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การจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายและประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม
ไมเนอร์จัดท�ำ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุม
ทุ ก กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิ จ ด� ำ เนิ น
กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ ลดผลกระทบต่ อ ภาวะโลกร้ อ นและ
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจ
เราเชื่อมั่นว่าการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานของเรา
กับนโยบาย ข้อกฎหมาย และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
อย่างสม�ำ่ เสมอจะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาวได้

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ตอบแบบสอบถามด้านการบริหารจัดการ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ซึง่ จัดท�ำโดยโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน
โดยได้รับคะแนนส�ำหรับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทีร่ ะดับ “C” เทียบเท่ากับคะแนนเฉลีย่ ของธุรกิจในระดับโลกและดีกว่าคะแนน
เฉลี่ยในระดับภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้เราได้รับคะแนนระดับ “B-” ในด้าน
การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า

จ�ำนวนหน่วยธุรกิจ*ที่ ได้รับการรับรอง
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ระบบจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ISO 14001

ระบบจัดการพลังงาน
ISO 50001

ระบบประเมินอาคาร
สีเขียว LEED

ระบบประเมินอาคาร
สีเขียว BREEAM

สมาชิกประกาศนียบัตร
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Green Growth 2050

ระบบความรับผิดชอบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
และการด�ำเนินการ
อย่างยั่งยืน Green Key
(ฉลากด้านสิ่งแวดล้อม)

* ครอบคลุมโรงแรมและโรงงานผลิ ต
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การด�ำเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป

ในปี 2563 ไมเนอร์ลงทุนในโครงการ
อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรน�้ำ
เป็นจ�ำนวนเงิน
ล้านบาท
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เราตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการขยายขอบเขตการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมหน่วยธุรกิจที่ส�ำคัญ
ทั้งหมดของเรา โดยเราสามารถขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมในปี 2563 ได้ดังนี้
• รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานเบเกอรี่แห่งใหม่ของเรา
(เริ่มการผลิตในเดือนมีนาคม 2563) และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
• รายงานข้อมูลสุทธิของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน scope 1, 2 และ 3
• Scope 1: เพิ่ ม เติ ม ปริ ม าณการเติ ม สารท� ำ ความเย็ น ประเภท
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนในโรงแรม (ไม่รวม เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) และ
โรงงานของเรา
• Scope 3: ในปี 2563 มีการเพิ่มเติมการรายงานข้อมูลในหมวด
“การซื้ อ สิ น ค้ าและบริ การ” โดยครอบคลุ ม ข้ อ มู ล การปล่ อ ยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมดังต่อไปนี:้ การใช้พลาสติกประเภท
ใช้ครั้งเดียวในประเทศไทย การผลิตและขนส่งวัตถุดิบบางประเภท
ส�ำหรับการด�ำเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ในประเทศไทย (คิดเป็น
ร้อยละ 4.2 ของค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด) การใช้ขวดน�ำ้ พลาสติกใน เอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ป และการใช้กระดาษในนวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง โดยในปี
2562 มีการรายงานข้อมูลในหมวดดังกล่าวเฉพาะการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากปริมาณน�้ำที่ดึงมาใช้เท่านั้น
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ scope 1 มีคา่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23
เมือ่ เทียบกับปี 2562 เนือ่ งจากการน�ำปริมาณการเติมสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนในการท�ำความเย็นซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิท์ สี่ งู และการใช้พลังงาน
แบบไม่หมุนเวียนของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเพิ่มเติมในการค�ำนวณ
อย่างไรก็ตามปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ scope 2 และ 3
ลดลงร้อยละ 19 และ 9 ตามล�ำดับเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจาก
สาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ อัตราการเข้าพักของโรงแรมที่ลดลงอย่างมาก

จากการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 และเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป
ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเกือบร้อยละ 50 ซึง่ มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก scope 2 ที่น้อยมาก
นอกจากนี้ เราสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว
ในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยลงร้อยละ 21 เทียบกับปี 2561 คิดเป็น
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงกว่า 4,600 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการที่ไมเนอร์ ฟู้ดมีการเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอาหาร อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร หลอดและถุงจาก
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการยกเลิกการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวจากการปรับ
เปลีย่ นกระบวนการท�ำงานบางกระบวนการ ขณะทีไ่ มเนอร์ โฮเทลส์ยงั คง
น�ำเสนอวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการไม่ใช้หลอดพลาสติกจากการบังคับใช้น โยบาย
การไม่ใช้หลอดพลาสติกในปี 2561 ได้แก่ หวีและแปรงผมจากไม้,
แปรงสีฟัน, ชุดโกนหนวด, หมวกอาบน�้ำและถุงใส่ผ้าอนามัยจากวัสดุ
ที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ และถ้วยกระดาษและฝาปิดเคลือบสาร
BioPBS นอกจากนีเ้ รามีการใช้ขวดจ่ายแชมพู ครีมนวดผมและสบูแ่ ทน
การบรรจุในบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว และมีการจัด
ซื้อเนยและแยมในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เพื่อแบ่งเสิร์ฟให้แขกที่เข้าพัก
โดยไม่มีการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว นอกจากนี้เอ็นเอช โฮเทล
กรุ๊ปได้มีการลดใช้การพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวกว่า 31 ล้านชิ้น
ในการด� ำ เนิ น งาน ไมเนอร์ ไลฟ์ ส ไตล์ มี ก ารใช้ ถุ ง กระดาษแทน
ถุงพลาสติก อย่างไรก็ตามเราตระหนักดีว่าปริมาณการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวที่ลดลงในปี 2563 ส่วนหนึ่งเกิดจากผลกระทบ
ต่อธุรกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ไมเนอร์สามารถลดปริมาณการใช้
พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว
จากการด�ำเนินการในประเทศไทยลง

