประโยชน์ เช่น 
เงินเดือน ค่าแรง สวัสดิการ
และ เงินสนับสนุนอื่นๆ  ท่ี
ไมเนอร์จ่ายให้กับพนักงาน
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ขณะที่โรงแรมของเรามุ ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทาง 
ร่างกายของพนักงานท่ีหลากหลาย ตั้งแต่การจัดกิจกรรมกีฬา เช่น 
โยคะ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล คริกเก็ต และกิจกรรมกีฬาสี การจัดมื้อ
อาหารส�าหรับพนักงานที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น เมนู
อาหารไขมันและน�า้ตาลต�่า การไม่ใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร ไปจนถึง 
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพประจ�าปี การเสริมสร้าง 
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งเต้านม และการฉีดวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ่ โรงแรมของเรายังได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพจิต 
ทีดี่ให้กับพนกังาน ได้แก่ กิจกรรมช่วยลดความเครยีด เช่น โยคะและการ
นัง่สมาธิ การให้ความรูเ้ร่ืองการจดัการความเครยีดผ่านทางป้ายประกาศ  
การสัมมนาออนไลน์และการฝึกอบรม นอกจากการส่งเสริมสุขภาพ 
ทีด่ขีองพนักงานแล้ว โรงแรมของเราให้ความส�าคญัในการตรวจสอบและ
ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในพ้ืนทีท่�างานอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารตรวจสอบ 
แสงสว่าง อุณหภูมิ เสียงรบกวน ความชื้นในพ้ืนท่ีท�างาน รวมถึง 
การยศาสตร์ในการท�างานของพนักงาน และจัดท�ามาตรการต่างๆ 
เพ่ือให้พนักงานสามารถท�างานได้อย่างสะดวกและไม่มีผลกระทบต่อ
สขุภาพ ได้แก่ การจดัเคร่ืองแบบปฏิบตังิานให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ 
การฝึกอบรมเร่ืองท่าทางการท�างานที่ถูกต้อง และการเปลี่ยนอุปกรณ์
ส�านักงานและการจัดพื้นที่ท�างานให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ 

ทางด้านโรงงาน ได้แก่ ไมเนอร์ แดรี ่ไมเนอร์ ชสี และนวศร ีแมนูแฟคเจอริง่  
มุ่งเน้นการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�างาน ได้แก่ 
แสงสว่าง อุณหภูมิ คุณภาพอากาศ และการปรับปรุงจุดปฏิบัติงาน

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งแรงกดดันอย่างท่ี
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อธุรกิจและพนักงานของเรา ไมเนอร์ได้ริเร่ิม
โครงการ Chairman’s Fund เพ่ือจัดหาเงินช่วยเหลือปลอดดอกเบี้ย
จ�านวน 14,210,000 บาท ให้แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบในทุกหน่วย 
ธุรกิจท่ัวประเทศไทยจ�านวน 1,421 คน นอกจากน้ี แต่ละหน่วยธุรกิจของ
เราได้จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือพนักงานเพิ่มเติม เช่น ไมเนอร์ โฮเทลส์  
ได้ให้เบีย้ยังชพีแก่พนกังานท่ีได้รบัผลกระทบ 5,000 บาทต่อคน ไมเนอร์ 
ฟู้ดได้ให้เงินช่วยเหลือปลอดดอกเบี้ยมูลค่า 5,000 บาทต่อคนส�าหรับ
พนักงาน 805 คน จากโครงการดังกล่าวข้างต้นท�าให้ไมเนอร์ได้ให้ 
การสนับสนุนด้านการเงินให้กับพนักงานที่ได้รับผลกระทบในช่วง 
ปิดกิจการเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 29.5 ล้านบาท
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สมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส 

การสนบัสนนุสมาชกิชมุชนทีด้่อยโอกาสมุง่เน้นไปทีก่ารพัฒนาเยาวชน
ผ่านโครงการพัฒนาแบบองค์รวม การเพ่ิมขีดความสามารถในการเรยีนรู ้
ของเด็ก และการมีส่วนร่วมในการจ้างงานสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นและ
สมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

