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ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ�
ไมเนอร์มุ่งมั่นพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�ำระดับกลางและสูง
ให้เป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ มีทกั ษะในการปรับตัวพร้อมรับความเปลีย่ นแปลง
และมีความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียของไมเนอร์อย่างแท้จริง เรามีช่องทาง
ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ห ลากหลาย ตั้ ง แต่ ก ารเรี ย นออนไลน์
ไปจนถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และที่ส�ำคัญที่สุดคือการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ได้พิสูจน์แล้วว่าภาวะผู้น�ำที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งส�ำคัญในช่วงเวลาที่วิกฤต
ผู้น�ำต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับความท้าทาย
อย่างรวดเร็วพร้อมกับค�ำนึงถึงผลที่ตามมาในระยะยาว ตัวอย่างของ
โครงการพัฒนาส�ำหรับผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�ำ มีดังต่อไปนี้
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โครงการ GROW’s Experiment Playground

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ของ ไมเนอร์ โฮเทลส์

โครงการ GROW’s Experiment Playground เป็นโครงการ
อบรมส�ำหรับผู้บริหารศักยภาพสูง ซึ่งมีผู้บริหารศักยภาพ
สูงจ�ำนวน 42 คนของไมเนอร์ ฟู้ดเข้าร่วม และมีผู้บริหาร
ระดับสูงมาช่วยเป็นโค้ชประจ�ำทีมให้ โครงการนี้ถูกพัฒนา
ขึ้นจาก “พฤติกรรมสู่ความส�ำเร็จของไมเนอร์ ฟู้ด” 3 ปัจจัย
ได้ แ ก่ การกระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การท� ำ งานร่ ว มกั น เพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน (Hyper Collaboration) การท�ำงาน
โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และ
การเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ และน�ำมาปรับใช้เพือ่ สร้างคุณค่า
(Digital Acumen) เพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะการเป็ น ผู ้ น� ำ
ผ่ า นการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยการลงมื อ ท� ำ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการอบรม
ถูกแบ่งเป็นทีมและได้รับมอบหมายโครงการที่ต้องลงมือ
ปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การระบุแนวคิดการ
สร้างร้านและผลิตภัณฑ์ใหม่ การท�ำงานร่วมกันระหว่าง
แบรนด์ การใช้ขอ้ มูลเชิงลึกของลูกค้าเพือ่ สร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก
การด�ำเนินงาน

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ของไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็นเส้นทาง
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาส�ำหรับผูบ้ ริหารศักยภาพสูง 3 โครงการ
คือ Wavelength Endeavour และ Horizon โครงการ
ทั้งสามนี้จัดให้กับผู้บริหารศักยภาพสูงระดับผู้จัดการไปถึง
ผูอ้ ำ� นวยการ ในปี 2563 ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้นำ� เสนอโครงการ
นี้ ผ ่ า นแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ แ ละการอบรมในห้ อ งเรี ย น
มีผู้บริหารศักยภาพสูงเข้าร่วมโครงการ Endeavour และ
Horizon จ�ำนวน 16 คน และมีผู้ส�ำเร็จการศึกษาจาก
โครงการ Wavelength อีก 19 คน
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พนักงาน
ไมเนอร์มีพนักงานกว่า 66,000 คน จากหน่วยธุรกิจทั่วโลก
เรามุง่ มัน่ ในการเป็นนายจ้างทีม่ คี วามรับผิดชอบและองค์กร
ทีท่ กุ คนอยากท�ำงานด้วย เราจึงได้รเิ ริม่ หลากหลายโครงการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เรายังคงส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาสายอาชีพควบคู่ไปกับการพัฒนาส่วนบุคคลส�ำหรับ
พนักงาน ผูบ้ ริหารศักยภาพสูง และผูน้ ำ� ของเราผ่านรูปแบบ
ที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าต�ำแหน่งว่างของเราได้รับการ
บรรจุ จ ากบุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถและความช� ำ นาญ
อีกทั้งเป็นบุคลากรที่สามารถสร้างสรรค์ผลกระทบที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานทีด่ แี ละปลอดภัย สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี
สามารถกระตุ้นประสิทธิภาพการท�ำงานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
เรายังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งเน้นไปที่การสร้างสุขภาพ
กายและใจของพนักงานให้แข็งแรง การสนับสนุนครอบครัว
สังคม และการส่งเสริมวินยั ทางการเงิน เราเชือ่ ว่าเป็นหน้าที่
ของเราในการสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ พ นั ก งานสามารถ
ส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด พัฒนาขีดความสามารถและเติบโต
ในอาชีพของพวกเขา

การเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ
ไมเนอร์มงุ่ มัน่ ในการเป็นนายจ้างทีม่ คี วามรับผิดชอบและองค์กรทีท่ กุ คน
อยากท�ำงานด้วย เราเชื่อว่าความสามารถในการดึงดูดคนที่เหมาะสม
เพิ่มศักยภาพและรักษาคนเหล่านั้นไว้ในองค์กร สามารถท�ำได้โดยการ
ปฏิบัติต่อพนักงานของเราอย่างดีและเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นได้
พัฒนาและเติบโต

ในปี 2563 ไมเนอร์เริ่มใช้ “พฤติกรรมสู่ความ
ส�ำเร็จของไมเนอร์” (Minor’s Behaviors for
Success - BFS) ซึ่งเป็นชุดตัวชี้วัดใหม่ที่ใช้
ในการวัดความสามารถของพนักงาน โดยมี
จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ สร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะที่
สามารถช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นความส� ำ เร็ จ ให้ กั บ
องค์ ก รในสถานการณ์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว

รากฐานของการเป็นนายจ้างทีม่ คี วามรับผิดชอบคือการดูแลให้พนักงาน
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและอย่างมืออาชีพ ไมเนอร์มกี ารติดตาม
การปฏิบัติต่อแรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมายของแต่ละประเทศ
และกฎหมายแรงงานสากลทีเ่ กีย่ วข้องและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง
เราสร้างความมั่นใจว่าพนักงานได้รับการคุ้มครองในสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตาม นโยบายสิทธิมนุษยชน ซึง่ รวมไปถึงการมีเสรีภาพในการสมาคม
และสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง
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ในปี 2563 พนักงานทัว่ โลกทีเ่ ข้าร่วมกลุม่ สหภาพแรงงานคิดเป็นร้อยละ
19 นอกจากนี้ในประเทศที่กฎหมายบังคับให้จัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการ พนักงานสามารถส่งข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการด�ำเนินการที่เหมาะสม นอกจากนั้นเรายังมีการก�ำหนด
ค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงานระดับแรกเข้าที่เทียบเท่ากับหรือมากกว่า
อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ของประเทศขึน้ อยูก่ บั ประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน
และสถานทีต่ งั้ ทัง้ นีก้ ารรับสวัสดิการของพนักงานขึน้ อยูก่ บั ประเภทของ
การจ้างงาน รายละเอียดสวัสดิการของพนักงานสามารถอ้างอิงได้จาก
“ผลการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล” ในส่วนผลการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์
ไมเนอร์มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงานของ
พนักงานแต่ละระดับและให้เหมาะกับแต่ละหน่วยธุรกิจ นอกเหนือจาก
การฝึกอบรม เราจัดให้พนักงานท�ำการประเมินผลการท�ำงานประจ�ำปี
ร่ ว มกั บ หั ว หน้ า งาน เพื่ อ สะท้ อ นผลงานและหารื อ ถึ ง ข้ อ ปรั บ ปรุ ง
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาตนเอง ในปี 2563 จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
ต่อพนักงานหนึ่งคนต่อปี คือ 26 ชั่วโมง
รายละเอียดการฝึกอบรมของพนักงานสามารถอ้างอิงได้จาก “ผลการ
ด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล” ในส่วนผลการด�ำ เนิน งานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกหน่วยธุรกิจ
ของไมเนอร์ได้ตัดสินใจไม่ท�ำการส� ำรวจความผูกพันของพนักงาน
เนื่องจากการประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดท�ำให้โรงแรม
และร้านอาหารปิดการให้บริการทั่วโลก ไมเนอร์จึงจ�ำเป็นต้องปรับ
ลดพนักงาน ส่งผลให้อัตราการลาออกสูงกว่าปกติ ในปี 2563 อัตรา
การลาออกโดยรวม ซึ่งรวมทั้งพนักงานประจ�ำและพนักงานชั่วคราว
คิดเป็นร้อยละ 58 จากจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
ส�ำหรับพนักงานทีล่ าออกนัน้ จะผ่านขัน้ ตอนการสัมภาษณ์กบั ฝ่ายบุคคล
เพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงสาเหตุในการลาออกและสามารถจัดการปัจจัย
เหล่านั้นเพื่อลดอัตราการลาออกในอนาคต โดยที่ข้อมูลดังกล่าวถูก
รวบรวมและเก็บเป็นความลับ นอกจากนัน้ เรายังมีการพัฒนาระบบและ
กระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการจ้างงานและ
การรักษาพนักงาน ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย ใช้ “ระบบ Smart Career”
เพื่อปรับปรุงกระบวนการสรรหา ระบบยังช่วยกรองและจับคู่ทักษะของ
ผู้สมัครกับต�ำแหน่งที่สรรหาและคาดว่าจะช่วยรักษาพนักงานให้อยู่
กับเรา
ในช่วงทีบ่ ริษทั ก�ำหนดให้พนักงานท�ำงานจากทีบ่ า้ น การเรียนรูแ้ ละการ
พัฒนายังคงด�ำเนินต่อไปด้วยการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย
ให้กับพนักงาน
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การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ไมเนอร์ใช้ชอ่ งทางการเรียนรูอ้ อนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพกับทุกหน่วยธุรกิจ เพือ่ ให้สามารถพัฒนา
บุคลากรได้อย่างต่อเนือ่ งเมือ่ ไม่สามารถจัดฝึกอบรมในห้องเรียนได้ หลักสูตรอบรมออนไลน์ทจี่ ดั ให้
กับพนักงาน เช่น HSMAI, Percipio, EdEx, Torrens และ Typsy ช่วยพัฒนาทักษะที่จำ� เป็นและ
ทักษะใหม่ เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและจัดการกับความท้าทาย
ที่อาจเกิดขึ้นได้

ไลฟ์ สาระ - โครงการพัฒนาตนเอง
ในเดื อ นพฤษภาคม 2563 ไมเนอร์ เ ปิ ด ตั ว โครงการพั ฒ นา
บุคลากรใหม่ “ไลฟ์ สาระ” ซึ่งเป็นการเสวนาแบ่งปันความรู้ที่เน้น
การเพิ่มพูนความรู้และความสามารถของพนักงาน เราได้จัด
การเสวนาในรูปแบบออนไลน์ในช่วงของการล็อกดาวน์ และ
เปลีย่ นรูปแบบเป็นการเรียนรูใ้ นห้องเรียนเมือ่ พนักงานกลับเข้ามา
ท�ำงานที่บริษัท การเสวนานี้ครอบคลุมหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่
วิธีการใช้การประชุมออนไลน์ ไลฟ์สไตล์และวิธีการท�ำงานแบบ
ชีวิตวิถีใหม่ ไปจนถึงการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การบริหาร
ความมั่งคั่ง และการท�ำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
ไลฟ์ สาระยังคงด�ำเนินการต่อเนื่องในปี 2564 และเน้นในหัวข้อที่
เกี่ยวกับ Artificial Intelligence (AI) และเทคโนโลยี

Manager Leadership Development Program (MLDP)
MLDP เป็นโครงการพัฒนาความเป็นผู้น�ำ สร้างโอกาสในการพัฒนาผู้จัดการเขตให้เป็นผู้ฝึกสอนมืออาชีพภายในองค์กร โครงการมีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ ยกระดับทักษะและความรูข้ องผูจ้ ดั การเขต หลังจากส�ำเร็จการอบรมจากโครงการสามารถสอนหรือถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ทีมงานในระดับปฏิบตั กิ าร
ในปี 2563 ผู้จัดการเขตจ�ำนวน 10 คน ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองให้เป็นผู้ฝึกสอนและจะเริ่มฝึกสอนให้กับผู้จัดการร้านในปี 2564

