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ไมเนอร์จัดท�ำ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุม 
ทุกกลุ ่มธุรกิจโดยมุ ่งเน้นให้แต่ละหน่วยธุรกิจด�ำเนิน 
กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือลดผลกระทบต่อภำวะโลกร้อนและ 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมถึงกำรอนุรักษ์ 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนท่ีที่เรำด�ำเนินธุรกิจ  
เรำเชื่อมั่นว่ำกำรเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนของเรำ 
กับนโยบำย ข้อกฎหมำย และมำตรฐำนสำกลที่เก่ียวข้อง
อย่ำงสม�ำ่เสมอจะท�ำให้เรำประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมระยะยำวได้ 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ตอบแบบสอบถำมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ ซึง่จดัท�ำโดยโครงกำรเปิดเผยข้อมลูคำร์บอน  
โดยได้รับคะแนนส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ทีร่ะดบั “C” เทียบเท่ำกับคะแนนเฉลีย่ของธุรกิจในระดบัโลกและดกีว่ำคะแนน
เฉล่ียในระดับภูมิภำคเอเชีย นอกจำกนี้เรำได้รับคะแนนระดับ “B-” ในด้ำน 
กำรมีส่วนร่วมกับคู่ค้ำ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายและประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม
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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�าเนินการ 
อย่างยั่งยืน Green Key  
(ฉลากด้านสิ่งแวดล้อม)

จ�านวนหน่วยธุรกิจ*ที่ได้รับการรับรอง 

* ครอบคลมุโรงแรมและโรงงานผลิต

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf
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เรำตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรขยำยขอบเขตกำรรำยงำน 
ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุมหน่วยธุรกิจท่ีส�ำคัญ
ทั้งหมดของเรำ โดยเรำสำมำรถขยำยขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูลด้ำน
สิ่งแวดล้อมในปี 2563 ได้ดังนี้

• รำยงำนข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมของโรงงำนเบเกอรี่แห่งใหม่ของเรำ 
(เริ่มกำรผลิตในเดือนมีนำคม 2563) และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

• รำยงำนข้อมลูสทุธิของกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกใน scope 1,  2 และ 3
• Scope 1: เพ่ิมเติมปริมำณกำรเติมสำรท�ำควำมเย็นประเภท 

ไฮโดรฟลูออโรคำร์บอนในโรงแรม (ไม่รวม เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) และ
โรงงำนของเรำ

• Scope 3: ในปี 2563 มีกำรเพิ่มเติมกำรรำยงำนข้อมูลในหมวด 
“กำรซื้อสินค้ำและบริกำร” โดยครอบคลุมข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์จำกกิจกรรมดงัต่อไปนี:้ กำรใช้พลำสตกิประเภท
ใช้ครั้งเดียวในประเทศไทย กำรผลิตและขนส่งวัตถุดิบบำงประเภท
ส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของไมเนอร์ โฮเทลส์ในประเทศไทย (คิดเป็น
ร้อยละ 4.2 ของค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด) กำรใช้ขวดน�ำ้พลำสตกิใน เอน็เอช  
โฮเทล กรุ๊ป และกำรใช้กระดำษในนวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง โดยในปี 
2562 มีกำรรำยงำนข้อมูลในหมวดดังกล่ำวเฉพำะกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์จำกปริมำณน�้ำที่ดึงมำใช้เท่ำนั้น

ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกสทุธิ scope 1 มค่ีำเพิม่ข้ึนร้อยละ 23 
เมือ่เทยีบกับปี 2562 เน่ืองจำกกำรน�ำปรมิำณกำรเตมิสำรไฮโดรฟลอูอโร- 
คำร์บอนในกำรท�ำควำมเย็นซึง่มค่ีำสมัประสทิธ์ิท่ีสงู และกำรใช้พลงังำน
แบบไม่หมุนเวียนของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปเพ่ิมเติมในกำรค�ำนวณ 
อย่ำงไรก็ตำมปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิ scope 2 และ 3  
ลดลงร้อยละ 19 และ 9 ตำมล�ำดับเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจำก 
สำเหตุ 2 ประกำร ได้แก่ อัตรำกำรเข้ำพักของโรงแรมที่ลดลงอย่ำงมำก 

จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19  และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
ใช้พลงังำนจำกแหล่งพลงังำนหมนุเวียนเกือบร้อยละ 50 ซึง่มกีำรปล่อย
กำ๊ซเรือนกระจก scope 2 ที่น้อยมำก

นอกจำกนี้ เรำสำมำรถลดปริมำณกำรใช้พลำสติกประเภทใช้ครั้งเดียว 
ในกำรด�ำเนนิธุรกิจในประเทศไทยลงร้อยละ 21 เทียบกับปี 2561 คดิเป็น 
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงกว่ำ 4,600 ตัน
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ จำกกำรที่ไมเนอร์ ฟู้ดมีกำรเปลี่ยน 
บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับอำหำร อุปกรณ์บนโต๊ะอำหำร หลอดและถุงจำก
กำรใช้พลำสติกประเภทใช้ครั้งเดียวเป็นวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงกำรยกเลิกกำรใช้พลำสติกประเภทใช้ครั้งเดียวจำกกำรปรับ
เปลีย่นกระบวนกำรท�ำงำนบำงกระบวนกำร ขณะทีไ่มเนอร์ โฮเทลส์ยังคง 
น�ำเสนอวัสดุที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือบริกำรลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง 
นอกเหนือจำกกำรไม่ใช้หลอดพลำสติกจำกกำรบังคับใช้นโยบาย 
การไม่ใช้หลอดพลาสติกในปี 2561 ได้แก่ หวีและแปรงผมจำกไม้, 
แปรงสีฟัน, ชุดโกนหนวด, หมวกอำบน�้ำและถุงใส่ผ้ำอนำมัยจำกวัสดุ
ที่ย่อยสลำยได้ในธรรมชำติ และถ้วยกระดำษและฝำปิดเคลือบสำร 
BioPBS นอกจำกนีเ้รำมกีำรใช้ขวดจ่ำยแชมพู ครมีนวดผมและสบูแ่ทน
กำรบรรจุในบรรจุภัณฑ์จำกพลำสติกประเภทใช้ครั้งเดียว และมีกำรจัด
ซื้อเนยและแยมในบรรจุภัณฑ์ขนำดใหญ่เพ่ือแบ่งเสิร์ฟให้แขกที่เข้ำพัก
โดยไม่มีกำรใช้พลำสติกประเภทใช้ครั้งเดียว นอกจำกนี้เอ็นเอช โฮเทล 
กรุ๊ปได้มีกำรลดใช้กำรพลำสติกประเภทใช้ครั้งเดียวกว่ำ 31 ล้ำนชิ้น 
ในกำรด�ำเนินงำน ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์มีกำรใช้ถุงกระดำษแทน 
ถุงพลำสติก อย่ำงไรก็ตำมเรำตระหนักดีว่ำปริมำณกำรใช้พลำสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวที่ลดลงในปี 2563 ส่วนหน่ึงเกิดจำกผลกระทบ 
ต่อธุรกิจจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19