21%
4,600

เทียบกับปี 2561
คิดเป็นปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลงกว่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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ไมเนอร์ได้ยา้ ยเข้าส�ำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในช่วงกลางปี 2563 และเรา
ได้ติดตั้งเครื่องกรองน�้ำดื่มในพื้นที่เพื่อลดการใช้ขวดพลาสติกประเภท
ใช้ครั้งเดียว โดยสามารถลดการใช้ขวดน�้ำพลาสติกขนาด 600 มล.
ประมาณกว่า 160,000 ขวดในช่วงเดือนมิถนุ ายนถึงธันวาคม เราได้ชว่ ย
ปกป้องสภาพภูมอิ ากาศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 7.7 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
เราได้รายงาน “การใช้น�้ำ (Water Consumption)” จากการด�ำเนินงาน
ของเราเป็นครัง้ แรกในปี 2563 ส�ำหรับโรงงานผลิต เราได้คำ� นวณปริมาณ
น�้ำใช้จากปริมาณของน�้ำที่ดึงมาใช้ (Water Withdrawal) ตามจริง
ลบด้วยปริมาณน�้ำทิ้ง (Water Discharge) ตามจริง ส�ำหรับไมเนอร์
โฮเทลส์ เราใช้การค�ำนวณจากการประมาณปริมาณน�้ำทิ้ง (Water
Discharge) เทียบเท่าร้อยละ 80 ของปริมาณน�้ำที่ดึงมาใช้ (Water
Withdrawal)
ในปี 2563 เราได้ท�ำการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการขาดแเคลนน�้ำของ
โรงแรมทีไ่ มเนอร์เป็นเจ้าของและทีไ่ มเนอร์บริหารจัดการโดยใช้เครือ่ งมือ
Aqueduct Tool ของสถาบัน World Resources Institute เพื่อเตรียม
พร้อมในการรับมือกับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากผลการวิเคราะห์พบว่า
ร้อยละ 26 ของโรงแรมทีท่ ำ� การวิเคราะห์ตงั้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งใน
การขาดแคลนน�้ำสูงมาก เราจะได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนการตอบสนอง
และจะรายงานความคืบหน้าในรายงานประจ�ำปี 2564

รูปแบบของธุรกิจที่ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ทั่วโลกส่งผลให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติผิดไปจากปกติ
ด้ ว ยเช่ น กั น ท� ำ ให้ มี ผ ลต่ อ ข้ อ มู ล ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ก็ บ ได้ ดั ง นั้ น
เราจึงตัดสินใจที่จะเลื่อนการตั้งเป้าหมายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมของ
ไมเนอร์ กรุป๊ (Group-wide) ซึง่ ครอบคลุมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ไมเนอร์ ฟูด้
และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ นอกเหนือจากไมเนอร์ โฮเทลส์ที่มีอยู่แล้ว
เราตั้ ง ใจที่ จ ะพิ จ ารณาการตั้ ง เป้ า หมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพิ่ ม เติ ม
เมื่อธุรกิจกลับมาเป็นปกติ นอกจากนี้เราตระหนักดีถึงความส�ำคัญของ
การทวนสอบข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอก และวางแผนทีจ่ ะด�ำเนินการ
ทวนสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2564
รายละเอียดของผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสามารถอ้างอิงได้
จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ ในส่วนผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
ปี 2563
นอกเหนือจากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจของเราแล้ว เราท�ำ
การตรวจติ ด ตามความสอดคล้ อ งต่ อ กฎหมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในการด�ำเนินงานของคู่ค้าที่ส�ำคัญของเราในส่วนของการบริ ห าร
จัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน
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การด�ำเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์
ในปี 2563 เราได้รวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราเป็นครั้งแรก
นอกจากนี้เราได้น�ำข้อมูลปริมาณการเติมสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
ในการท�ำความเย็นในโรงแรมของเรา (ยกเว้นเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป)
มาใช้ในการค�ำนวณด้วย
ปริมาณการเข้าพักที่ลดลงอย่างมากจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถูกน�ำมาใช้ในการค�ำนวณ
อัตราการใช้ทรัพยากรและอัตราการปล่อยมลพิษ โดยถ้าไม่รวมข้อมูล
ของเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป ไมเนอร์ โฮเทลส์ มี อั ต ราการใช้ พ ลั ง งาน
และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 และ 60
ตามล�ำดับเมื่อเทียบกับปี 2559
อย่างไรก็ตาม การรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในปี 2563 ส่งผลในทางบวกต่อผลการด�ำเนินงาน
เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยอัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เมือ่ รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ลดลงร้อยละ 38 และ 58
เมือ่ เทียบกับปี 2559 ตามล�ำดับ เนือ่ งจากพลังงานทีจ่ ดั ซือ้ เข้ามาใช้ (ไฟฟ้า
ความร้อน และการท�ำความเย็น) เกือบร้อยละ 50 หรือคิดเป็นร้อยละ
28 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในการด�ำเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล
กรุ๊ปเป็นพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานน�ำ้ ในสเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และลักเซมเบิรก์
ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในระดับต�่ำ
ในทางเดียวกัน อัตราการใช้นำ�้ ต่อห้องทีแ่ ขกเข้าพัก (เมือ่ ไม่รวมเอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ป) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2559 การรวมข้อมูล
ของเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป ที่ มี ห ้ อ งพั ก ขนาดเล็ ก กว่ า และมี รู ป แบบ
การด�ำเนินงานเป็นโรงแรมในเมืองท�ำให้อัตราการใช้น�้ำเฉลี่ยลดลง
ส่งผลให้อัตราการใช้น�้ำต่อห้องที่แขกเข้าพักลดลงร้อยละ 59 เมื่อเทียบ
กับปี 2559
เรามี ค วามพยายามในการรายงานข้ อ มู ล “การใช้ น�้ ำ ” (water
consumption) เป็นครั้งแรกในปี 2563 เราได้ค�ำนวณปริมาณการใช้น�้ำ
จากปริ ม าณของน�้ ำ ที่ ดึ ง มาใช้ (water withdrawal) ลบด้ ว ย
ปริมาณน�้ำทิ้ง (water discharge) ส�ำหรับไมเนอร์ โฮเทลส์ เราได้ใช้
การประมาณปริ ม าณน�้ ำ ทิ้ ง เที ย บเท่ า ร้ อ ยละ 80 ของปริ ม าณน�้ ำ