การพัฒนาเยาวชน 

เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานของไมเนอร์อายุน้อยกว่า 30 ปี การพัฒนา
เยาวชนผ่านโครงการพัฒนาแบบองค์รวมท�าให้ไมเนอร์มีโอกาสเข้าถึง 
บุคลากรที่มีศักยภาพระหว่างและหลังจากส�าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็น 
การสร้างบุคลากรให้เพียงพอต่อธุรกิจที่ขยายตัวขึ้นของเรา 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับ
สถาบันการศึกษา (MCU)

เพ่ือสรรหาบุคลากรระดับปฏิบัติการส�าหรับธุรกิจของ
ไมเนอร์ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบัน 
การศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ทีเ่ป็นพันธมติร เสนอหลกัสตูรท่ีตอบรบักับความต้องการของ
ธุรกิจของเราให้กับนักศึกษา ในปี 2563 นักศึกษาจ�านวน 
1,043 คนเข้าร่วมโครงการ และร้อยละ 36 ของนักศึกษา
ทั้งหมดกลับมาร่วมงานกับไมเนอร์หลังจบการศึกษา

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สทาหรับ
ผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน 

เมื่อเดือนกันยายน 2563 รัฐบาลไทยได้เปิดตัว “โครงการ 
ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดย 
ภาครัฐและภาคเอกชน” เพื่อช่วยเหลือท้ังบริษัทที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ
นักศึกษาจบใหม ่ที่ก�าลังมองหางาน โครงการนี้ ให  ้
การสนบัสนุนเงนิค่าจ้างร้อยละ 50 แก่บรษิทัทีจ้่างผูท้ีส่�าเรจ็ 
การศึกษาในปี 2562 เป็นต้นไปในอัตราเดียวกับค่าจ้าง
มาตรฐานตามวุฒิการศึกษา ไมเนอร์เข้าร่วมโครงการนี้ 
และได้จ้างงานนักศกึษา 212 คน ภายในเดอืนธันวาคม 2563 
ความร่วมมือน้ีท�าให้เกิดการจ้างงานกับนักศึกษาจบใหม่ 
และประหยัดงบประมาณให้บริษัทมากกว่า 2 ล้านบาท   

โครงการเดอะ คอฟฟี่ คลับ เชฟ อะคาเดมี่

เดอะ คอฟฟ่ี คลบั เชฟ อะคาเดมี ่เป็นโครงการพัฒนาศกัยภาพนานาชาติ
ส�าหรบันกัศกึษาโครงการ MCU เพ่ือพัฒนาเชฟท่ีมฝีีมอืส�าหรบัร้านเดอะ 
คอฟฟี่ คลับ ทั่วโลก ซึ่งเดอะ คอฟฟี่ คลับ และ Australian Vocational 
Education and Training (VET) ได้ร่วมมอืกับส�านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจัดท�าโครงการนี้ขึ้น โดยนักศึกษาท่ีส�าเร็จการศึกษา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย 
สร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับพวกเขาเหล่านั้น ในปี 2563 นักศึกษา 
48 คนส�าเร็จการศึกษาจากโครงการ แต่เนื่องจากเดอะ คอฟฟี่ คลับ 
ประเทศไทยได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ท�าให้
มีนักศึกษาเพียง 4 คนที่ได้รับการจ้างงานจากเรา
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โครงการ Explorer Program ของไมเนอร์ โฮเทลส์

หลกัสตูรฝึกงานวิชาชพีด้านอตุสาหกรรมท่องเทีย่วและการโรงแรมเป็นหลกัสตูรเข้มข้นทีไ่ด้สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ในขณะทียั่งศกึษาอยู่ พร้อมทัง้
ได้รบัประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมทีม่ค่ีาและโอกาสในการสร้างอาชพีหลงัส�าเรจ็การศกึษา ในปี 2563 มผีูส้�าเรจ็การศกึษาจ�านวน 6 คนจากโครงการนี้ 
แต่เป็นที่น่าเสียใจว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้เราไม่สามารถขยายโครงการนี้ไปยังประเทศเวียดนามในปี 2563 ตามแผนที่
วางไว้ได้ 

โครงการสถานศึกษาต้นแบบสานพลังประชารัฐ 
(EMS)