ไมเนอร์สามารถลดปริมาณการใช้
พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว 
จากการด�าเนินการในประเทศไทยลง

21% เทียบกับปี 2561  
คิดเป็นปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ลงกว่า 4,600  
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การด�าเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป

ในปี 2563 ไมเนอร์ลงทุนในโครงการ
อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรน�า้
เป็นจ�านวนเงิน 162 ล้านบาท

https://www.minorhotels.com/en/sustainability/our-commitment
https://www.minorhotels.com/en/sustainability/our-commitment
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ไมเนอร์ได้ย้ำยเข้ำส�ำนักงำนใหญ่แห่งใหม่ในช่วงกลำงปี 2563 และเรำ
ได้ติดต้ังเครื่องกรองน�้ำดื่มในพ้ืนที่เพ่ือลดกำรใช้ขวดพลำสติกประเภท
ใช้คร้ังเดียว โดยสำมำรถลดกำรใช้ขวดน�้ำพลำสติกขนำด 600 มล. 
ประมำณกว่ำ 160,000 ขวดในช่วงเดอืนมถุินำยนถงึธันวำคม เรำได้ช่วย
ปกป้องสภำพภมูอิำกำศจำกกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 7.7 ตนั
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ

เรำได้รำยงำน “กำรใช้น�้ำ (Water Consumption)” จำกกำรด�ำเนินงำน
ของเรำเป็นคร้ังแรกในปี 2563 ส�ำหรบัโรงงำนผลติ เรำได้ค�ำนวณปรมิำณ
น�้ำใช้จำกปริมำณของน�้ำท่ีดึงมำใช้ (Water Withdrawal) ตำมจริง 
ลบด้วยปริมำณน�้ำท้ิง (Water Discharge) ตำมจริง ส�ำหรับไมเนอร์ 
โฮเทลส์ เรำใช้กำรค�ำนวณจำกกำรประมำณปริมำณน�้ำท้ิง (Water 
Discharge) เทียบเท่ำร้อยละ 80 ของปริมำณน�้ำท่ีดึงมำใช้ (Water 
Withdrawal)

ในปี 2563 เรำได้ท�ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของกำรขำดแเคลนน�้ำของ
โรงแรมท่ีไมเนอร์เป็นเจ้ำของและท่ีไมเนอร์บรหิำรจดักำรโดยใช้เครือ่งมอื 
Aqueduct Tool ของสถำบัน World Resources Institute เพื่อเตรียม
พร้อมในกำรรับมอืกับควำมเสีย่งท่ีอำจเกิดขึน้ จำกผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ 
ร้อยละ 26 ของโรงแรมทีท่�ำกำรวิเครำะห์ตัง้อยู่ในพ้ืนทีท่ีม่คีวำมเสีย่งใน
กำรขำดแคลนน�้ำสูงมำก เรำจะได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนกำรตอบสนอง
และจะรำยงำนควำมคืบหน้ำในรำยงำนประจ�ำปี 2564

รูปแบบของธุรกิจท่ีไม่ปกติอันเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
โควิด-19 ท่ัวโลกส่งผลให้กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติผิดไปจำกปกติ 
ด้วยเช่นกัน ท�ำให้มีผลต่อข้อมูลด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีเก็บได้ ดังนั้น 
เรำจึงตัดสินใจท่ีจะเล่ือนกำรตั้งเป้ำหมำยใหม่ด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
ไมเนอร์ กรุป๊ (Group-wide) ซึง่ครอบคลมุเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ ไมเนอร์ ฟู้ด 
และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ นอกเหนือจำกไมเนอร์ โฮเทลส์ท่ีมีอยู่แล้ว  
เรำตั้งใจที่จะพิจำรณำกำรตั้งเป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม 
เมื่อธุรกิจกลับมำเป็นปกติ นอกจำกนี้เรำตระหนักดีถึงควำมส�ำคัญของ 
กำรทวนสอบข้อมลูโดยหน่วยงำนภำยนอก และวำงแผนทีจ่ะด�ำเนนิกำร
ทวนสอบข้อมูลดำ้นสิ่งแวดล้อมในปี 2564

รำยละเอียดของผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมสำมำรถอ้ำงอิงได้
จำกเว็บไซต์ของไมเนอร์ ในส่วนผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน 
ปี 2563

นอกเหนือจำกกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมภำยในธุรกิจของเรำแล้ว เรำท�ำ 
กำรตรวจติดตำมควำมสอดคล้องต่อกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ในกำรด�ำเนินงำนของคู่ค้ำที่ส�ำคัญของเรำในส่วนของการบริหาร
จัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2020/mint-valuechain-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2020/mint-valuechain-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2020/mint-sd-performance-data-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2020/mint-sd-performance-data-th/.pdf
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ในปี 2563 เรำได้รวมข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในรำยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของเรำเป็นครั้งแรก 
นอกจำกนี้เรำได้น�ำข้อมูลปริมำณกำรเติมสำรไฮโดรฟลูออโรคำร์บอน
ในกำรท�ำควำมเย็นในโรงแรมของเรำ (ยกเว้นเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป)  
มำใช้ในกำรค�ำนวณด้วย

ปริมำณกำรเข้ำพักที่ลดลงอย่ำงมำกจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส 
โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ เนื่องจำกข้อมูลดังกล่ำวถูกน�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณ
อัตรำกำรใช้ทรัพยำกรและอัตรำกำรปล่อยมลพิษ โดยถ้ำไม่รวมข้อมูล 
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ไมเนอร์ โฮเทลส์มีอัตรำกำรใช้พลังงำน 
และกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46 และ 60  
ตำมล�ำดับเมื่อเทียบกับปี 2559    

