ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

1

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
2560

2561

2562

2563
(Post-TFRS 16)

58,644

78,620

129,889

58,232

34,893

46,127

60,625

23,059

12,273

14,634

26,283

546

5,415

4,508

10,698

(21,407)

15,342

20,218

32,053

22,170

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

1,544

1,848

1,848

-

ต้นทุนทางการเงินจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน

1,747

2,519

3,457

4,078

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายให้รัฐบาล (ภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่รอหักกับที่จ่ายให้รัฐบาล)(2)

787

1,289

2,293

(2,445)

ความสามารถ
ในการท�ำก�ำไร
(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

4.76

2.33

4.10

(6.94)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

11.86

6.79

12.72

(26.40)

ข้อมูลต่อหุ้น
(บาท)

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

1.22

0.93

2.04

(4.71)

รวมบริษัทย่อย(1) รายได้รวม
(ล้านบาท)
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ และค่าเสือ่ มราคา
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ

หมายเหตุ: (1) รวมงบการเงิ นของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
(2) ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลมีผลขาดทุนสุทธิ ในปี 2563 จึงไม่ตอ้ งจ่ายภาษี นิติบคุ คลและสามารถน�ำผลขาดทุนนีไ้ ปลดหย่อนภาษี ในอนาคตได้

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

2

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
สัดส่วนโครงสร้างกรรมการบริษัทแบ่งตามเพศ

สัดส่วนโครงสร้างกรรมการบริษัทแบ่งตามอายุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2

หญิง

2

9

ชาย

9

30 - 50 ปี
> 50 ปี

ผลการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์
จ�ำนวนพนักงาน (คน) และสัดส่วนตามประเภทการจ้างงาน(1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

จ�ำนวนรวมทั้งหมด

66,451
ไมเนอร์ โฮเทลส์(2)

29,849
ไมเนอร์ ฟู้ด

34,245
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

1,980

โกลบอล แชร์ เซอร์วิส
และส�ำนักงานใหญ่

377

พนักงานประจ�ำ	

พนักงานชั่วคราว

89%

11%

48%		

52%

63%		

37%

94%

6%

หมายเหตุ: (1) พนักงานของบริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จ� ำกัด (มหาชน) บริ ษัทย่อย, โรงแรมทีบ่ ริ ษัทรับจ้างบริ หาร และแฟรนไชส์
(2) รวมพนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามทีร่ ายงานใน Consolidated Non-Financial Information Statement 2020 (corporate perimeter) ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

3

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

สัดส่วนของพนักงานแยกตามสัญชาติ(1)(2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ออสเตรเลีย
จีน
สเปน
เวียดนาม
เยอรมัน
อินเดีย
พม่า
เนเธอร์แลนด์
อิตาลี
ฟิลิปปินส์
กัมพูชา
โปรตุเกส

ไทย
43.0%

6.4%
5.5%
5.3%
3.8%
2.2%
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%
1.9%
1.7%
1.6%
อื่นๆ
20.2%

หมายเหตุ: (1) พนักงานของบริ ษัท ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล จ� ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย รวมถึงพนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป โรงแรมทีบ่ ริ ษัทรับจ้างบริ หาร และแฟรนไชส์
(2) ไมเนอร์ จา้ งพนักงานจ�ำนวน 157 สัญชาติมาท�ำงานในกลุม่ ของเรา

สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน(1)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			

สัดส่วนของพนักงานแยกตามเพศและระดับของพนักงาน(1)(2)(3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			

หญิง

1.9%
ผู้บริหารระดับกลาง/
หัวหน้างาน

10.0%

บริหาร
ระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
หัวหน้างาน

พนักงาน

88.1%

ชาย

51%

ผู้บริหาร
ระดับสูง

พนักงาน

49%
33%
67%
45%
55%
52%
48%
หญิง

หมายเหตุ: (1) ส�ำหรับธุรกิ จอาหาร: รวมเฉพาะส�ำนักงาน โรงงาน และร้านที บ่ ริ ษัทเป็ น
เจ้าของเท่านัน้
ส� ำหรับธุรกิ จโรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทงั้ ที ่เราเป็ นเจ้าของและ/หรื อ
บริ หาร รวมโรงแรมในเครื อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (corporate perimeter)