ที่ดึงมาใช้ อัตราการใช้น�้ำของไมเนอร์ โฮเทลส์ต่อห้องที่แขกเข้าพัก
เมื่อไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จากปี 2562 แต่เมื่อ
รวมข้อมูลของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ไมเนอร์ โฮเทลส์มีอัตราการใช้น�้ำ
เฉลี่ยที่ 0.21 ลูกบาศก์เมตรต่อห้องที่แขกเข้าพักในปี 2563 ลดลง
ร้อยละ 51 จากปี 2562
รายละเอียดด้านความยั่งยืนรวมถึงผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของเอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ปในส่วน NH Hotel Group’s Consolidated Non-Financial
Information Statement 2020.

ในปี 2563 ฝ่ายพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนร่วมกับฝ่ายปฏิบตั กิ ารของไมเนอร์
โฮเทลส์จดั การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในการจัดการของเสียให้กบั โรงแรม
น�ำร่อง 4 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ อนันตรา ริเวอร์ไซด์ อนันตรา หัวหิน
อวานี ริเวอร์ไซด์ และอวานี หัวหิน โดยกลุ่มโรงแรมน�ำร่องมีโรงแรม
ลักษณะรีสอร์ทและโรงแรมในเมืองเพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษาชนิด
และปริมาณของของเสียที่เกิดในโรงแรมแต่ละประเภท การประชุม
เชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ของไมเนอร์และก่อให้เกิดการน�ำไปปฏิบัติจริงภายใต้หลักการ 4R
(ลด-น�ำไปใช้ใหม่-รีไซเคิล-ทดแทน) โดยส่งเสริมความเข้าใจในประเภท
ของเสียที่แตกต่างกันและแนวทางการจัดการของเสียเหล่านั้นให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทดลองปฏิบัติจริง
ในชั้นเรียนที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการรีไซเคิล และ
การเยี่ยมชมสถานีผลิตก๊าซชีวภาพภายในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย หลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว อนันตรา
และอวานี หัวหินได้รว่ มกันจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารลักษณะเดียวกัน
ให้กับหัวหน้าแผนกและพนักงานภายในโรงแรม
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การด�ำเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด
ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส

ไมเนอร์ แดรี่ ได้รับรางวัล
3Rs และรางวั ล ความ
ส� ำ เร็ จ Zero Waste to
Landfill จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมใประเทศไทย

อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงาน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22 และ 7 ตามล�ำดับ เนือ่ งจากมีการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง
ของระบบท�ำความเย็นซึ่งใช้พลังงานคิดเป็นร้อยละ 65 ของปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าหรือร้อยละ 37 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ในขณะที่
กระบวนการผลิตได้ลดวันท�ำงานเหลือเพียง 3 วัน/สัปดาห์จากปกติ
6 วัน/สัปดาห์อันเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ถึงแม้โรงงานกลับมาด�ำเนินการได้ตามปกติต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม 2563 แต่ปริมาณการผลิตยังคงลดลงจากเดิมที่ 6 - 12 ตัน
ต่ อ รอบเหลื อ เพี ย ง 3 ตั น ต่ อ รอบ ท� ำ ให้ ต ้ อ งเพิ่ ม ความถี่ ใ นการท� ำ
ความสะอาดกระบวนการผลิต ส่งผลกระทบให้มกี ารใช้พลังงานเพิม่ ขึน้
เช่นเดียวกับอัตราการใช้น�้ำต่อการผลิตสินค้า 1 ตันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 32
อันเนือ่ งมาจากการเพิม่ ความถีใ่ นการท�ำความสะอาดดังกล่าว ทัง้ นีใ้ นปี
2563 เรามีการปรับแก้ข้อมูลปริมาณน�้ำทิ้งออกนอกโรงงานในปี 2560
และ 2561 เป็น 97,976.6 ลูกบาศก์เมตรและ 76,381.2 ลูกบาศก์เมตร
ตามล�ำดับ เนื่องจากข้อมูลที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้เป็นปริมาณน�้ำเสีย
ที่เข้าสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียไม่ใช่ปริมาณน�้ำทิ้งออกนอกโรงงาน โดยใน
ช่วงเวลาดังกล่าวโรงงานไม่มีการติดตั้งมาตรวัดน�้ำทิ้งออกนอกโรงงาน