อย่ำงไรก็ตำม กำรรวมข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปในปี 2563 ส่งผลในทำงบวกต่อผลกำรด�ำเนินงำน 
เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยอัตรำกำรใช้พลังงำนและกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์เมือ่รวมเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ลดลงร้อยละ 38 และ 58  
เมือ่เทยีบกับปี 2559 ตำมล�ำดบั เนือ่งจำกพลงังำนทีจ่ดัซือ้เข้ำมำใช้ (ไฟฟ้ำ  
ควำมร้อน และกำรท�ำควำมเย็น) เกือบร้อยละ 50 หรือคิดเป็นร้อยละ 
28 ของกำรใช้พลังงำนทั้งหมดในกำรด�ำเนินงำนของเอ็นเอช โฮเทล  
กรุ๊ปเป็นพลังงำนหมุนเวียน เช่น พลังงำนลม พลังงำนแสงอำทิตย์  
และพลงังำนน�ำ้ในสเปน อติำล ีเนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และลกัเซมเบร์ิก  
ส่งผลให้ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์อยู่ในระดับต�่ำ  

ในทำงเดยีวกัน อตัรำกำรใช้น�ำ้ต่อห้องทีแ่ขกเข้ำพัก (เมือ่ไม่รวมเอน็เอช  
โฮเทล กรุ๊ป) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2559 กำรรวมข้อมูล 
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ปท่ีมีห้องพักขนำดเล็กกว่ำและมีรูปแบบ 
กำรด�ำเนินงำนเป็นโรงแรมในเมืองท�ำให้อัตรำกำรใช้น�้ำเฉล่ียลดลง  
ส่งผลให้อัตรำกำรใช้น�้ำต่อห้องที่แขกเข้ำพักลดลงร้อยละ 59 เมื่อเทียบ
กับปี 2559 

เรำมีควำมพยำยำมในกำรรำยงำนข้อมูล “กำรใช ้น�้ำ” (water  
consumption) เป็นครั้งแรกในปี 2563 เรำได้ค�ำนวณปริมำณกำรใช้น�้ำ 
จำกปริมำณของน�้ำที่ดึงมำใช ้  (water withdrawal) ลบด้วย 
ปริมำณน�้ำท้ิง (water discharge) ส�ำหรับไมเนอร์ โฮเทลส์ เรำได้ใช ้
กำรประมำณปริมำณน�้ำท้ิง เทียบเท่ำร้อยละ 80 ของปริมำณน�้ำ 

การด�าเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ ที่ดึงมำใช้ อัตรำกำรใช้น�้ำของไมเนอร์ โฮเทลส์ต่อห้องท่ีแขกเข้ำพัก 
เมื่อไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 จำกปี 2562 แต่เมื่อ 
รวมข้อมูลของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ไมเนอร์ โฮเทลส์มีอัตรำกำรใช้น�้ำ
เฉล่ียที่ 0.21 ลูกบำศก์เมตรต่อห้องท่ีแขกเข้ำพักในปี 2563 ลดลง 
ร้อยละ 51 จำกปี 2562

รำยละเอียดด้ำนควำมยั่งยืนรวมถึงผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปสำมำรถอ้ำงอิงได้จำกเว็บไซต์ของเอ็นเอช  
โฮเทล กรุ๊ปในส่วน NH Hotel Group’s Consolidated Non-Financial 
Information Statement 2020.

ในปี 2563 ฝ่ำยพัฒนำเพ่ือควำมย่ังยืนร่วมกับฝ่ำยปฏิบตักิำรของไมเนอร์ 
โฮเทลส์จดักำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรในกำรจดักำรของเสยีให้กับโรงแรม
น�ำร่อง 4 แหง่ในประเทศไทย ไดแ้ก่ อนนัตรำ ริเวอร์ไซด์ อนนัตรำ หวัหิน 
อวำนี ริเวอร์ไซด์ และอวำนี หัวหิน โดยกลุ่มโรงแรมน�ำร่องมีโรงแรม
ลักษณะรีสอร์ทและโรงแรมในเมืองเพ่ือเป็นตัวแทนในกำรศึกษำชนิด 
และปริมำณของของเสียที่เกิดในโรงแรมแต่ละประเภท กำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะท้อนถึงนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม
ของไมเนอร์และก่อให้เกิดกำรน�ำไปปฏิบัติจริงภำยใต้หลักกำร 4R 
(ลด-น�ำไปใช้ใหม่-รีไซเคิล-ทดแทน) โดยส่งเสริมควำมเข้ำใจในประเภท
ของเสียที่แตกต่ำงกันและแนวทำงกำรจัดกำรของเสียเหล่ำน้ันให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำรทดลองปฏิบัติจริง
ในชั้นเรียนท่ีสอนโดยผู้เช่ียวชำญในอุตสำหกรรมกำรรีไซเคิล และ 
กำรเยี่ยมชมสถำนีผลิตกำ๊ซชีวภำพภำยในมหำวิทยำลัยชั้นน�ำแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย หลังจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว อนันตรำ  
และอวำนี หัวหินได้ร่วมกันจดักำรประชมุเชงิปฏิบตักิำรลกัษณะเดยีวกัน
ให้กับหัวหน้ำแผนกและพนักงำนภำยในโรงแรม

https://www.nh-hotels.com/corporate/sites/default/files/files-rsc/einf_nhhg_2020_en.pdf
https://www.nh-hotels.com/corporate/sites/default/files/files-rsc/einf_nhhg_2020_en.pdf
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ดังนั้นเรำจึงมีกำรแก้ไขข้อมูลเพ่ือให้ปริมำณน�้ำทิ้งออกนอกโรงงำน 
ในช่วงเวลำดังกล่ำวมีควำมถูกต้องมำกขึ้นโดยกำรประมำณปริมำณ
น�้ำทิ้ง ใช้อัตรำส่วนที่ร้อยละ 40 ของปริมำณน�้ำที่ดึงมำใช้ ซึ่งอัตรำส่วน
ดังกล่ำวน้ีค�ำนวณจำกค่ำเฉล่ียของปริมำณน�้ำท้ิงออกนอกโรงงำน 
ต่อปริมำณน�้ำที่ดึงมำใช้ในปี 2562 และ 2563 ซึ่งเป็นปริมำณจริงที่วัด
จำกมำตรวัดน�้ำทิ้งออกนอกโรงงำนที่ติดตั้งในปี 2562