ชาย

หมายเหตุ: (1) ส�ำหรับธุรกิ จอาหาร: รวมเฉพาะส�ำนักงาน โรงงาน และร้านที บ่ ริ ษัทเป็ น
เจ้าของเท่านัน้
ส� ำหรับธุรกิ จโรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทงั้ ที ่เราเป็ นเจ้าของและ/หรื อ
บริ หาร รวมโรงแรมในเครื อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (corporate perimeter)
(2) สัดส่วนผูบ้ ริ หาร (ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูบ้ ริ หารระดับกลาง หัวหน้างาน) ทีเ่ ป็ น
ผูห้ ญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 43
(3) สัดส่วนหัวหน้างาน (ระดับแรก) ทีเ่ ป็ นผูห้ ญิ ง คิดเป็ นร้อยละ 46

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

สัดส่วนของพนักงานแยกตามอายุ(1)

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

58%

45%

31 - 50 ปี

46%

มากกว่า
50 ปี

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

อัตราการลาออกของพนักงาน
(รวมพนักงานชั่วคราว)(1)(2)(3)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

30 ปี
หรือน้อยกว่า

4

46%

อัตราการลาออก
แยกตามเพศ
หญิง

63%
ชาย

9%

2562(4)

หมายเหตุ: (1) ส�ำหรับธุรกิ จอาหาร: รวมเฉพาะส�ำนักงาน โรงงาน และร้านที บ่ ริ ษัทเป็ น
เจ้าของเท่านัน้
ส� ำหรับธุรกิ จโรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทงั้ ที ่เราเป็ นเจ้าของและ/หรื อ
บริ หาร รวมโรงแรมในเครื อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (corporate perimeter)

สวัสดิการของพนักงาน แยกตามประเภทการจ้างงาน(1)
พนักงาน
ประจ�ำ

พนักงาน
ชั่วคราว(2)

หมายเหตุ: (1) ส�ำหรับพนักงานทีท่ �ำงานในประเทศไทย
(2) “พนักงานชัว่ คราว” ของธุรกิ จโรงแรมหมายถึงพนักงานทีจ่ า้ งงานตามสัญญา
แต่ไม่รวมพนักงานทีจ่ า้ งเป็ นรายวันส�ำหรับงานจัดเลีย้ ง
(3) ส�ำหรับผูบ้ ริ หารทีผ่ า่ นเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนด

54%

หมายเหตุ: (1) ส�ำหรับธุรกิ จอาหาร: รวมเฉพาะส�ำนักงาน โรงงาน และร้านที บ่ ริ ษัทเป็ น
เจ้าของเท่านัน้
ส� ำหรับธุรกิ จโรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทงั้ ที ่เราเป็ นเจ้าของและ/หรื อ
บริ หาร รวมโรงแรมในเครื อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (corporate perimeter)
(2) อัตราการลาออกของพนักงานค�ำนวนโดยใช้จ�ำนวนพนักงานทีล่ าออกทัง้ หมด
ใน 1 ปี หารด้วยจ�ำนวนพนักงานโดยเฉลีย่
(3) ข้อมูลรวมพนักงานชัว่ คราว (ซึ่งมีสดั ส่วนเกือบร้อยละ 30 ของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี 2563) โดยปกติ แล้วพนักงานเหล่านี ้จะมี อายุการท� ำงานที ่สนั้ กว่า
พนักงานประจ�ำทัว่ ไป
(4) แก้ไขอัตราการลาออกของพนักงานในปี 2563 จากร้อยละ 56 เป็ นร้อยละ 46
เนือ่ งจากการแก้ไขตัวเลขของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เป็ นการนับจ�ำนวนพนักงาน
(คน) แทนการใช้จ�ำนวนเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา (FTE)

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี
แยกตามระดับของพนักงาน(1)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประกันชีวิต
การรักษาพยาบาล
ความคุ้มครองกรณีพิการ
หรือทุพพลภาพ
การลาคลอดบุตร
บ�ำนาญเกษียณอายุ
Employees Joint
Investment Program (EJIP)(3)
ประกันสังคม
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

2563

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

26

ผู้บริหารระดับสูง

28

ผู้บริหารระดับกลาง/
หัวหน้างาน

18

พนักงานปฏิบัติการ

27

หมายเหตุ: (1) ส� ำหรับธุรกิ จอาหาร: รวมเฉพาะส� ำนักงานและร้ านที ่บริ ษัทเป็ นเจ้าของ
เท่านัน้
ส�ำหรับธุรกิ จโรงแรม: รวมแบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิ โวลี และเอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ป