ดังนั้นเราจึงมีการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ปริมาณน�้ำทิ้งออกนอกโรงงาน
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีความถูกต้องมากขึ้นโดยการประมาณปริมาณ
น�้ำทิ้ง ใช้อัตราส่วนที่ร้อยละ 40 ของปริมาณน�้ำที่ดึงมาใช้ ซึ่งอัตราส่วน
ดังกล่าวนี้ค�ำนวณจากค่าเฉลี่ยของปริมาณน�้ำทิ้งออกนอกโรงงาน
ต่อปริมาณน�้ำที่ดึงมาใช้ในปี 2562 และ 2563 ซึ่งเป็นปริมาณจริงที่วัด
จากมาตรวัดน�้ำทิ้งออกนอกโรงงานที่ติดตั้งในปี 2562
ทัง้ นีโ้ รงงานมีผลการด�ำเนินงานทีด่ ใี นการลดอัตราการก่อเกิดของเสียลง
ร้อยละ 29 จากปี 2562 จากการเปลีย่ นวิธกี ารจัดการหางนมซึง่ เดิมถือเป็น
ของเสียจากกระบวนการผลิตและถูกส่งไปก�ำจัดโดยผู้รับก�ำจัดของเสีย
ภายนอกซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงจากการก�ำจัดนี้ ปัจจุบันโรงงาน
ท�ำการบ�ำบัดหางนมด้วยกระบวนการบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงงานซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า แต่ต้องใช้เวลาในการปรับสภาพก่อนเข้าสู่ระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียเป็นเวลา 10 วันเพื่อให้คุณภาพน�้ำทิ้งหลังการบ�ำบัด
สอดคล้องกับกฎหมาย โดยในปี 2563 คุณภาพน�้ำทิ้งก่อนปล่อย
ออกจากโรงงานทุกพารามิเตอร์สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม

6

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นโยบายและประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม | การด�ำเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป |
การด�ำเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ | การด�ำเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด | การด�ำเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

ร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด
ในปี 2563 อัตราการใช้พลังงานต่อรายได้ 1 พันบาทของร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ขณะที่อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และอัตราการใช้น�้ำลดลงร้อยละ 18 และร้อยละ 5 ตามล�ำดับเมื่อเทียบกับปี 2562 ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
การแข่งขันของตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เราจ�ำเป็นต้องจัดท�ำแคมเปญส่งเสริมการขายส่งผลให้รายได้ต่อหน่วยการขายลดลง
ขณะทีก่ ารใช้พลังงานในการเตรียมอาหารยังคงที่ ในขณะทีอ่ ตั ราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทลี่ ดลงเกิดจากการลดลงของค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของ Grid Mix Electricity ส�ำหรับประเทศไทยซึง่ อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จาก 0.5821 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลวัตต์ในปี 2562 เป็น 0.4999 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลวัตต์ในปี 2563 และอัตราการใช้น�้ำที่ลดลง
เกิดจากมาตรการการจ�ำกัดการรับประทานอาหารในร้านอาหารส่งผลให้ปริมาณน�้ำใช้ลดลง

การวิเคราะห์องค์ประกอบของเสียในร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี
จากการเริม่ วิเคราะห์องค์ประกอบของของเสียในร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนีในปี 2562 เรายังคงประมาณการปริมาณและองค์ประกอบของ
ของเสียโดยใช้วิธีการเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยน�ำข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของของเสียที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ร้านอาหาร
ตั ว อย่า ง 4 ร้า นทั้ง ในรูปแบบ Delco with Seats และ Restaurant-based Delivery มาใช้ประเมินปริมาณและองค์ประกอบ
ของร้านอาหารในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งร้านค้าทั้ง 2 รูปแบบสร้างยอดขายร้อยละ 81 ของยอดขายรวมของเดอะ พิซซ่า คอมปะนีในปี 2563
จากการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 กิ จ กรรมการวิ เ คราะห์ เ พิ่ ม เติ ม ในร้ า น เดอะ พิ ซ ซ่ า คอมปะนี แ ละการขยายผลไปยั ง
แบรนด์อื่นๆ ของไมเนอร์ ฟู้ดได้ถูกเลื่อนออกไปเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของการด�ำเนินงานและล�ำดับความส�ำคัญใน
การด�ำเนินธุรกิจ