ทัง้น้ีโรงงำนมผีลกำรด�ำเนินงำนทีด่ใีนกำรลดอตัรำกำรก่อเกิดของเสยีลง
ร้อยละ 29 จำกปี 2562 จำกกำรเปลีย่นวิธีกำรจดักำรหำงนมซึง่เดิมถือเป็น 
ของเสียจำกกระบวนกำรผลิตและถูกส่งไปก�ำจัดโดยผู้รับก�ำจัดของเสีย
ภำยนอกซึ่งก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำยที่สูงจำกกำรก�ำจัดน้ี ปัจจุบันโรงงำน
ท�ำกำรบ�ำบัดหำงนมด้วยกระบวนกำรบ�ำบัดน�้ำเสียของโรงงำนซึ่งมี 
ค่ำใช้จ่ำยที่น้อยกว่ำ แต่ต้องใช้เวลำในกำรปรับสภำพก่อนเข้ำสู่ระบบ 
บ�ำบัดน�้ำเสียเป็นเวลำ 10 วันเพ่ือให้คุณภำพน�้ำทิ้งหลังกำรบ�ำบัด 
สอดคล้องกับกฎหมำย โดยในปี 2563 คุณภำพน�้ำทิ้งก่อนปล่อย 
ออกจำกโรงงำนทุกพำรำมิเตอร์สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นโยบายและประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม  |  การด�าเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป  |    

การด�าเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์  |  การด�าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด  | การด�าเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์  

การด�าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด

ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส

อตัรำกำรใช้พลงังำนและกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ของโรงงำน
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 22 และ 7 ตำมล�ำดบั เน่ืองจำกมกีำรท�ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง
ของระบบท�ำควำมเย็นซึ่งใช้พลังงำนคิดเป็นร้อยละ 65 ของปริมำณ 
กำรใช้ไฟฟ้ำหรือร้อยละ 37 ของกำรใช้พลังงำนทั้งหมด ในขณะท่ี
กระบวนกำรผลิตได้ลดวันท�ำงำนเหลือเพียง 3 วัน/สัปดำห์จำกปกติ  
6 วัน/สัปดำห์อันเนื่องจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส
โควิด-19 ถึงแม้โรงงำนกลับมำด�ำเนินกำรได้ตำมปกติตั้งแต่เดือน
พฤษภำคม 2563 แต่ปริมำณกำรผลิตยังคงลดลงจำกเดิมที่ 6 - 12 ตัน 
ต่อรอบเหลือเพียง 3 ตันต่อรอบ ท�ำให้ต้องเพ่ิมควำมถ่ีในกำรท�ำ 
ควำมสะอำดกระบวนกำรผลติ ส่งผลกระทบให้มกีำรใช้พลงังำนเพ่ิมขึน้ 
เช่นเดียวกับอัตรำกำรใช้น�้ำต่อกำรผลิตสินค้ำ 1 ตันที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 
อันเน่ืองมำจำกกำรเพ่ิมควำมถ่ีในกำรท�ำควำมสะอำดดงักล่ำว ท้ังนีใ้นปี 
2563 เรำมีกำรปรับแก้ข้อมูลปริมำณน�้ำทิ้งออกนอกโรงงำนในปี 2560 
และ 2561 เป็น 97,976.6 ลูกบำศก์เมตรและ 76,381.2 ลูกบำศก์เมตร
ตำมล�ำดับ เน่ืองจำกข้อมูลท่ีรำยงำนไว้ก่อนหน้ำนี้เป็นปริมำณน�้ำเสีย 
ที่เข้ำสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียไม่ใช่ปริมำณน�้ำท้ิงออกนอกโรงงำน โดยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวโรงงำนไม่มีกำรติดตั้งมำตรวัดน�้ำทิ้งออกนอกโรงงำน  

ไมเนอร์ แดรี่ ได้รับรางวัล  
3Rs และรางวัลความ
ส�าเร็จ Zero Waste to  
Landfill จากกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมใประเทศไทย 
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ร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด

ในปี 2563 อัตรำกำรใช้พลังงำนต่อรำยได้ 1 พันบำทของร้ำนอำหำรของไมเนอร์ ฟู้ดเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ขณะที่อัตรำกำรปล่อยกำ๊ซคำร์บอนไดออกไซด์
และอัตรำกำรใช้น�้ำลดลงร้อยละ 18 และร้อยละ 5 ตำมล�ำดับเมื่อเทียบกับปี 2562 ปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลให้อัตรำกำรใช้พลังงำนเพ่ิมข้ึนเน่ืองจำก 
กำรแข่งขันของตลำดในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 เรำจ�ำเป็นต้องจัดท�ำแคมเปญส่งเสริมกำรขำยส่งผลให้รำยได้ต่อหน่วยกำรขำยลดลง 
ขณะทีก่ำรใช้พลงังำนในกำรเตรยีมอำหำรยังคงที ่ในขณะท่ีอตัรำกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ทีล่ดลงเกิดจำกกำรลดลงของค่ำสมัประสทิธ์ิกำรปล่อย
ก๊ำซเรอืนกระจกของ Grid Mix Electricity ส�ำหรบัประเทศไทยซึง่อ้ำงองิจำกองค์กำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องค์กำรมหำชน) จำก 0.5821 กิโลกรมั
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ/กิโลวัตต์ในปี 2562 เป็น 0.4999 กิโลกรัมคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเทำ่/กิโลวัตต์ในปี 2563 และอัตรำกำรใช้น�้ำที่ลดลง 
เกิดจำกมำตรกำรกำรจ�ำกัดกำรรับประทำนอำหำรในร้ำนอำหำรส่งผลให้ปริมำณน�้ำใช้ลดลง

2562 2563

1,107 1,145

ร้อยละองค์ประกอบของของเสีย

กระดาษ
46%

เศษอาหาร 
21%

พลาสติก 
20%

เศษโลหะ
5%

ของเสียประเภทอื่นๆ
8%

2562
กระดาษ 
46%

เศษอาหาร
21%

พลาสติก 
21%

เศษโลหะ 
5%

ของเสียประเภทอื่นๆ 
7%

2563

ปริมาณของเสียโดยประมาณ (ตัน)

การวิเคราะห์องค์ประกอบของเสียในร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี

จำกกำรเริม่วิเครำะห์องค์ประกอบของของเสยีในร้ำนเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนีในปี 2562 เรำยังคงประมำณกำรปรมิำณและองค์ประกอบของ 
ของเสียโดยใช้วิธีกำรเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ โดยน�ำข้อมูลปริมำณและองค์ประกอบของของเสียท่ีเกิดข้ึนจำกกำรวิเครำะห์ร้ำนอำหำร 
ตัวอย่ำง 4 ร้ำนทั้งในรูปแบบ Delco with Seats และ Restaurant-based Delivery มำใช้ประเมินปริมำณและองค์ประกอบ 
ของร้ำนอำหำรในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งร้ำนค้ำทั้ง 2 รูปแบบสร้ำงยอดขำยร้อยละ 81 ของยอดขำยรวมของเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนีในปี 2563 
จำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 กิจกรรมกำรวิเครำะห์เพ่ิมเติมในร้ำน เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนีและกำรขยำยผลไปยัง 
แบรนด์อ่ืนๆ ของไมเนอร์ ฟู้ดได้ถูกเลื่อนออกไปเพ่ือตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงชั่วครำวของกำรด�ำเนินงำนและล�ำดับควำมส�ำคัญใน
กำรด�ำเนินธุรกิจ
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นโยบายและประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม  |  การด�าเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป  |   

การด�าเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์  |  การด�าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด  |  การด�าเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

การด�าเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

เรำได้ขยำยขอบเขตกำรรำยงำนข้อมูลจำกร้ำนจ�ำหน่ำยสินค้ำไลฟ์สไตล์จำก 65 ร้ำนเป็น 103 ร้ำนจำกสินค้ำ 7 แบรนด์ (เลิกจัดจ�ำหน่ำย 1 แบรนด์)  
ไม่รวมถึงเคำน์เตอร์ขำย โดยอัตรำกำรใช้พลังงำนและกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ต่อรำยได้ 1,000 บำทลดลงร้อยละ 7 และ 33 ตำมล�ำดับ

นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

ในปี 2563 นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่มอีตัรำกำรใช้พลงังำน กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ และกำรใช้น�ำ้ลดลงร้อยละ 14, 23 และ 22 ตำมล�ำดบัเมือ่เทยีบกับ 
ปี 2562 โดยสำมำรถลดกำรใช้น�ำ้กว่ำ 24,000 ลกูบำศก์เมตรคดิเป็นร้อยละ 18 ของปรมิำณน�ำ้ทีด่งึมำใช้จำกกำรน�ำน�ำ้ทิง้จำกระบบรเีวอร์สออสโมซสิมำใช้ 
กับระบบชักโครกในห้องน�้ำ ท�ำให้สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้กว่ำ 645,000 บำท อย่ำงไรก็ตำมจำกปริมำณกำรผลิตของโรงงำนในส่วนของผลิตภัณฑ์
ท�ำควำมสะอำดที่เพ่ิมขึ้นตำมควำมต้องกำรที่เพ่ิมข้ึนของผู้บริโภคในช่วงเวลำดังกล่ำว ส่งผลให้ค่ำซีโอดีและบีโอดีของน�้ำท้ิงจำกโรงงำนมีค่ำเกิน 
ข้อก�ำหนดของนิคมอุตสำหกรรมที่โรงงำนตั้งอยู่ โดยน�้ำเสียท่ีมีค่ำซีโอดีสูงได้ก่ออันตรำยต่อจุลินทรีย์ในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียท�ำให้ระบบมีประสิทธิภำพ
ลดลง ท้ังน้ีโรงงำนท�ำกำรปรับปรุงระบบอย่ำงเคร่งครัดโดยกำรเติมจุลินทรีย์เพ่ิมเติมและเปล่ียนสำรเคมีในกำรตกตะกอนในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย  
ในระหว่ำงกำรปรับปรุงระบบนั้น น�้ำเสียที่มีปริมำณซีโอดีสูงจะถูกแยกเขำ้ถังเก็บและน�ำไปก�ำจัดโดยผู้รับก�ำจัดของเสียที่ได้รับอนุญำตตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนด จำกสำเหตุดังกล่ำวส่งผลให้อัตรำกำรก่อเกิดของเสียต่อกำรผลิตสินค้ำ 1 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 อันเนื่องมำจำกปริมำณน�้ำเสียที่มีค่ำซีโอดีสูง
และตะกอนจำกกำรบ�ำบัดทำงเคมีที่เพิ่มขึ้น 
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ระบบนิเวศทางบก  |  ระบบนิเวศทางทะเล

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพมคีวำมส�ำคญัต่อกำรรกัษำสมดลุของระบบนเิวศวิทยำและส่งเสรมิกำรด�ำรงอยู่ของพืชและสตัว์นำนำชนดิ ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
มโีรงแรมกว่ำ 50 แห่ง ท่ีตัง้อยูใ่น ตดิกับ หรอืได้มำซึง่รำยได้หรอืชือ่เสยีง จำกพ้ืนทีคุ่ม้ครองทำงธรรมชำต ิหรอืมคีวำมส�ำคญัในเชงินเิวศวิทยำ หรอืมส่ีวน
ส�ำคญัในกำรด�ำรงชวิีตของชนดิพันธ์ุสตัว์ตำมบญัชแีดงขององค์การระหว่างประเทศเพือ่การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิควำมใกล้ชดิกับธรรมชำต ิพืชและสตัว์ 
ทัง้บนบกและในน�ำ้เป็นปัจจยัท่ีส�ำคญัในกำรดงึดดูแขกให้เข้ำพักในโรงแรมของเรำ กำรอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพในพ้ืนท่ีท่ีเรำด�ำเนนิกำรอยู่
และกำรมีส่วนร่วมของแขกและชุมชนรอบข้ำงในงำนอนุรักษ์ของเรำจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อควำมยั่งยืนทำงธุรกิจ

รำยละเอยีดของผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรกัษณ์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพสำมำรถอ้ำงองิได้จำกเว็บไซต์ของไมเนอร์ในส่วนผลการด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืน ปี 2563

ระบบนิเวศทางบก

การอนุรักษ์ช้าง

ช้ำงเป็นชนิดพันธ์ุสตัว์บกท่ีมคีวำมส�ำคญัต่อกำรรกัษำควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพของระบบนิเวศที่พวกมันอำศัยอยู่ ในขณะที่เป็นสัญลักษณ์
ของป่ำท่ีดึงดูดกำรท่องเท่ียวด้วยเช่นกัน กำรลดลงของประชำกรช้ำง 
อันเป็นผลจำกกำรลักลอบล่ำงำช้ำง ควำมขัดแย้งกับมนุษย์ และ 
กำรสูญเสียแหล่งท่ีอยู่อำศัยและควำมเสื่อมโทรมของธรรมชำติจึงเป็น
เรื่องที่ต้องได้รับกำรแก้ไข