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ปี 2563
Compulsory

Senior
Executive

Middle
Management

Entry Level
Management,
Supervisor,
Specialist

Office-Based
Employee

Store/ Hotel
Employee

• Orientation
• Code of Conduct & Anti-Corruption
• Personal Data Protection & GDPR
• Sustainability 101
• Minor Executive Onboarding Program (90 Days)
• Time for you & Behaviour for success
• Minor Hotels - Appropriate Workplace Behaviour,
Loyalty Program Introduction, R2W Journeys - New
Hygiene and Safety Protocols and Practices
• Minor Food - COVID-19 responsibility & service tips,
Work at Home courses
• Orientation
• Code of Conduct & Anti-Corruption
• Personal Data Protection & GDPR
• Sustainability 101
• Minor Executive Onboarding Program (90 Days)
• Time for you & Behaviour for success
• Minor Hotels - Appropriate Workplace Behaviour,
Loyalty Program Introduction, R2W Journeys - New
Hygiene and Safety Protocols and Practices
• Minor Food - COVID-19 responsibility & service tips,
Work at Home courses
• Orientation
• Code of Conduct & Anti-Corruption
• Personal Data Protection & GDPR
• Sustainability 101
• Time for you & Behaviour for success
• Minor Hotels - Appropriate Workplace Behaviour,
Loyalty program introduction, E-Learning (Virtual
campus, Safety, First aid, Rostering), R2W Journeys New Hygiene and Safety Protocols and Practices
• Minor Food - Area Coach Onboarding Program,
COVID-19 responsibility & service tips, Work at Home
courses

System Training

Functional Training

• Basic Computer Systems
• Employee Platform
• PeopleStrong Training

• Oracle Training for Employee • Minor Hotels – Business Knowledge courses by
Job level
• Basic Computer Systems
• Minor Food - BLDP for Operations Manager,
• Employee Platform
Expertise Certification
• PeopleStrong Training
• Minor Shared Service – Finance, Auditing

• Oracle Training for Employee • Minor Hotels – Supervisory Skills, Business
Training, E-leaning Courses, Job Skills Coach
• Basic Computer Systems
Certification
• Employee Service
• Minor Food - MLDP for Store Managers,
• PeopleStrong Training
Business Management for Store Manager, MEP
for store manager, Shift Management for store
manager, BLDP, First-Time People Manager
courses
• Minor Lifestyle – eBasic Business Knowledge,
Online business
• Minor Shared Service - Accounting & Finance
Knowledge Enhancement, English for IT and
Accounting
• Oracle Training for Employee • Minor Food - Customer Management, Business
Management, People Management
• Basic Computer Systems
• Minor Shared Service - Accounting & Finance
• Employee Service
Knowledge Enhancement
• PeopleStrong Training

• Orientation
• Code of Conduct & Anti-Corruption
• Personal Data Protection & GDPR
• Sustainability 101
• Time for you & Behaviour for success
• Minor Hotels - Appropriate Workplace Behaviour,
Loyalty program introduction
• Minor Food - COVID-19 responsibility & service tips,
Work at Home courses
• Minor Hotels - Service Training Programs,
• PeopleStrong Training
• Orientation
• Minor Hotels - OPERA System Language Training, Minor Training Bytes (MTB)
• Code of Conduct & Anti-Corruption
- 15 Minutes Skills Training, Micro-Learning
Training,
• Personal Data Protection & GDPR
Courses, Typsy Hotel Skills Training Library,
• Minor Food - Menulink,
• Sustainability 101
Minor Hotels Explorer Program
Store Operations System
• Time for you & Behaviour for success
• Minor Food - Brand’s operations training for
• Minor Hotels - Appropriate Workplace Behaviour,
store staff
Loyalty Program Introduction, E-Learning
• Minor Lifestyle - Professional Service, Store
(Virtual campus, Safety, First aid, Rostering), Leap From
Management, Product Knowledge, Customer
Good to Great Customer Service Training,
Focus
R2W Journeys- New Hygiene and Safety Protocols and
Practices
• Minor Food - Serve Better, Sell More, COVID-19
responsibility & service tips

5

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ปี 2563
Managerial & Work
Performance Skills Development

Senior
Executive

Middle
Management

Entry Level
Management
Supervisor,
Specialist

Office-Based
Employee
Store/ Hotel
Employee

• Targeted Selection
• Language Clinic (English)
• Computer Skills Training
• Minor Hotels - E-Learning
Program (E-Cornell) for GM