ทรัพยากรมนุษย์
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ไมเนอร์ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน เรามั่นใจว่าการวางแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเรื่องความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานของเรา ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจและความเชื่อมั่นของพนักงาน แต่ยังช่วยลดความเสี่ยง
ด้านชื่อเสียงของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดีและปลอดภัย สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีด่ ี สามารถกระตุน้ ประสิทธิภาพการท�ำงานเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดี มุ่งเน้นไปที่การสร้างสุขภาพกายและใจของพนักงานให้แข็งแรง การสนับสนุนครอบครัว สังคม และการส่งเสริมวินัยทางการเงิน ในการตอบสนอง
ต่อแนวทางด้านความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีนั้น ในปี 2563 เราได้จัดตั้งโครงการบูรณาการ “More You” ที่ดำ� เนินงาน
โดยคณะกรรมการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ส่งผลให้พนักงานสามารถส่งมอบผลงานที่ดีที่สุด ความคิดริเริ่มนี้รวมถึงการให้ส่วนลดการใช้ฟิตเนส การจัดเมนูอาหารสุขภาพจากแบรนด์ร้านอาหาร
ที่หลากหลายของเราในบริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร การเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และการแบ่งปันความรู้ด้านความเป็นอยู่ที่ดีจาก
หลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรม Wellness Day และ My Social Hour ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้พบปะแลกเปลี่ยนความเห็น การจัดเวลา
การท�ำงานแบบยืดหยุ่นและการท�ำงานจากที่บ้าน รวมถึงโครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ และส่วนลดค่าบริการทันตกรรมส�ำหรับพนักงาน เป็นต้น

แนวทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี
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• สภาพแวดล้ อ มในการ
ท�ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อ
สุขภาพ
• ลดการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ การ
บาดเจ็บ และปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ
• ผนวกการพิ จ ารณาด้ า น
การยศาสตร์ เ ข้ า กั บ การ
ด�ำเนินงานของเรา
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• มุ ่ ง มั่ น ให้ ก ารสนั บ สนุ น ที่
เหมาะสมในการรักษาและ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ซึ่งน�ำไปสู่สังคมที่แข็งแรง
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• ปฏิบตั ติ ามกฎหมายค่าจ้าง
อย่างเคร่งครัด
• ส่ ง เสริ ม วิ นัย ทางการเงิน
เพือ่ ความมัน่ คงทางการเงิน
ของพนักงานในอนาคต

กา ย

• ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี
สุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง
และจิตใจที่มีความสุข โดย
จั ด โ ป ร แ ก ร ม เ กี่ ย ว กั บ
สุ ข ภาพและโภชนาการที่
เหมาะสมกับความต้องการ
ของแต่ละหน่วยงาน
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สถานที่ท�ำงาน

ไมเนอร์ แดรี่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ กิ จ กรรม
การรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์
จากสถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) โดยมีชั่วโมง
การท�ำงานสะสมของพนักงานที่ไม่มอี บุ ตั เิ หตุจากการท�ำงาน
ถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงาน 1,099,005 ชั่วโมงท�ำงาน

โรงแรม 14 แห่ง ส�ำนักงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ 2 แห่ง และโรงงาน
ในประเทศไทยทั้ ง 3 แห่ ง ได้ แ ก่ ไมเนอร์ แดรี่ ไมเนอร์ ชี ส และ
นวศรี แมนูแฟคเจอริ่งได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานซึ่งสอดคล้องตาม
กฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศไทย โดยมี
พนักงานร้อยละ 4.6 ของพนักงานทั้งหมดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในปี 2563 เราได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการความปลอดภั ย และ
อาชีวอนามัยส�ำหรับส�ำนักงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ ครอบคลุมพนักงาน
ที่ท�ำงานในส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่อาคารเดอะปาร์คและส�ำนักงาน
ที่อาคารริเวอร์ไซด์ เนื่องจากประเภทธุรกิจที่แตกต่างกันกับไมเนอร์
โฮเทลส์ ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ไม่เข้าข่ายที่จะต้องมี
คณะกรรมการดั ง กล่ า วตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
พนักงานจากกลุ่มธุรกิจนี้ได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการของไมเนอร์
โฮเทลส์ เพือ่ ให้มั่นใจว่ามาตรการด้านความปลอดภัยได้ถกู น�ำไปบังคับ
ใช้ในทุกกลุ่มธุรกิจอย่างสอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการ
ทุกคนได้รับการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เป็นเวลา 2 วันตามที่กฎหมายก�ำหนดในช่วงต้นปี 2564

ธุรกิจดังกล่าวเป็นปีแรก นอกจากนี้ เรายังได้รวมผลการด�ำเนินงาน
ของโรงงานผลิตเบเกอรี่แห่งใหม่ อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง เข้าในการรายงาน
ปี 2563 ด้วย

เราตระหนักถึงความส�ำคัญของตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และมุง่ มัน่ ในการขยายขอบเขตการรายงาน
ให้มีความครอบคลุมทั้งองค์กรเท่าที่เราจะท�ำได้ โดยในปี 2563 เราได้
รวมผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของเอ็นเอช
โฮเทล กรุป๊ ท�ำให้จำ� นวนโรงแรมทีม่ กี ารรายงานข้อมูลเพิม่ ขึน้ จาก 110 แห่ง
ในปี 2562 เป็น 443 แห่งและ 1 ส�ำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ เราได้
จัดท�ำระบบการรายงานอุบตั เิ หตุออนไลน์สำ� หรับร้านอาหารทีไ่ มเนอร์ ฟูด้
เป็นเจ้าของและจุดจ�ำหน่ายสินค้าของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ โดยเริ่ม
ใช้งานในช่วงต้นปี 2563 ท�ำให้เราสามารถรายงานอัตราการบาดเจ็บ
ที่มีการหยุดงานและอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บส�ำหรับกลุ่ม