ส�ำนักงำนใหญ่ของไมเนอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ซึ่งมีช้ำงเป็นสัตว ์
ประจ�ำชำติ เรำอุทิศควำมพยำยำมในกำรปกป้องและอนุรักษ์ช้ำงผ่ำน 
โครงกำรระยะยำวต่ำงๆ ของ มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเก้ิล เอเชียน  
เอลเลเฟ่น ซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยช้ำง 
ให้ออกจำกท้องถนนท่ีพลกุพล่ำนในเมอืง มอบชวิีตควำมเป็นอยู่ทีด่ใีห้กับ 
ช้ำงบ้ำนและช้ำงป่ำ รวมถึงสนบัสนนุกำรศกึษำและวจิยัทำงวิทยำศำสตร์

ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 มูลนิธิฯยังคง
ให้ที่พักพิงกับช้ำงบ้ำนและช่วยเหลือควำญช้ำงและครอบครัว มูลนิธิฯ 
ระดมทุนโดยท�ำกำรถ่ำยทอดสดรำยวันผ่ำนเฟสบุ๊คของมูลนิธิฯ ซึ่งม ี
ผู้เข้ำชมมำกกว่ำ 5.9 ล้ำนครั้ง และน�ำเงินท่ีได้ไปใช้เพ่ือสนับสนุน
โครงกำรส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีของช้ำงบ้ำน องค์กรอนุรักษ์ท่ีมี
โครงกำรเพ่ือลดควำมขัดแย้งระหว่ำงคนและช้ำง และโครงกำรกำรศกึษำ 
ที่เก่ียวข้องกับช้ำง อย่ำงไรก็ตำม มูลนิธิฯ ไม่สำมำรถจัดกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรดูแลช้ำงอย่ำงไม่ให้เกิดควำมเครียด (Target 
Training Positive Reinforcement Workshop) ได้เนื่องจำกข้อจ�ำกัด
ด้ำนกำรเดินทำงและกำรรวมกลุ่ม
 

https://www.iucnredlist.org/
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2020/mint-sd-performance-data-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2020/mint-sd-performance-data-th.pdf
https://www.helpingelephants.org/
https://www.helpingelephants.org/
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พันธกิจและผลการด�าเนินงานของมูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอลเลเฟ่น

พันธกิจ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของช้างบ้าน

การปกป้องช้างป่า การศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ส่งเสรมิกำรใช้งำนช้ำง อย่ำงมมีนษุยธรรม 
และไม่ทำรุณช้ำง

สนับสนนุกำรอนรุกัษ์ช้ำงป่ำ และแหล่ง 
ทีอ่ยู่อำศยั รวมถึงกำรลดควำมขดัแย้ง
ระหว่ำงคนกับชำ้ง

สนับสนุนกำรท�ำวิจัยและกำรศึกษำ
พฤติกรรมช้ำงที่เป็นธรรม และไม่
ท�ำร้ำยช้ำง

ผลการ
ด�าเนินงาน
ปี 2563 จ�ำนวนช ้ำงที่ รับเข ้ำมำดูแลจำก 

แคมป์ช้ำงที่หยุดท�ำกำรเพรำะผล 
กระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส
โควิด-19

จ�ำนวนช้ำงทั้งหมดท่ีอยู่ในกำรดูแล
ของมูลนิธิฯ

จ�ำนวนควำญช้ำงและครอบครวัทีพั่ก 
อำศัยในพื้นที่ของมูลนิธิฯ 

จ�ำนวนสัตวแพทย์ด้ำนช้ำงที่ได้รับ
กำรสนับสนุน

จ�ำนวนนักเรียนในหมู ่บ ้ำนควำญ
ช้ำง จังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับกำรเรียน 
กำรสอนภำษำอังกฤษ

สนับสนุนโครงกำร “กำรบรรเทำ
ควำมขัดแย้งระหว่ำงมนุษย์กับช้ำง 
ในพ้ืนท่ีผืนป่ำดงพญำเย็น-เขำใหญ่” 
ร่วมกับมลูนธิิฟรแีลนด์และกลุม่อนุรกัษ์ 
สตัว์ป่ำวังหม ีโดยมผีลลพัธ์ดงัต่อไปนี:้ 

จ�ำนวนครั้งในกำรป้องกันเหตุกำรณ์ 
ท�ำลำยพืชผลกำรเกษตรจำกกำร
บุกรุกของชำ้ง

จ�ำนวนกำรออกลำดตระเวนเฝ้ำระวัง
ปัญหำควำมขดัแย้งระหว่ำงคนกับช้ำง

จ�ำนวนสมำชกิในชมุชนทีไ่ด้รบัควำมรู้ 
ด้ำนปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงคน
กับชำ้ง

ไม่มีกำรเสียชี วิตของช้ำงในพ้ืนที ่
ที่ด�ำเนินโครงกำร

สนบัสนุนกำรท�ำวจิยั “โครงกำรศกึษำ 
พฤติกรรมช้ำง” โดย Comparative  
Cognition for Conservation Lab  
ของ City University of New York  
ด้วยกำรช่วยเหลือด้ำนกำรวิจัยและ 
กำรเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เขตรักษำพันธุ ์
สัตว์ป่ำสลักพระ จังหวัดกำญจนบุรี 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือหำแนวทำง
ใหม่ในกำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำง
คนกับช้ำง

ถ่ำยทอดสดรำยวันผ่ำนเฟสบุ๊คของ 
มูลนิธิฯ เก่ียวกับพฤติกรรมและวิธี 
กำรดูแลช้ำง ตั้งแต่เดือนมีนำคม 
 2563 เป็นต้นมำ

สิ่งแวดล้อม
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การอนุรักษ์สัตว์ป่า
 
กำรอนุรกัษ์สตัว์ป่ำมคีวำมส�ำคัญต่อกำรด�ำรงอยู่ของสตัว์ป่ำ พชืป่ำ และแหล่งทีอ่ยู่อำศยัของสตัว์และพืชในอนำคต และสร้ำงควำมสมดลุต่อระบบนเิวศ 
รวมถึงช่วยรักษำวัฒนธรรมและมรดกของชุมชนพื้นเมือง