ปริมาณของเสียโดยประมาณ (ตัน)

1,107 1,145

2562 2563

ร้อยละองค์ประกอบของของเสีย
เศษโลหะ
5%
พลาสติก
20%
เศษอาหาร
21%

ของเสียประเภทอื่นๆ
8%

2562

กระดาษ
46%

เศษโลหะ
5%
พลาสติก
21%
เศษอาหาร
21%

ของเสียประเภทอื่นๆ
7%

2563

กระดาษ
46%
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นโยบายและประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม | การด�ำเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป |
การด�ำเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ | การด�ำเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด | การด�ำเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

การด�ำเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
เราได้ขยายขอบเขตการรายงานข้อมูลจากร้านจ�ำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์จาก 65 ร้านเป็น 103 ร้านจากสินค้า 7 แบรนด์ (เลิกจัดจ�ำหน่าย 1 แบรนด์)
ไม่รวมถึงเคาน์เตอร์ขาย โดยอัตราการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ 1,000 บาทลดลงร้อยละ 7 และ 33 ตามล�ำดับ

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ในปี 2563 นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ มีอตั ราการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการใช้นำ�้ ลดลงร้อยละ 14, 23 และ 22 ตามล�ำดับเมือ่ เทียบกับ
ปี 2562 โดยสามารถลดการใช้นำ�้ กว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณน�ำ้ ทีด่ งึ มาใช้จากการน�ำน�ำ้ ทิง้ จากระบบรีเวอร์สออสโมซิสมาใช้
กับระบบชักโครกในห้องน�้ำ ท�ำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 645,000 บาท อย่างไรก็ตามจากปริมาณการผลิตของโรงงานในส่วนของผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ค่าซีโอดีและบีโอดีของน�้ำทิ้งจากโรงงานมีค่าเกิน
ข้อก�ำหนดของนิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่ โดยน�้ำเสียที่มีค่าซีโอดีสูงได้ก่ออันตรายต่อจุลินทรีย์ในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียท�ำให้ระบบมีประสิทธิภาพ
ลดลง ทั้งนี้โรงงานท�ำการปรับปรุงระบบอย่างเคร่งครัดโดยการเติมจุลินทรีย์เพิ่มเติมและเปลี่ยนสารเคมีในการตกตะกอนในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ในระหว่างการปรับปรุงระบบนั้น น�้ำเสียที่มีปริมาณซีโอดีสูงจะถูกแยกเข้าถังเก็บและน�ำไปก�ำจัดโดยผู้รับก�ำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้อัตราการก่อเกิดของเสียต่อการผลิตสินค้า 1 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 อันเนื่องมาจากปริมาณน�้ำเสียที่มีคา่ ซีโอดีสูง
และตะกอนจากการบ�ำบัดทางเคมีที่เพิ่มขึ้น
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การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส�ำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและส่งเสริมการด�ำรงอยูข่ องพืชและสัตว์นานาชนิด ไมเนอร์ โฮเทลส์
มีโรงแรมกว่า 50 แห่ง ทีต่ งั้ อยูใ่ น ติดกับ หรือได้มาซึง่ รายได้หรือชือ่ เสียง จากพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทางธรรมชาติ หรือมีความส�ำคัญในเชิงนิเวศวิทยา หรือมีสว่ น
ส�ำคัญในการด�ำรงชีวติ ของชนิดพันธุส์ ตั ว์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ความใกล้ชดิ กับธรรมชาติ พืชและสัตว์
ทัง้ บนบกและในน�ำ้ เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการดึงดูดแขกให้เข้าพักในโรงแรมของเรา การอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีท่ เี่ ราด�ำเนินการอยู่
และการมีส่วนร่วมของแขกและชุมชนรอบข้างในงานอนุรักษ์ของเราจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนทางธุรกิจ
รายละเอียดของผลการด�ำเนินงานด้านการอนุรกั ษณ์ความหลากหลายทางชีวภาพสามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ในส่วนผลการด�ำเนินงาน
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

ระบบนิเวศทางบก
การอนุรักษ์ช้าง

ช้างเป็นชนิดพันธุส์ ตั ว์บกทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศที่พวกมันอาศัยอยู่ ในขณะที่เป็นสัญลักษณ์
ของป่าที่ดึงดูดการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน การลดลงของประชากรช้าง
อั นเป็ นผลจากการลักลอบล่างาช้าง ความขัดแย้งกับมนุษ ย์ และ
การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและความเสื่อมโทรมของธรรมชาติจึงเป็น
เรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไข
ส�ำนักงานใหญ่ของไมเนอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ซึ่งมีช้างเป็นสัตว์
ประจ�ำชาติ เราอุทิศความพยายามในการปกป้องและอนุรักษ์ช้างผ่าน
โครงการระยะยาวต่างๆ ของ มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน
เอลเลเฟ่น ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยช้าง
ให้ออกจากท้องถนนทีพ่ ลุกพล่านในเมือง มอบชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ใี ห้กบั
ช้างบ้านและช้างป่า รวมถึงสนับสนุนการศึกษาและวิจยั ทางวิทยาศาสตร์