ไมเนอร์ แดรี่ ได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบตั เิ หตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน (องค์การมหาชน) โดย
มีชั่วโมงการท�ำงานสะสมของพนักงานที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงาน 1,099,005 ชั่วโมงท�ำงาน

ในปี 2563 อัตราการบาดเจ็บของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เช่นเดียวกับ
อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 105 ขณะที่อัตรา
การบาดเจ็บที่มีการหยุดงานลดลงร้อยละ 33 การเพิ่มขึ้นนี้มาจาก
จ�ำนวนอุบตั เิ หตุและจ�ำนวนวันหยุดทีส่ งู ขึน้ ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ เมือ่
พิจารณากรณีอบุ ตั เิ หตุทมี่ วี นั หยุดสูงพบว่าอุบตั เิ หตุหลักมาจากอุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดจากการลืน่ และสะดุดล้ม ซึง่ เป็นหนึง่ ในประเภทอุบตั เิ หตุหลักของ
ไมเนอร์ รายละเอียดของสาเหตุและวิธีป้องกันถูกระบุไว้ในส่วนถัดไป
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงานของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น 0.56
เนื่ อ งจากการรวมข้ อ มู ล ของเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป สาเหตุ ห ลั ก ของ
การเจ็บป่วยคือความผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยได้มี
การจัดท�ำการวิเคราะห์การท�ำงานเพื่อความปลอดภัยเพื่อหาสาเหตุ
ในการป้องกันการเกิดซ�้ำ ในปี 2563 อัตราการเสียชีวิตจากการท�ำงาน
ลดลงจาก 0.03 เป็น 0.01 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 58

รายละเอียดผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสามารถ
อ้างอิงได้จาก “ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย”
ในส่วนผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563 จาก
เว็บไซต์ของไมเนอร์
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อุบัติเหตุที่เกิดสูงสุด 4 ล�ำดับแรกของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล การระบุสาเหตุ และวิธีการป้องกัน
การถูกอุปกรณ์
หรือเครื่องมือ
มีคมบาด

การระบุสาเหตุ

• ความประมาทของพนักงาน
• การขาดความรู้ความเข้าใจและการฝึกอบรมในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ที่มีคม

วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ

• จัดให้มีการอบรมเรื่องการใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีคมอย่างปลอดภัย

การลื่น
และสะดุดล้ม

การระบุสาเหตุ

• ความประมาทของพนักงาน
• ไม่มีป้ายเตือนอันตรายจากการสะดุดล้มที่บริเวณบันไดและพื้นต่างระดับ

วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ

• จัดให้มีการอบรมเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากการลื่นและสะดุดล้ม
• ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายจากการสะดุดล้มที่บริเวณบันไดและพื้นต่างระดับ

การชน
หรือถูกกระแทก
จากอุปกรณ์
หรือเครื่องมือ

การระบุสาเหตุ

• ความประมาทของพนักงาน
• จ�ำนวนพนักงานไม่เพียงพอในการท�ำงานยกของหนัก

วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ

• ทบทวนกระบวนการท�ำงานและ/หรือแก้ไขขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้แน่ใจว่า
อั น ตรายที่ อ าจท� ำ ให้ เ กิ ด การชนหรื อ กระแทกได้ รั บ การแก้ ไ ขและป้ อ งกั น
การเกิดซ�้ำ

อุบัติเหตุ
บนท้องถนน

การระบุสาเหตุและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ

• รายละเอียดของการระบุสาเหตุและวิธีการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนถูก
น�ำเสนอในส่วน “ความปลอดภัยของพนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
และ 1112 เดลิเวอรี่”
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ความปลอดภัยของพนักงานส่งอาหาร
เดอะ พิซซ่า คอมปะนีและ 1112 เดลิเวอรี่
เพือ่ ตอบรับกับแนวโน้มและความคาดหวังของผูบ้ ริโภคทีจ่ ะเพลิดเพลิน
กับการรับประทานอาหารเมือ่ ไหร่และทีไ่ หนก็ได้ การบริการจัดส่งอาหาร
จึงเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่เกิดใหม่ของไมเนอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เรามีการติดตามสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุจากการจัดส่งอาหารทัง้ ในช่องทาง
เดิมจากเดอะ พิซซ่า คอมปะนี และช่องทางใหม่จาก 1112 เดลิเวอรี่
โดยในปี 2563 สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีสัดส่วนร้อยละ 15
ของการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานทั้งหมด จากสถิติดังกล่าวท�ำให้
การเพิม่ ทักษะการขับขีอ่ ย่างปลอดภัยของพนักงานจัดส่งเป็นเรือ่ งทีเ่ รา
ให้ความส�ำคัญเพื่อป้องกันพนักงานของเราจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
เดอะ พิซซ่า คอมปะนีและ 1112 เดลิเวอรี่ยังคงเสริมสร้างพฤติกรรม
การขับขีอ่ ย่างปลอดภัยให้พนักงานจัดส่งของเรา โดยผูจ้ ดั การร้านอาหาร
ของเราเป็นผูต้ รวจสอบประจ�ำวันในการท�ำงานของพนักงานจัดส่ง ได้แก่
การตรวจสอบใบขับขี่ เอกสารทะเบียนรถ และกรมธรรม์ประกันภัย
ภาคบั ง คั บ โดยมี ก ารทวนสอบจากผู ้ จั ด การเขตผ่ า นการประเมิ น
รายเดือนด้านคุณภาพ บริการ ความสะอาด และความปลอดภัย (Quality
Service Cleanliness and Safety - QSCS)

เดอะ พิซซ่า คอมปะนียังคงร่วมมือกับ ฮอนด้า (ประเทศไทย) ในการ
จัดการฝึกอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานจัดส่งของเรา
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบนั โดยได้มกี ารปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรมให้ครอบคลุมลักษณะการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในปี
ที่ผ่านมา ซึ่งเนื้อหาของการฝึกอบรมครอบคลุมการเรียนทฤษฎีและ
การจ�ำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุเพื่อฝึกการตัดสินใจ และ
การฝึกปฏิบตั ขิ บั ขีจ่ ริงในสนามขับขีข่ องฮอนด้า โดยมีครูฝกึ จากฮอนด้า
เป็นผู้ดูแล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�ำให้
เราไม่สามารถจัดการฝึกอบรมได้ในปี 2563 แต่เราคาดว่าจะสามารถ
กลับมาท�ำการอบรมนี้ได้อีกครั้งหลังการแพร่ระบาดลดความรุนแรงลง