การอนุรักษ์ในผืนป่าในเทือกเขาบรรทัด กัมพูชา

ไมเนอร์และมูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอลเลเฟ่น ให้ควำมสนับสนุน Wildlife Alliance องค์กรไม่แสวงหำผลก�ำไรซึ่งท�ำงำนด้ำนกำรอนุรักษ ์
สัตว์ป่ำและผืนป่ำในกัมพูชำ เพ่ือปกป้องแหล่งที่อยู่อำศัยของชนิดพันธุ์สัตว์ป่ำและพืชป่ำในพ้ืนที่เทือกเขำบรรทัด เรำพัฒนำธุรกิจกำรท่องเท่ียว 
เชิงอนุรักษ์ร่วมกับองค์กร Wildlife Alliance และ YAANA Ventures ในโครงกำร Cardamom Tented Camp เต็นท์ที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งตั้งอยู่ติดกับพ้ืนที่เทือกเขำบรรทัด รำยได้ส่วนหน่ึงจำกผลประกอบกำรของโครงกำรนี้ได้ถูกน�ำไปสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องให้กับกิจกรรมอนุรักษ ์
ขององค์กร Wildlife Alliance 

ผลการด�าเนินงานปี 2563

220 วัน จ�านวนวัน
ลาดตระเวนของ 
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 2 ชุด  

5,000 ตร.ม.
พืน้ท่ีท่ีได้รบัการลาดตระเวน

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

18 ชนิดพันธุ์สัตว์ 
ตามบัญชีแดงของ 
องค์การระหว่างประเทศ 
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ในพื้นที่ได้รับการปกป้อง
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โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ

ท�ำงำนร่วมกับมูลนิธิ Honey Guide และชุมชน 
ท้องถ่ินในกำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำงคนและช้ำง
ในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่ำแรนดิเลน ประเทศแทนซำเนีย 
พ้ืนที่ดังกล่ำวมีควำมส�ำคัญต่อสัตว์ป่ำในกำรใช ้
เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยนอกเขตอุทยำนแห่งชำติทำรำงกิรี  
ซึง่มช้ีำงป่ำกว่ำ 1,000 ตวัใช้เป็นทำงเดนิในกำรย้ำยถ่ิน
 
ผลการด�าเนินงานปี 2563
• รเิริม่กองทนุ Pamoja เพ่ือระดมทุนส�ำหรบัสนับสนนุ

ชุมชนท้องถิ่นและงำนอนุรักษ์ในพื้นที่ ได้แก่ น�้ำมัน
ส�ำหรับรถลำดตระเวนและกำรด�ำเนินโครงกำร
กำรลดควำมขัดแย้งระหว่ำงคนและช้ำงของมูลนิธิ 
Honey Guide

โครงการ Wildlife Warrior

ส่งเสริมกำรแบ่งปันควำมรู ้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ 
กำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำเชิงรุกจำกรุ่นสู่รุ่น ในกลุ่มเด็กๆ ที่อำศัย 
อยู่ในชมุชนใกล้กับพ้ืนทีส่ตัว์ป่ำ เพ่ือสร้ำงนกัอนุรกัษ์รุน่ใหม่

ผลการด�าเนินงานปี 2563
• มอบทุนกำรศึกษำ Wildlife Warrior ให้กับนักอนุรักษ ์

รุ่นใหม่จำกโรงเรียนในโครงกำรรวม 12 คน
• ส่งมอบหนังสือส่งเสริมกำรอนุรักษ์ “Oceans and  

Marine Life” ให้กับนักเรยีนในโครงกำร Wildlife Warrior 
ทั้งหมด 500 คน

การอนุรักษ์ในทวีปแอฟริกา

มูลนิธิ Land & Life ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น และ เคลิ แอนด์ พีค็อก มีพันธกิจในกำรสนับสนุนกำรอยู่อำศัยอยำ่งเกื้อกูลกัน
ระหวำ่งชุมชนและสัตว์ป่ำในเคนยำและแทนซำเนียผ่ำนโครงกำรหลัก 4 โครงกำร ได้แก่

https://landandlife.foundation/
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การสนับสนุนโรงเรียน

ระดมทุนเพ่ือจัดหำอุปกรณ์กำรเรียนหรือของใช้ที่จ�ำเป็นและพัฒนำ 
โครงสร้ำงให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขตอนุรักษ์ในเคนยำและแทนซำเนีย 
 
ผลการด�าเนินงานปี 2563
• ร่วมกับ มูลนิธิ A.E. Reimann, มูลนิธิครอบครัว Belton, องค์กร 

Birgit and Constantine, บริษัท Gigi Seasons, หน่วยงำน Kenya 
Wildlife Trust (KWT) และมูลนิธิ Skal International Monaco 
ในกำรสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนในเคนยำและแทนซำเนีย  
ในด้ำนต่ำงๆ ดังต่อไปนี้:
• สร้ำงส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก เช่น ห้องครัว ห้องสมุด ห้องเรียน 

และที่พักพนักงำน ให้กับโรงเรียน 5 แห่ง
• บริจำคจุดล้ำงมือขนำด 120 ลิตร จ�ำนวน 30 จุด เครื่องจ่ำยสบู ่

เหลว 30 ชิ้น พร้อมด้วยสบู่เหลวล้ำงมือ น�้ำยำท�ำควำมสะอำด 
ห้องน�้ำ และหน้ำกำกผำ้ ให้กับโรงเรียน 3 แห่ง 

• มอบหน้ำกำกและสบู่ให้กับสมำชิกชุมชนในพ้ืนที่อนุรักษ์ Kitirua 
จ�ำนวน 300 คน

• สนับสนุนอำหำร 715 มื้อ ให้กับศูนย์ดูแลเด็กใน Karatu
• สนบัสนุนน�ำ้มนัส�ำหรบักำรลำดตระเวนของเจ้ำหน้ำทีพ่ทิกัษ์ป่ำเขต

แรนดเิลน

การสนับสนุนทางการแพทย์ 

ท�ำงำนร่วมกับศูนย์สุขภำพ Aitong ในกำรสนับสนุน
จัดหำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่จ�ำเป็นและออกหน่วย
รักษำพยำบำลโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยให้กับสมำชิก 
ชุมชนในเขต Laikipia และมำไซ มำร่ำ รวมถึงให้ 
กำรฝึกอบรมพัฒนำศกัยภำพให้กับเจ้ำหน้ำทีข่องศูนย์ 

ผลการด�าเนินงานปี 2563
• ร่วมกับองค์กรพันธมิตรในกำรสนับสนุนกำรตรวจ 

เชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ให้กับผู ้หญิง 88 คน 
ในชมุชนโดยไม่มค่ีำใช้จ่ำย ณ ศนูย์สขุภำพ Aithong  
และคลินิก Angama ในมำไซ มำร่ำ  โครงกำรนี ้
ช่วยระบุผู ้หญิงที่มีควำมเสี่ยงและให้ค�ำแนะน�ำ
ทำงกำรแพทย์เพ่ือป้องกันกำรพัฒนำเป็นมะเร็ง
ปำกมดลูก
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ระบบนิเวศทางทะเล