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 มูลนิธิฯยังคง
ให้ที่พักพิงกับช้างบ้านและช่วยเหลือควาญช้างและครอบครัว มูลนิธิฯ
ระดมทุนโดยท�ำการถ่ายทอดสดรายวันผ่านเฟสบุ๊คของมูลนิธิฯ ซึ่งมี
ผู้เข้าชมมากกว่า 5.9 ล้านครั้ง และน�ำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อสนับสนุน
โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็น อยู ่ ที่ ดี ข องช้ างบ้ า น องค์ ก รอนุ รั ก ษ์ ที่ มี
โครงการเพือ่ ลดความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง และโครงการการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับช้าง อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ไม่สามารถจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลช้างอย่างไม่ให้เกิดความเครียด (Target
Training Positive Reinforcement Workshop) ได้เนื่องจากข้อจ�ำกัด
ด้านการเดินทางและการรวมกลุ่ม
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พันธกิจและผลการด�ำเนินงานของมูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอลเลเฟ่น
พันธกิจ

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2563

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของช้างบ้าน

การปกป้องช้างป่า

การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ส่งเสริมการใช้งานช้าง อย่างมีมนุษยธรรม
และไม่ทารุณช้าง

สนับสนุนการอนุรกั ษ์ชา้ งป่า และแหล่ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมถึงการลดความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้าง

สนับสนุนการท�ำวิจัยและการศึกษา
พฤติ ก รรมช้ า งที่ เ ป็ น ธรรม และไม่
ท�ำร้ายช้าง

3

สนั บ สนุ น โครงการ “การบรรเทา
ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับช้าง
ในพื้นที่ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่”
ร่วมกับมูลนิธฟิ รีแลนด์และกลุม่ อนุรกั ษ์
สัตว์ปา่ วังหมี โดยมีผลลัพธ์ดงั ต่อไปนี:้

จ� ำ นวนช้ า งที่ รั บ เข้ า มาดู แ ลจาก
แคมป์ ช ้ า งที่ ห ยุ ด ท� ำ การเพราะผล
กระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19

23

423

จ�ำนวนช้างทั้งหมดที่อยู่ในการดูแล
ของมูลนิธิฯ

จ�ำนวนครั้งในการป้องกันเหตุการณ์
ท� ำ ลายพื ช ผลการเกษตรจากการ
บุกรุกของช้าง

35

309

จ�ำนวนควาญช้างและครอบครัวทีพ่ กั
อาศัยในพื้นที่ของมูลนิธิฯ

16

จ�ำนวนการออกลาดตระเวนเฝ้าระวัง
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง

3,200

จ�ำนวนสัตวแพทย์ด้านช้างที่ได้รับ
การสนับสนุน

จ�ำนวนสมาชิกในชุมชนทีไ่ ด้รบั ความรู้
ด้านปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน
กับช้าง

318

0

จ� ำ นวนนั ก เรี ย นในหมู ่ บ ้ า นควาญ
ช้าง จังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ

ไม่ มี ก ารเสี ย ชี วิ ต ของช้ า งในพื้ น ที่
ที่ด�ำเนินโครงการ

สนับสนุนการท�ำวิจยั “โครงการศึกษา
พฤติกรรมช้าง” โดย Comparative
Cognition for Conservation Lab
ของ City University of New York
ด้วยการช่วยเหลือด้านการวิจัยและ
การเก็บข้อมูลในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ หาแนวทาง
ใหม่ในการลดความขัดแย้งระหว่าง
คนกับช้าง

ถ่ายทอดสดรายวันผ่านเฟสบุ๊คของ
มูล นิธิฯ เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิธี
การดู แ ลช้ า ง ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม
2563 เป็นต้นมา
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การอนุรักษ์สัตว์ป่า
การอนุรกั ษ์สตั ว์ปา่ มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงอยูข่ องสัตว์ปา่ พืชป่า และแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์และพืชในอนาคต และสร้างความสมดุลต่อระบบนิเวศ
รวมถึงช่วยรักษาวัฒนธรรมและมรดกของชุมชนพื้นเมือง

การอนุรักษ์ ในผืนป่าในเทือกเขาบรรทัด กัมพูชา
ไมเนอร์และมูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอลเลเฟ่น ให้ความสนับสนุน Wildlife Alliance องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรซึ่งท�ำงานด้านการอนุรักษ์
สัตว์ป่าและผืนป่าในกัมพูชา เพื่อปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าในพื้นที่เทือกเขาบรรทัด เราพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ร่วมกับองค์กร Wildlife Alliance และ YAANA Ventures ในโครงการ Cardamom Tented Camp เต็นท์ที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งตั้งอยู่ติดกับพื้นที่เทือกเขาบรรทัด รายได้ส่วนหนึ่งจากผลประกอบการของโครงการนี้ได้ถูกน�ำไปสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้กับกิจกรรมอนุรักษ์
ขององค์กร Wildlife Alliance
ผลการด�ำเนินงานปี 2563

220 วัน จ�ำนวนวัน
ลาดตระเวนของ
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 2 ชุด

5,000 ตร.ม.
พืน้ ทีท่ ี่ได้รบั การลาดตระเวน

ปืน 2 กระบอก
เลื่อยไฟฟ้า 6 ตัว
กับดักสัตว์ 412 ชิ้น
ตาข่ายดักสัตว์ยาว 200 เมตร
สามารถยึดได้โดยเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่า