ไมเนอร์ น� ำ เสนอบริ ก ารจั ด ส่ ง อาหารใหม่ ภ ายใต้ ชื่ อ
“1112 เดลิเวอรี่” โดยมุ่งเน้นในการเปลี่ยนจากบริการ
จัดส่งอาหารส�ำหรับแต่ละแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี มาเป็นบริการจัดส่ง
อาหารครอบคลุ ม ทุ ก แบรนด์ ภ ายใต้ ไ มเนอร์ ฟู ้ ด
ในประเทศไทย รวมถึงร้านอาหารอื่นๆ ด้วย เมื่อเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 เราสามารถจั ด ส่ ง อาหารให้ กั บ
ร้านอาหารภายใต้ ไมเนอร์ ฟู้ดและร้านอาหารอื่นทั้งสิ้น
12 แบรนด์
ในปี 2563 เดอะ พิซซ่า คอมปะนีและ 1112 เดลิเวอรี่มีการน�ำระบบ
การติดตามการขับขี่ของพนักงานจัดส่ง Loginext มาใช้เพื่อตรวจสอบ
ต�ำแหน่งที่อยู่ของพนักงาน ความเร็วในการขับขี่ รวมถึงพฤติกรรม
การขับขี่ ระบบดังกล่าวช่วยให้เราสามารถตรวจติดตามคุณภาพของ
การจัดส่งอาหาร และยังสามารถช่วยหาสาเหตุของอุบตั เิ หตุบนท้องถนน
อันเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานจัดส่ง เราตั้งใจที่จะขยาย
การท�ำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุในปี 2564 โดย
การจัดท�ำมาตรการการปรับปรุงพฤติกรรมการขับขีใ่ ห้กบั พนักงานจัดส่ง
เพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำของอุบัติเหตุ เรามีแผนในการขยายการใช้งาน
ระบบ Loginext ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการในประเทศไทยภายใน
ปี 2564 เพิ่มเติมจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพัทยา
ในปัจจุบัน

ร่างกายและจิตใจ
ไมเนอร์จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานของเรา
อย่างหลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั ประเด็นส�ำคัญทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละหน่วยธุรกิจ
ในปี 2563 การป้องกันพนักงานของเราจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ถือเป็นความส�ำคัญสูงสุด โดยทุกหน่วยธุรกิจได้จดั ท�ำ
มาตรการป้องกันต่างๆ ให้พนักงานปฏิบตั กิ ารของเรา ได้แก่ การตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายประจ�ำวัน การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และ
การเพิ่มความเข้มงวดในการท�ำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมถึง
การจัดให้มีการท�ำงานที่บ้านและเวลาการท�ำงานแบบยืดหยุ่นส�ำหรับ
พนักงานทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั งิ านหน้าร้านเพือ่ ลดความเสีย่ งจากไวรัสโควิด-19
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การย้ายส�ำนักงานใหญ่ในประเทศไทยในช่วงกลางปี 2563 และการริเริม่
โครงการ “More You” ท�ำให้พนักงานของเราสามารถมีส่วนร่วมและ
ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีที่หลากหลาย
เช่น การให้ส่วนลดพนักงานในการใช้บริการฟิตเนส การจัดเมนูอาหาร
สุขภาพจากแบรนด์ร้านอาหารที่หลากหลายของเราในบริเวณพื้นที่
รั บ ประทานอาหาร การแบ่ ง ปั น ความรู ้ ด ้ า นความเป็ น อยู ่ ที่ ดี แ ละ
การเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ผ่านทางสายด่วนและออนไลน์
เป็นต้น นอกจากนี้ เราได้จัดกิจกรรมรายเดือนภายใต้ชื่อ My Social
Hour เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในส�ำนักงานใหญ่ของเรา
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกวันศุกร์ที่สี่ของเดือน

ตามหลักการยศาสตร์ ท�ำให้พนักงานท�ำงานได้อย่างสะดวกและไม่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ของโรงงานอีกด้วย นอกจากนี้ โรงงานยังจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
อยู่ที่ดีอื่นๆ เช่น การแข่งขันกีฬา การตรวจสุขภาพประจ�ำปี และการฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

ครอบครัวและสังคม
ไมเนอร์ตระหนักว่าความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องพนักงานของเราส่งผลเกีย่ วเนือ่ ง
ถึ ง ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องสมาชิ ก ครอบครั ว และสั ง คมรอบข้ า งอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�ำให้เรามีโครงการสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวของ
พนักงานที่หลากหลาย เช่น ทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรพนักงาน สิทธิ
การลางานเพือ่ เลีย้ งดูบตุ รหลังการคลอดของบิดาทีม่ ากกว่ากฎหมายก�ำหนด
ในประเทศเซเชลส์ ให้เงินช่วยเหลือส�ำหรับบุตรพนักงานแรกคลอด
และบัตรแทนเงินสดส�ำหรับสถานที่ดูแลบุตรของพนักงาน ในปี 2563
ไมเนอร์สนับสนุนเงินจ�ำนวนมากกว่า 62 ล้านบาทเพื่อการพัฒนาและ
สนับสนุนสมาชิกในชุมชนกว่า 540,000 คนทั่วโลกในด้านการศึกษา
การพัฒนาสุขภาพ และความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละสิง่ แวดล้อม โดยเงินจ�ำนวนนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