การอนุรักษ์เต่าทะเล

การอนุรักษ์ในประเทศไทย

มูลนิธิเพ่ือการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เพ่ือปกป้องเต่ำทะเลใกล้สูญพันธุ์และสำยพันธุ์ท้องถ่ิน รวมถึงระบบนิเวศชำยฝั่ง 
ตลอดแนวหำดไม้ขำวของจังหวัดภูเก็ตและอุทยำนแห่งชำติสิรินำถ มูลนิธิฯ มีพันธกิจ 3 ประกำร 

พันธกิจ การอนุรักษ์เต่าทะเล การอนุรักษ์แหล่งอาศัยของเต่าทะเล การสร้างความตระหนัก
และการเรียนรู้

ส นั บ ส นุ น ศู น ย ์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งทะเล
อันดำมันและกองทัพเรือในกำรเก็บ
รวบรวมไข่เต ่ำจำกพ้ืนที่ชำยหำด
ภูเก็ต เพ่ือน�ำมำฟักและปล่อยเต่ำ
กลับสู ่ท ้องทะเลอย ่ำงปลอดภัย  
มูลนิธิฯ ยังให้กำรสนับสนุนกองทุน
อนุ รั กษ ์ เต ่ ำทะเลและถิ่ นอำศัย 
เพ่ือปกป้องหลุมฟักไข่ของเต่ำทะเล 
ในภูเก็ตและพังงำ

ร ่วมกับโรงแรมพันธมิตรในพ้ืนท่ี 
หำดไม้ขำวจดักิจกรรมท�ำควำมสะอำด 
ชำยหำดตลอดทั้งปี เพ่ือสร้ำงสภำพ
แวดล้อมที่ปลอดภัยต่อเตำ่ทะเล

จัดกิจกรรมด ้ำนกำรศึกษำ และ
กิจกรรมรณรงค์ปลกูจติส�ำนกึเก่ียวกับ 
ชวีวิทยำของเต่ำทะเล และควำมส�ำคญั
ต่อระบบนเิวศทำงทะเลให้กับนกัเรยีน 
สมำชกิในชมุชนใกล้เคียง และแขกของ
โรงแรม

ผลการ
ด�าเนินงาน 
ปี 2563 จ�ำนวนเต่ำตนุท่ีถูกปล่อยกลบัสูท้่องทะเล จ�ำนวนขยะทีเ่ก็บได้จำกบรเิวณชำยหำด จ� ำนวนนัก เ รี ยน ท่ี ได ้ รั บควำมรู  ้

เก่ียวกับควำมส�ำคัญของกำรอนุรักษ์
เต่ำทะเลในกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์
ในจังหวัดภูเก็ต

จ�ำนวนผู้เข้ำเยีย่มชมบ่ออภิบำลเต่ำทะเล 

แม้จะมีกำรปิดโรงแรมในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ไมเนอร์และโรงแรมของเรำที่ต้ังอยู่ในจังหวัดภูเก็ตยังคงให้กำรสนับสนุนงำน 
ของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง

>2.2 ตัน 72013

3,274

https://www.maikhaomarineturtlefoundation.org/about.html
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9,200 ตัว

การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปะการัง 

แนวปะกำรงัมีบทบำทส�ำคญัในกำรรักษำระบบนเิวศทำงทะเลในฐำนะ
บ้ำนส�ำหรับสิ่งมีชีวิตทำงทะเลหลำกหลำยชนิดและเป็นแนวป้องกัน
ชำยฝั่งจำกกำรซัดของคล่ืน นอกจำกนั้นแนวปะกำรังยังให้ประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจจำกกำรเป็นแหล่งอำหำรของมนุษย์และแหล่งท่องเที่ยว
ส�ำหรับธุรกิจกำรท่องเที่ยว นับตั้งแต่ผลกระทบของเอลนีโญในปี 2558 
ที่ปะกำรังในมัลดีฟส์ถูกท�ำลำยไปถึงร้อยละ 60 ถึง 90 อนันตรำและ
นิยำมำได้ให้กำรสนับสนุนนักวิทยำศำสตร์ของ Coral Reef CPR  
ในกำรด�ำเนินโครงกำรอนุรกัษ์ปะกำรงัอย่ำงครบวงจรผ่ำนกำรระดมทนุ 
จำกโครงกำร “อนันตรำดอลลำร์ฟอร์ดีดส์” เพ่ือลดผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ดังกลำ่ว

กำรแพร่กระจำยของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้โครงกำรดังกล่ำวต้องหยุด 
ลงชั่วครำว อย่ำงไรก็ตำมทีมงำนของโรงแรมยังคงดูแลเรือนเพำะช�ำ 
ก่ิงปะกำรังและเส้นทำงด�ำน�้ำตื้นในพ้ืนที่รอบโรงแรม นอกจำกน้ัน 
ยังมีกำรจ้ำงนักชีววิทยำทำงทะเลเข้ำเป็นพนักงำนประจ�ำของโรงแรม
เพื่อช่วยดูแลกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรนี้ให้เป็นไปอยำ่งยั่งยืน

การอนุรักษ์ในประเทศศรีลังกา

นับตั้งแต่ปี 2560 อนันตรำ พีซ เฮเวน แทงเกล รีสอร์ท
ร่วมกับองค์กำรระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ 
(IUCN) ในโครงกำรปกป้องและอนุรักษ์เต่ำทะเลและ
แหล่งที่อยู่อำศัยของพวกมัน ชำยหำดของประเทศศรีลังกำ 
เป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของเต่ำทะเลท่ีถูกคุกคำม 5 สำยพันธุ์  
ซึ่งรวมถึงพ้ืนท่ีบนชำยหำดของโรงแรมเอง โครงกำร 
ระยะยำวน้ีได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำร “อนันตรำ
ดอลลำร์ฟอร์ดีดส์” ท่ีแขกผู ้เข้ำพักในโรงแรมสำมำรถ 
ร่วมบริจำคเงินประมำณ 1 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่โรงแรม
จะร่วมบริจำคในจ�ำนวนที่เท่ำกัน

ในปี 2563 โครงกำรดังกล่ำวสำมำรถปกป้องพื้นที่ชำยหำด
โรงแรมและส่งผลให้มีกำรฟักไข่ของเต่ำตนุและเต่ำหญ้ำ
รวม 2,339 ตัว

 

จ�านวนเต่าทะเลที่ฟักออกจากไข่ได้อย่างปลอดภัย
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2560-2563