ไมเนอร์ร่วมกับส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาและฝึกงาน เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและ
ความสามารถในธุรกิจโรงแรม ในปี 2563 นกัศกึษาจ�านวน 204 
คน จากวทิยาลยัการอาชวีศกึษาปทุมธานีและวิทยาลยัเทคนิค
บางแสน ซ่ึงเป็นสมาชิกของโครงการสถานศึกษาต้นแบบสาน
พลังประชารัฐได้เข้าร่วมโครงการนี้

ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน กับหลักสูตรร่วมด้านการททาอาหาร 

ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีนสานต่อความร่วมมือกับสถาบันอาหารตงฟาง  
ด้วยการน�าเสนอหลักสูตรร่วมในการพัฒนาทักษะและความสามารถ 
ของผู ้ที่มีศักยภาพด้านการท�าอาหาร เพ่ือต่อยอดการขยายตัว 
ทางธุรกิจ นกัศกึษาได้รบัการฝึกอบรมเทคนิคการท�าอาหารอย่างมอือาชพี 
เป็นเวลา 2 ปี เพ่ือเตรียมตัวเป็น “Chef Management Trainee”  
ในร้านอาหารของเรา ในปี 2563 ไมเนอร์มกีารจ้างงานนกัศกึษา 180 คน  
จากสถาบัน 
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การสนับสนุนการศึกษาสทาหรับเด็ก

ไมเนอร์เชื่อว่าการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสามารถสร้างอนาคต 
ที่ดีให้กับเด็ก เราให้การสนับสนุนเด็กและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผ่าน
หลากหลายโครงการ

ทุนการศึกษามูลนิธิไฮเน็ค

ตั้งแต่ปี 2538 มูลนิธิไฮเน็คและไมเนอร์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนและนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนและความประพฤติดี ผู้ได้รับทุน
การศึกษาเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชนในพ้ืนที่ที่เราด�าเนินธุรกิจ 
โรงเรยีนท่ีไมเนอร์ให้การสนบัสนนุ และบตุรของพนกังานระดบัปฏิบตักิาร  
แม้จะได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มูลนิธิและไมเนอร์ยังคง 
มอบทุนการศึกษาจ�านวน 974 ทุนในปี 2563 

โครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์

โครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือมอบโอกาส
ทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ดีขึ้นให้กับนักเรียน
และโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในพ้ืนท่ีที่เราด�าเนินธุรกิจอยู่  
ไมเนอร์ได้ให้การสนบัสนุนโรงเรยีนจ�านวน 15 โรงเรยีน ตัง้แต่เริม่โครงการ
ในปี 2548 โดยในปี 2563 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของไมเนอร์บรจิาค
และติดตั้งคอมพิวเตอร์จ�านวน 50 เครื่อง พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู ้
ด้านคอมพิวเตอร์กับนักเรียนในโรงเรียนที่ไมเนอร์ให้การสนับสนุน
จ�านวน 3 โรงเรยีน ในขณะเดยีวกันจติอาสาของไมเนอร์ได้ช่วยปรบัปรงุ
ห้องครัวของโรงเรียนอีก 1 แห่งเพื่อยกระดับสุขอนามัยและสุขภาพของ
นักเรียน  

ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK)

ไมเนอร์ สมาร์ท คดิส์ (MSK) เป็นหน่วยธุรกิจด้านการศกึษา 
ของไมเนอร์ในประเทศไทยที่น�าเสนอสื่อการเรียนการสอน
แบบสร้างสรรค์ส�าหรับเด็ก โดย MSK เชื่อในแนวทาง
การเรียนรู้แบบองค์รวมและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู ้ปกครองและเด็กผ่านการสัมมนาทางวิชาการท่ีเน้น 
การพัฒนาทกัษะและความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ ในปี 2563 
มผีูป้กครองและเดก็กว่า 30,000 คนจากทัว่ประเทศเข้าร่วม 
การสมัมนา โดยมหัีวข้อส�าคญัในเรือ่งการเรยีนรูเ้ชงิทดลอง 
และการเขยีนโค้ด (coding) นอกจากการสมัมนาแล้ว MSK  
ยังได้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและหนังสือให้กับ
โรงเรยีน 39 แห่งท่ัวประเทศไทย คดิเป็นมลูค่ากว่า 680,000 
บาท  

โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน 
 
โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่านที่ริเริ่มขึ้น
ตัง้แต่ปี 2545 มวัีตถุประสงค์เพ่ือส่งเสรมินสิยัรกัการอ่านแก่ 
เด็กไทย เพราะการอ่านช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถ 
ด้านค�าศัพท์ การมีสมาธิ และการคิดวิเคราะห์ โครงการ
ด�าเนนิงานร่วมกับโรงเรยีนและครเูพ่ือแนะน�ารายชือ่หนังสอื
ให้นักเรียนอ่านระหว่างภาคการศึกษา เมื่อนักเรียนอ่าน
หนังสอืจบและทวนเน้ือหากับคณุครไูด้ถูกต้องแล้ว นกัเรยีน
จะได้รบัแสตมป์ซึง่สามารถสะสมเพ่ือน�าไปแลกพิซซ่าฟรไีด้

ผลงานโครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 
ชวนน้องอ่าน ในปี 2563 

611 
โรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

8,544 
ครูที่เข้าร่วม
โครงการ

225,634 
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ

85% 
อัตราความส�าเร็จ
ในการอ่าน

102,270  
จ�านวนพิซซ่า
ที่ถูกแลก 
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การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ

ในปี 2563 ไมเนอร์ให้การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการทั่วโลกมากกว่า  
400 คน เราจ้างงานผูพิ้การมากกว่า 200 คนในประเทศไทย ทัง้จากการ 
จ้างงานในธุรกิจของเรา และจากการสานต่อความร่วมมือกับมูลนิธิ 
นวัตกรรมทางสังคมและสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชนในการสนับสนุน 
การจ้างงานและส่งเสรมิอาชพีผูพิ้การ ส�าหรบัหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ
เราจ้างงานผูพิ้การมากกว่า 100 คน ซึง่รวมถึงผูท่ี้ได้รบัการจ้างงานจาก
เอน็เอช โฮเทล กรุ๊ป 89 คน นอกจากน้ีอารชูา คอฟฟ่ี ลอดจ์ ของเอเลวาน่า  
คอลเลคชั่นในแทนซาเนียยังคงให้การสนับสนุนกลุ่ม ชางกา ซึ่งเป็น
กิจการเพ่ือสังคมท่ีจ้างงานคนพิการและสร้างรายได้ให้กับพวกเขา  
ศนูย์หตัถกรรมชางกาผลติเครือ่งประดบั เครือ่งแก้ว และของตกแต่งบ้าน 
จากวัสดุรีไซเคิลท่ีมาจากโรงแรม ในปี 2563 ชางกาจ้างงานผู้พิการ 
35 คน และช่วยเหลือผู้พิการด้วยเบ้ียยังชีพ อาหาร และยา ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ไมเนอร์ให้การสนับสนุนการจ้างงาน

ผู้พิการทั่วโลกจ�านวนมากกว่า 400 คน
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https://www.shanga.org/


 การลงทุน 
กับชุมชน 

 การให้ความ 
สนับสนุนเชิงพาณิชย์

 การบริจาค 
เพื่อการกุศล

 

เราสนับสนุนอย่างไร

เราสนับสนุนอะไร 

เราสนับสนุนที่ไหน

 การศึกษา
 สุขภาพ 

และความเป็นอยู่ที่ดี
 สิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรม 

เพื่อการกุศลอื่นๆ 
 

 แอฟริกา 
 เอเชียแปซิฟิก
 ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์ 
 ยุโรป 
 อื่นๆ 

 (คาบสมุทรอินเดีย 
ตะวันออกกลาง 

 อเมริกาใต้)
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จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

ไมเนอร ์เชื่อว ่าหนึ่งในปัจจัยส�าคัญในการบรรลุความย่ังยืนคือ 
การรับผิดชอบต่อสังคม เราให้ความส�าคัญต่อการสร้างจิตส�านึก 
รับผิดชอบต่อสังคมท้ังกับพนักงานและผู้เก่ียวข้องอื่นๆ เราส่งเสริมให้ 
ทุกหน่วยธุรกิจของเราท่ัวโลกด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีท่ีเราด�าเนินธุรกิจและสนับสนุนความ
ส�าคัญของการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท   

ความสอดคล้องกับ Business for Societal Impact (B4SI) 