18 ชนิดพันธุ์สัตว์
ตามบัญชีแดงของ
องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ในพื้นที่ได้รับการปกป้อง

สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
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การอนุรักษ์ ในทวีปแอฟริกา
มูลนิธิ Land & Life ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอเลวาน่า คอลเลคชั่น และ เคลิ แอนด์ พีค็อก มีพันธกิจในการสนับสนุนการอยู่อาศัยอย่างเกื้อกูลกัน
ระหว่างชุมชนและสัตว์ป่าในเคนยาและแทนซาเนียผ่านโครงการหลัก 4 โครงการ ได้แก่

โครงการ Wildlife Warrior
ส่ ง เสริ ม การแบ่ ง ปั น ความรู ้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และ
การอนุรักษ์สัตว์ปา่ เชิงรุกจากรุ่นสู่รุ่น ในกลุ่มเด็กๆ ที่อาศัย
อยูใ่ นชุมชนใกล้กบั พืน้ ทีส่ ตั ว์ปา่ เพือ่ สร้างนักอนุรกั ษ์รนุ่ ใหม่

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

• มอบทุนการศึกษา Wildlife Warrior ให้กับนักอนุรักษ์
รุ่นใหม่จากโรงเรียนในโครงการรวม 12 คน
• ส่ ง มอบหนั ง สื อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ “Oceans and
Marine Life” ให้กบั นักเรียนในโครงการ Wildlife Warrior
ทั้งหมด 500 คน

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ท� ำ งานร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ Honey Guide และชุ ม ชน
ท้องถิ่นในการลดความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง
ในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแรนดิเลน ประเทศแทนซาเนีย
พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สั ต ว์ ป ่ า ในการใช้
เป็นพื้นที่ปลอดภัยนอกเขตอุทยานแห่งชาติทารางกิรี
ซึง่ มีชา้ งป่ากว่า 1,000 ตัวใช้เป็นทางเดินในการย้ายถิน่

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

• ริเริม่ กองทุน Pamoja เพือ่ ระดมทุนส�ำหรับสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่นและงานอนุรักษ์ในพื้นที่ ได้แก่ น�้ำมัน
ส� ำ หรั บ รถลาดตระเวนและการด� ำ เนิ น โครงการ
การลดความขัดแย้งระหว่างคนและช้างของมูลนิธิ
Honey Guide

สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
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การสนับสนุนทางการแพทย์
ท�ำงานร่วมกับศูนย์สุขภาพ Aitong ในการสนับสนุน
จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีจ�ำเป็นและออกหน่วย
รั ก ษาพยาบาลโดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยให้ กั บ สมาชิ ก
ชุมชนในเขต Laikipia และมาไซ มาร่า รวมถึงให้
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

• ร่วมกับองค์กรพันธมิตรในการสนับสนุนการตรวจ
เชื้ อ ไวรั ส เอชพี วี (HPV) ให้ กั บ ผู ้ ห ญิ ง 88 คน
ในชุมชนโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ณ ศูนย์สขุ ภาพ Aithong
และคลินิก Angama ในมาไซ มาร่า โครงการนี้
ช่วยระบุผู้หญิงที่มีความเสี่ยงและให้ค�ำแนะน�ำ
ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการพัฒนาเป็นมะเร็ง
ปากมดลูก

การสนับสนุนโรงเรียน
ระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ที่จ�ำเป็นและพัฒนา
โครงสร้างให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขตอนุรักษ์ในเคนยาและแทนซาเนีย

ผลการด�ำเนินงานปี 2563

• ร่วมกับ มูลนิธิ A.E. Reimann, มูลนิธิครอบครัว Belton, องค์กร
Birgit and Constantine, บริษัท Gigi Seasons, หน่วยงาน Kenya
Wildlife Trust (KWT) และมูลนิธิ Skal International Monaco
ในการสนั บ สนุ น โรงเรี ย นและชุ ม ชนในเคนยาและแทนซาเนี ย
ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้:
• สร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น ห้องครัว ห้องสมุด ห้องเรียน
และที่พักพนักงาน ให้กับโรงเรียน 5 แห่ง
• บริจาคจุดล้างมือขนาด 120 ลิตร จ�ำนวน 30 จุด เครื่องจ่ายสบู่
เหลว 30 ชิ้น พร้อมด้วยสบู่เหลวล้างมือ น�้ำยาท�ำความสะอาด
ห้องน�้ำ และหน้ากากผ้า ให้กับโรงเรียน 3 แห่ง
• มอบหน้ากากและสบู่ให้กับสมาชิกชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ Kitirua
จ�ำนวน 300 คน
• สนับสนุนอาหาร 715 มื้อ ให้กับศูนย์ดูแลเด็กใน Karatu
• สนับสนุนน�ำ้ มันส�ำหรับการลาดตระเวนของเจ้าหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ปา่ เขต
แรนดิเลน

สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
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ระบบนิเวศทางทะเล
การอนุรักษ์เต่าทะเล
การอนุรักษ์ ในประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เพื่อปกป้องเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์และสายพันธุ์ท้องถิ่น รวมถึงระบบนิเวศชายฝั่ง
ตลอดแนวหาดไม้ขาวของจังหวัดภูเก็ตและอุทยานแห่งชาติสิรินาถ มูลนิธิฯ มีพันธกิจ 3 ประการ
พันธกิจ

ผลการ
ด�ำเนินงาน
ปี 2563

การอนุรักษ์เต่าทะเล

การอนุรักษ์แหล่งอาศัยของเต่าทะเล

การสร้างความตระหนัก
และการเรียนรู้

สนั บ สนุ น ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามันและกองทัพเรือในการเก็บ
รวบรวมไข่ เ ต่ า จากพื้ น ที่ ช ายหาด
ภูเก็ต เพื่อน�ำมาฟักและปล่อยเต่า
กลั บ สู ่ ท ้ อ งทะเลอย่ า งปลอดภั ย
มูลนิธิฯ ยังให้การสนับสนุนกองทุน
อนุ รั ก ษ์ เ ต่ า ทะเลและถิ่ น อาศั ย
เพื่อปกป้องหลุมฟักไข่ของเต่าทะเล
ในภูเก็ตและพังงา

ร่ ว มกั บ โรงแรมพั น ธมิ ต รในพื้ น ที่
หาดไม้ขาวจัดกิจกรรมท�ำความสะอาด
ชายหาดตลอดทั้งปี เพื่อสร้างสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัยต่อเต่าทะเล

จั ด กิ จ กรรมด้ า นการศึ ก ษา และ
กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกเกีย่ วกับ
ชีววิทยาของเต่าทะเล และความส�ำคัญ
ต่อระบบนิเวศทางทะเลให้กบั นักเรียน
สมาชิกในชุมชนใกล้เคียง และแขกของ
โรงแรม

13

>2.2 ตัน

720

จ�ำนวนเต่าตนุทถี่ กู ปล่อยกลับสูท่ อ้ งทะเล

จ�ำนวนขยะทีเ่ ก็บได้จากบริเวณชายหาด

จ� ำ นวนนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ความรู ้
เกี่ยวกับความส�ำคัญของการอนุรักษ์
เต่าทะเลในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ในจังหวัดภูเก็ต

3,274

จ�ำนวนผูเ้ ข้าเยีย่ มชมบ่ออภิบาลเต่าทะเล
แม้จะมีการปิดโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไมเนอร์และโรงแรมของเราที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตยังคงให้การสนับสนุนงาน
ของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อม
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การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปะการัง
แนวปะการังมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาระบบนิเวศทางทะเลในฐานะ
บ้านส�ำหรับสิ่งมีชีวิตทางทะเลหลากหลายชนิดและเป็นแนวป้องกัน
ชายฝั่งจากการซัดของคลื่น นอกจากนั้นแนวปะการังยังให้ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจจากการเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และแหล่งท่องเที่ยว
ส�ำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว นับตั้งแต่ผลกระทบของเอลนีโญในปี 2558
ที่ปะการังในมัลดีฟส์ถูกท�ำลายไปถึงร้อยละ 60 ถึง 90 อนันตราและ
นิยามาได้ให้การสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ของ Coral Reef CPR
ในการด�ำเนินโครงการอนุรกั ษ์ปะการังอย่างครบวงจรผ่านการระดมทุน
จากโครงการ “อนันตราดอลลาร์ฟอร์ดีดส์” เพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว

การอนุรักษ์ ในประเทศศรีลังกา
นับตั้งแต่ปี 2560 อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล รีสอร์ท
ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(IUCN) ในโครงการปกป้ อ งและอนุ รั ก ษ์ เ ต่ า ทะเลและ
แหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมัน ชายหาดของประเทศศรีลังกา
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลที่ถูกคุกคาม 5 สายพันธุ์
ซึ่ ง รวมถึ ง พื้ น ที่ บ นชายหาดของโรงแรมเอง โครงการ
ระยะยาวนี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากโครงการ “อนั น ตรา
ดอลลาร์ ฟ อร์ ดี ด ส์ ” ที่ แ ขกผู ้ เ ข้ า พั ก ในโรงแรมสามารถ
ร่วมบริจาคเงินประมาณ 1 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่โรงแรม
จะร่วมบริจาคในจ�ำนวนที่เท่ากัน
ในปี 2563 โครงการดังกล่าวสามารถปกป้องพื้นที่ชายหาด
โรงแรมและส่งผลให้มีการฟักไข่ของเต่าตนุและเต่าหญ้า
รวม 2,339 ตัว

9,200

ตัว

จ�ำนวนเต่าทะเลที่ฟักออกจากไข่ได้อย่างปลอดภัย
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560-2563

การแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โครงการดังกล่าวต้องหยุด
ลงชั่วคราว อย่างไรก็ตามทีมงานของโรงแรมยังคงดูแลเรือนเพาะช�ำ
กิ่งปะการังและเส้นทางด�ำน�้ำตื้นในพื้นที่รอบโรงแรม นอกจากนั้น
ยังมีการจ้างนักชีววิทยาทางทะเลเข้าเป็นพนักงานประจ�ำของโรงแรม
เพื่อช่วยดูแลการด�ำเนินงานของโครงการนี้ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