การเงิน
ขณะที่ โ รงแรมของเรามุ ่ ง เน้ น การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพทาง
ร่างกายของพนักงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดกิจกรรมกีฬา เช่น
โยคะ วอลเล่ย์บอล ฟุตบอล คริกเก็ต และกิจกรรมกีฬาสี การจัดมื้อ
อาหารส�ำหรับพนักงานที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น เมนู
อาหารไขมันและน�้ำตาลต�่ำ การไม่ใช้ผงชูรสในการปรุงอาหาร ไปจนถึง
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งเต้านม และการฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ โรงแรมของเรายังได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต
ทีด่ ใี ห้กบั พนักงาน ได้แก่ กิจกรรมช่วยลดความเครียด เช่น โยคะและการ
นัง่ สมาธิ การให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดการความเครียดผ่านทางป้ายประกาศ
การสัมมนาออนไลน์และการฝึกอบรม นอกจากการส่งเสริมสุขภาพ
ทีด่ ขี องพนักงานแล้ว โรงแรมของเราให้ความส�ำคัญในการตรวจสอบและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีท่ ำ� งานอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการตรวจสอบ
แสงสว่าง อุณหภูมิ เสียงรบกวน ความชื้นในพื้นที่ท�ำงาน รวมถึง
การยศาสตร์ในการท�ำงานของพนักงาน และจัดท�ำมาตรการต่างๆ
เพื่อให้พนักงานสามารถท�ำงานได้อย่างสะดวกและไม่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ ได้แก่ การจัดเครือ่ งแบบปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ
การฝึกอบรมเรื่องท่าทางการท�ำงานที่ถูกต้อง และการเปลี่ยนอุปกรณ์
ส�ำนักงานและการจัดพื้นที่ท�ำงานให้ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
ทางด้านโรงงาน ได้แก่ ไมเนอร์ แดรี่ ไมเนอร์ ชีส และนวศรี แมนูแฟคเจอริง่
มุ่งเน้นการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้แก่
แสงสว่าง อุณหภูมิ คุณภาพอากาศ และการปรับปรุงจุดปฏิบัติงาน

22,170

ล้านบาท
จ�ำนวนเงินผลประโยชน์ เช่น
เงินเดือน ค่าแรง สวัสดิการ
และเงิ น สนั บ สนุ น อื่ น ๆ ที่
ไมเนอร์จ่ายให้กับพนักงาน

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งแรงกดดันอย่างที่
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อธุรกิจและพนักงานของเรา ไมเนอร์ได้ริเริ่ม
โครงการ Chairman’s Fund เพื่อจัดหาเงินช่วยเหลือปลอดดอกเบี้ย
จ�ำนวน 14,210,000 บาท ให้แก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบในทุกหน่วย
ธุรกิจทัว่ ประเทศไทยจ�ำนวน 1,421 คน นอกจากนี้ แต่ละหน่วยธุรกิจของ
เราได้จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือพนักงานเพิ่มเติม เช่น ไมเนอร์ โฮเทลส์
ได้ให้เบีย้ ยังชีพแก่พนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ 5,000 บาทต่อคน ไมเนอร์
ฟู้ดได้ให้เงินช่วยเหลือปลอดดอกเบี้ยมูลค่า 5,000 บาทต่อคนส�ำหรับ
พนักงาน 805 คน จากโครงการดังกล่าวข้างต้นท�ำให้ไมเนอร์ได้ให้
การสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น ให้ กั บ พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบในช่ ว ง
ปิดกิจการเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 29.5 ล้านบาท
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สมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส
การสนับสนุนสมาชิกชุมชนทีด่ อ้ ยโอกาสมุง่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนาเยาวชน
ผ่านโครงการพัฒนาแบบองค์รวม การเพิม่ ขีดความสามารถในการเรียนรู้
ของเด็ก และการมีส่วนร่วมในการจ้างงานสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นและ
สมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

การพัฒนาเยาวชน
เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานของไมเนอร์อายุน้อยกว่า 30 ปี การพัฒนา
เยาวชนผ่านโครงการพัฒนาแบบองค์รวมท�ำให้ไมเนอร์มีโอกาสเข้าถึง
บุคลากรที่มีศักยภาพระหว่างและหลังจากส�ำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็น
การสร้างบุคลากรให้เพียงพอต่อธุรกิจที่ขยายตัวขึ้นของเรา

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับ
สถาบันการศึกษา (MCU)
เพื่ อ สรรหาบุ ค ลากรระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ ของ
ไมเนอร์ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบัน
การศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ทีเ่ ป็นพันธมิตร เสนอหลักสูตรทีต่ อบรับกับความต้องการของ
ธุรกิจของเราให้กับนักศึกษา ในปี 2563 นักศึกษาจ�ำนวน
1,043 คนเข้าร่วมโครงการ และร้อยละ 36 ของนักศึกษา
ทั้งหมดกลับมาร่วมงานกับไมเนอร์หลังจบการศึกษา

โครงการเดอะ คอฟฟี่ คลับ เชฟ อะคาเดมี่

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�ำหรับ
ผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน
เมื่อเดือนกันยายน 2563 รัฐบาลไทยได้เปิดตัว “โครงการ
ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�ำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดย
ภาครัฐและภาคเอกชน” เพื่อช่วยเหลือทั้งบริษัทที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 และ
นั ก ศึ ก ษาจบใหม่ ที่ ก� ำ ลั ง มองหางาน โครงการนี้ ใ ห้
การสนับสนุนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 แก่บริษทั ทีจ่ า้ งผูท้ สี่ ำ� เร็จ
การศึกษาในปี 2562 เป็นต้นไปในอัตราเดียวกับค่าจ้าง
มาตรฐานตามวุฒิการศึกษา ไมเนอร์เข้าร่วมโครงการนี้
และได้จา้ งงานนักศึกษา 212 คน ภายในเดือนธันวาคม 2563
ความร่วมมือนี้ท�ำให้เกิดการจ้างงานกับนักศึกษาจบใหม่
และประหยัดงบประมาณให้บริษัทมากกว่า 2 ล้านบาท