เราตดิตามการสนับสนุนเพ่ือสงัคมของเราให้สอดคล้องกับ Business for 
Societal Impact (B4SI) ซึ่งเดิมเรียกว่า London Benchmark Group 
(LBG) ในปี 2563 ไมเนอร์ให้การสนับสนุนโครงการทางสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมท่ัวโลก คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของรายได้หลัก (รวมรายได้ 
หลักของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) รายละเอียดของการสนับสนุนในปี 2563 
มีดังนี้  

การสนับสนุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของไมเนอร์ วัดตามมูลค่า (บาท) 

71%

3%

34%

64%

1%
1%

21%

57%

16%
3%

3%

https://b4si.net/
https://b4si.net/
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กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

“วันท�าดีด้วยจิตอาสา” ที่พนักงานไมเนอร์จากท่ัวโลกเข้าร่วมกิจกรรม ในปี 2563 
ท่ามกลางอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จิตอาสาของไมเนอร์ 
ได้ร่วมกันอุทิศเวลากว่า 2,300 ชั่วโมงและก�าลังกายในการท�าความดีเพ่ือสังคม 
โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมมากกว่า 18,000 คน  

Minor Founder’s Day  
และ Together with Love
ไมเนอร์ กรุ๊ป, 
ทั่วโลก 

Hotels with a Heart 
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป, 
ยุโรป

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้ริเริ่มโครงการ “Hotels with a Heart” มาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว 
เพ่ือสนับสนุนท่ีพักให้กับเด็กที่ป่วยหนักและครอบครัวที่มีเงินทุนจ�ากัดเมื่อพวกเขา 
จ�าเป็นต้องหาท่ีพักใกล้โรงพยาบาลในเมืองใหญ่ซึ่งห่างจากบ้านเกิด ในปี 2563  
โรงแรม 30 แห่งสนับสนุนที่พักจ�านวน 317 คืน

การสนับสนุนที่พักฉุกเฉิน  
ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
ออสเตรเลีย (โอ๊คส์),  
ออสเตรเลีย 

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ออสเตรเลีย ร่วมมือกับกรมการเคหะและสวัสดิการสังคมจัดหา
ท่ีพักฉุกเฉินส�าหรับคนไร้บ้านและมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
ห้องพักมากกว่า 3,500 คืน ถูกจัดสรรให้กับผู้รับผลประโยชน์จ�านวน 1,000 คน 

โครงการททาดี
ในเดือนเกิด
ไมเนอร์ สทานักงานใหญ่, 
ประเทศไทย 

พนักงานไมเนอร์ประจ�าส�านักงานใหญ่รวมตัวกันจัดกิจกรรมท�าดีเพ่ือสังคม 
เป็นประจ�าในทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของเราได้มีโอกาส “ให้” ในเดือนเกิด
ของตนเอง ตลอดปีที่ผ่านมามีพนักงานเกือบ 200 คน อาสาเข้าร่วมกิจกรรม และมี
ผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมมากกว่า 1,400 คน 

สนับสนุนโครงการ 
The Nine Telethon
ไมเนอร์ ดีเคแอล ฟู้ด กรุ๊ป 
(เดอะ คอฟฟี่ คลับ), 
ออสเตรเลีย 

เดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลีย เข้าร่วมโครงการ The Nine Telethon โครงการระดม
ทุนผ่านรายการถ่ายทอดสดแห่งเดียวในรัฐควีนส์แลนด์ เพ่ือระดมทุนส�าหรับมูลนิธิ
โรงพยาบาลเด็กในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยทางการแพทย์เพ่ือช่วยชีวิตและโครงการสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัว
อื่นๆ ในปี 2563 เดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลียระดมทุนได้มากกว่า 56,000 เหรียญ
ออสเตรเลียให้กับมูลนิธินี้ 

การบริจาคโลหิต 
ไมเนอร์ กรุ๊ป, 
มาเลเซีย โอมาน

พนักงานไมเนอร์จ�านวนเกือบ 500 คน จาก 3 ประเทศร่วมบริจาคโลหิตให้กับ 
สภากาชาดและโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีท่ีเราด�าเนินธุรกิจอยู่ และสามารถสนับสนนุโลหิต
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจ�านวน 500 คน 