เดอะ คอฟฟี่ คลับ เชฟ อะคาเดมี่ เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนานาชาติ
ส�ำหรับนักศึกษาโครงการ MCU เพือ่ พัฒนาเชฟทีม่ ฝี มี อื ส�ำหรับร้านเดอะ
คอฟฟี่ คลับ ทั่วโลก ซึ่งเดอะ คอฟฟี่ คลับ และ Australian Vocational
Education and Training (VET) ได้รว่ มมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจัดท�ำโครงการนี้ขึ้น โดยนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย
สร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับพวกเขาเหล่านั้น ในปี 2563 นักศึกษา
48 คนส�ำเร็จการศึกษาจากโครงการ แต่เนื่องจากเดอะ คอฟฟี่ คลับ
ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�ำให้
มีนักศึกษาเพียง 4 คนที่ได้รับการจ้างงานจากเรา
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โครงการ Explorer Program ของไมเนอร์ โฮเทลส์
หลักสูตรฝึกงานวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วและการโรงแรมเป็นหลักสูตรเข้มข้นทีไ่ ด้สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ในขณะทีย่ งั ศึกษาอยู่ พร้อมทัง้
ได้รบั ประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรมทีม่ คี า่ และโอกาสในการสร้างอาชีพหลังส�ำเร็จการศึกษา ในปี 2563 มีผสู้ ำ� เร็จการศึกษาจ�ำนวน 6 คนจากโครงการนี้
แต่เป็นที่น่าเสียใจว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�ำให้เราไม่สามารถขยายโครงการนี้ไปยังประเทศเวียดนามในปี 2563 ตามแผนที่
วางไว้ได้

โครงการสถานศึ ก ษาต้ น แบบสานพลั ง ประชารั ฐ
(EMS)
ไมเนอร์รว่ มกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาและฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและ
ความสามารถในธุรกิจโรงแรม ในปี 2563 นักศึกษาจ�ำนวน 204
คน จากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีและวิทยาลัยเทคนิค
บางแสน ซึ่งเป็นสมาชิกของโครงการสถานศึกษาต้นแบบสาน
พลังประชารัฐได้เข้าร่วมโครงการนี้

ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน กับหลักสูตรร่วมด้านการท�ำอาหาร
ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีนสานต่อความร่วมมือกับสถาบันอาหารตงฟาง
ด้วยการน�ำเสนอหลักสูตรร่วมในการพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของผู ้ ที่ มี ศั ก ยภาพด้ า นการท� ำ อาหาร เพื่ อ ต่ อ ยอดการขยายตั ว
ทางธุรกิจ นักศึกษาได้รบั การฝึกอบรมเทคนิคการท�ำอาหารอย่างมืออาชีพ
เป็นเวลา 2 ปี เพื่อเตรียมตัวเป็น “Chef Management Trainee”
ในร้านอาหารของเรา ในปี 2563 ไมเนอร์มกี ารจ้างงานนักศึกษา 180 คน
จากสถาบัน
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การสนับสนุนการศึกษาสำ�หรับเด็ก

ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK)

ไมเนอร์เชื่อว่าการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาสามารถสร้างอนาคต
ที่ดีให้กับเด็ก เราให้การสนับสนุนเด็กและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องผ่าน
หลากหลายโครงการ

ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) เป็นหน่วยธุรกิจด้านการศึกษา
ของไมเนอร์ในประเทศไทยที่น�ำเสนอสื่อการเรียนการสอน
แบบสร้ า งสรรค์ ส� ำ หรั บ เด็ ก โดย MSK เชื่ อ ในแนวทาง
การเรียนรู้แบบองค์รวมและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู ้ ป กครองและเด็ ก ผ่ า นการสั ม มนาทางวิ ช าการที่ เ น้ น
การพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ในปี 2563
มีผปู้ กครองและเด็กกว่า 30,000 คนจากทัว่ ประเทศเข้าร่วม
การสัมมนา โดยมีหวั ข้อส�ำคัญในเรือ่ งการเรียนรูเ้ ชิงทดลอง
และการเขียนโค้ด (coding) นอกจากการสัมมนาแล้ว MSK
ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น สื่ อ การเรี ย นการสอนและหนั ง สื อ ให้ กั บ
โรงเรียน 39 แห่งทัว่ ประเทศไทย คิดเป็นมูลค่ากว่า 680,000
บาท

ทุนการศึกษามูลนิธิ ไฮเน็ค
ตั้งแต่ปี 2538 มูลนิธิไฮเน็คและไมเนอร์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ผู้ได้รับทุน
การศึกษาเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในชุมชนในพื้นที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจ
โรงเรียนทีไ่ มเนอร์ให้การสนับสนุน และบุตรของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
แม้ จ ะได้ รั บ ผลกระทบจากไวรั ส โควิ ด -19 มู ล นิ ธิ แ ละไมเนอร์ ยั ง คง
มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 974 ทุนในปี 2563

โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน
โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่านที่ริเริ่มขึ้น
ตัง้ แต่ปี 2545 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมนิสยั รักการอ่านแก่
เด็กไทย เพราะการอ่านช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถ
ด้านค�ำศัพท์ การมีสมาธิ และการคิดวิเคราะห์ โครงการ
ด�ำเนินงานร่วมกับโรงเรียนและครูเพือ่ แนะน�ำรายชือ่ หนังสือ
ให้นักเรียนอ่านระหว่างภาคการศึกษา เมื่อนักเรียนอ่าน
หนังสือจบและทวนเนือ้ หากับคุณครูได้ถกู ต้องแล้ว นักเรียน
จะได้รบั แสตมป์ซงึ่ สามารถสะสมเพือ่ น�ำไปแลกพิซซ่าฟรีได้

โครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์
โครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบโอกาส
ทางการศึกษาและสภาพแวดล้อมทางการเรียนที่ดีขึ้นให้กับนักเรียน
และโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่
ไมเนอร์ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนจ�ำนวน 15 โรงเรียน ตัง้ แต่เริม่ โครงการ
ในปี 2548 โดยในปี 2563 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของไมเนอร์บริจาค
และติดตั้งคอมพิวเตอร์จ�ำนวน 50 เครื่อง พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์กับนักเรียนในโรงเรียนที่ไมเนอร์ให้การสนับสนุน
จ�ำนวน 3 โรงเรียน ในขณะเดียวกันจิตอาสาของไมเนอร์ได้ชว่ ยปรับปรุง
ห้องครัวของโรงเรียนอีก 1 แห่งเพื่อยกระดับสุขอนามัยและสุขภาพของ
นักเรียน

ผลงานโครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ชวนน้องอ่าน ในปี 2563

102,270
จ�ำนวนพิซซ่า

611
โรงเรียนที่

ที่ถูกแลก

85%
อัตราความส�ำเร็จ
ในการอ่าน

เข้าร่วมโครงการ

8,544
ครูที่เข้าร่วม
โครงการ

225,634
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
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การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ
ในปี 2563 ไมเนอร์ให้การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการทั่วโลกมากกว่า
400 คน เราจ้างงานผูพ้ กิ ารมากกว่า 200 คนในประเทศไทย ทัง้ จากการ
จ้างงานในธุรกิจของเรา และจากการสานต่อความร่วมมือกับมูลนิธิ
นวัตกรรมทางสังคมและสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชนในการสนับสนุน
การจ้างงานและส่งเสริมอาชีพผูพ้ กิ าร ส�ำหรับหน่วยธุรกิจในต่างประเทศ
เราจ้างงานผูพ้ กิ ารมากกว่า 100 คน ซึง่ รวมถึงผูท้ ไี่ ด้รบั การจ้างงานจาก
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 89 คน นอกจากนีอ้ ารูชา คอฟฟี่ ลอดจ์ ของเอเลวาน่า
คอลเลคชั่นในแทนซาเนียยังคงให้การสนับสนุนกลุ่ม ชางกา ซึ่งเป็น
กิจการเพื่อสังคมที่จ้างงานคนพิการและสร้างรายได้ให้กับพวกเขา
ศูนย์หตั ถกรรมชางกาผลิตเครือ่ งประดับ เครือ่ งแก้ว และของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุรีไซเคิลที่มาจากโรงแรม ในปี 2563 ชางกาจ้างงานผู้พิการ
35 คน และช่วยเหลือผู้พิการด้วยเบี้ยยังชีพ อาหาร และยา ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ในปี 2563 ไมเนอร์ให้การสนับสนุนการจ้างงาน
ผู้พิการทั่วโลกจ�ำนวนมากกว่า
คน

400
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จิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม
ไมเนอร์ เ ชื่ อ ว่ า หนึ่ ง ในปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการบรรลุ ค วามยั่ ง ยื น คื อ
การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เราให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เราส่งเสริมให้
ทุกหน่วยธุรกิจของเราทั่วโลกด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจและสนับสนุนความ
ส�ำคัญของการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

การสนับสนุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของไมเนอร์ วัดตามมูลค่า (บาท)
เราสนับสนุนอย่างไร
26%

71%

การลงทุน
กับชุมชน
การให้ความ
สนับสนุนเชิงพาณิชย์
การบริจาค
3%
เพื่อการกุศล

เราสนับสนุนอะไร
1%

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

1%

การศึกษา
สุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
เพื่อการกุศลอื่นๆ

64%

เราสนับสนุนที่ ไหน

3%
3%

แอฟริกา
เอเชียแปซิฟิก
ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์
ยุโรป
อื่นๆ
(คาบสมุทรอินเดีย
ตะวันออกกลาง
อเมริกาใต้)

34%

21%

16%

57%
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กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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

“วันท�ำดีด้วยจิตอาสา” ที่พนักงานไมเนอร์จากทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรม ในปี 2563
ท่ามกลางอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จิตอาสาของไมเนอร์
ได้ร่วมกันอุทิศเวลากว่า 2,300 ชั่วโมงและก�ำลังกายในการท�ำความดีเพื่อสังคม
โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมมากกว่า 18,000 คน

Hotels with a Heart
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป,
ยุโรป

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้ริเริ่มโครงการ “Hotels with a Heart” มาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว
เพื่อสนับสนุนที่พักให้กับเด็กที่ป่วยหนักและครอบครัวที่มีเงินทุนจ�ำกัดเมื่อพวกเขา
จ�ำเป็นต้องหาที่พักใกล้โรงพยาบาลในเมืองใหญ่ซึ่งห่างจากบ้านเกิด ในปี 2563
โรงแรม 30 แห่งสนับสนุนที่พักจ�ำนวน 317 คืน

การสนับสนุนที่พักฉุกเฉิน ไมเนอร์ โฮเทลส์ ออสเตรเลีย ร่วมมือกับกรมการเคหะและสวัสดิการสังคมจัดหา
ไมเนอร์ โฮเทลส์
ที่พักฉุกเฉินส�ำหรับคนไร้บ้านและมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ออสเตรเลีย (โอ๊คส์),
ห้องพักมากกว่า 3,500 คืน ถูกจัดสรรให้กับผู้รับผลประโยชน์จ�ำนวน 1,000 คน
ออสเตรเลีย
การบริจาคโลหิต
ไมเนอร์ กรุ๊ป,
มาเลเซีย โอมาน

พนักงานไมเนอร์จ�ำนวนเกือบ 500 คน จาก 3 ประเทศร่วมบริจาคโลหิตให้กับ
สภากาชาดและโรงพยาบาลในพืน้ ทีท่ เี่ ราด�ำเนินธุรกิจอยู่ และสามารถสนับสนุนโลหิต
ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจ�ำนวน 500 คน

โครงการท�ำดี
ในเดือนเกิด
ไมเนอร์ ส�ำนักงานใหญ่,
ประเทศไทย

พนั ก งานไมเนอร์ ป ระจ� ำ ส� ำ นั ก งานใหญ่ ร วมตั ว กั น จั ด กิ จ กรรมท� ำ ดี เ พื่ อ สั ง คม
เป็นประจ�ำในทุกเดือน 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 เพื่อระดมทุนส�ำหรับมูลนิธิ
โรงพยาบาลเด็กในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตและโครงการสนับสนุนผู้ป่วยและครอบครัว
อื่นๆ ในปี 2563 เดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลียระดมทุนได้มากกว่า 56,000 เหรียญ
ออสเตรเลียให้กับมูลนิธินี้