• Candidate Selection Training
• English Clinic
• Computer Skills Training
• Supervisory & Line
Management Skills
• Skillsoft Leadership
Development Program
• Minor Hotels - E-Learning
Program (E-Cornell) for
Department head
• Computer Skills
• Candidate Selection Training,
Managing My Performance
• Minor Hotels - Skillsoft
Leadership Development
Program
• Minor Food - Entry Level
Leadership Series (DDI
Competency-Based), Area
Coach University
• Minor Lifestyle – Supervisory
Skills, English & Chinese
language, Digital Marketing
• Minor Food - Business
Management, Managing
Employee Performance,
RM-LDP
• Minor Hotels - Managing
My Performance

Leadership
Development
(Competency-Based)

Executive
Program

Talent
Development

• First-Time People Supervisor
• Executive Coaching &
• Live Sara
Mentoring
• Minor Hotels - Entreprise
• Executive Certification Program
Leader Program, Situational
Leadership II, edX @ Minor
Hotels, HSMAI-Business &
Commercial Acumen Certificate
(GM Academy), Emergenetics
and EQ 2.0
• First-Time People Supervisor
• Live Sara
• Minor Hotels – Agile Leader
Program, Commercial Leader
Program, Situational
Leadership II, edX @ Minor
Hotels, Emergenetics and
EQ 2.0

• Minor Hotels - Minor Hotel GM
Academy

• First-Time People Supervisor
• Live Sara

• Minor Food - Store
Management
Trainee Program
• Minor Hotels - Wavelength
Journey & Ascent Program

• Live Sara

• Minor Food - GROW
experiment playground
• Minor Hotels – Wavelength,
Endeavor and Horizon Journey
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ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม
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ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย(1)(2)
พนักงาน
อัตราการบาดเจ็บ(3)
ไมเนอร์ โฮเทลส์(4)(5)
ไมเนอร์ ฟู้ด
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

6.9

5.9
5.0

5.9

4.7

6.2

7.4
5.5
2560

4.9

4.5
8.4

2.2

8.3
3.0

2561

0.6

0.2

2562

2563

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ
118.0

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4)(5)
ไมเนอร์ ฟู้ด
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

102.2
69.3

24.5

42.8

35.4
23.8

33.9
7.3

42.5

2560

6.9

32.4

2561

3.0

99.3

2562

22.5
4.1
2563

อัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน
ไมเนอร์ โฮเทลส์(4)(5)
ไมเนอร์ ฟู้ด
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

8.7

4.5
4.4

2.5

4.2

5.5

6.4

1.2
2560

6.2

5.3
3.9

5.3

1.4
2561

2.5

0.7
2562

1.5
2563

หมายเหตุ: (1) ทุกตัวชี ว้ ดั เทียบจากการท�ำงาน 1 ล้านชัว่ โมง
(2) รวมทัง้ 3 กลุม่ ธุรกิ จ:
• ไมเนอร์ โฮเทลส์ - โรงแรมทีไ่ มเนอร์ เป็ นเจ้าของและบริ หารจัดการ 443 แห่งและส�ำนักงานใหญ่ 1 แห่ง รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
• ไมเนอร์ ฟูด้ - ร้านอาหารทีไ่ มเนอร์ เป็ นเจ้าของในประเทศไทย ออสเตรเลีย และนิวซี แลนด์ ไมเนอร์ แดรี ่ ไมเนอร์ ชีส และอาร์ ต ออฟ เบคกิ้ ง
• ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ - จุดจ�ำหน่ายสินค้าไลฟ์ สไตล์ในประเทศไทย และนวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง
• รายละเอียดการขยายขอบเขตอ้างอิงได้จาก “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความเป็ นอยูท่ ีด่ ีของพนักงาน” บนเว็บไซต์ของไมเนอร์ ในส่วน “พนักงาน”
(3) อัตราการบาดเจ็บ นับเฉพาะการบาดเจ็บทีม่ ีการส่งตัวไปรักษาภายนอก ไม่รวมการบาดเจ็บระดับทีต่ อ้ งการเพียงการปฐมพยาบาล
(4) จ�ำนวนโรงแรมทีร่ ายงานในปี 2562 จ�ำนวน 110 แห่ง แตกต่างจากทีเ่ คยรายงานไว้ที่ 121 แห่ง ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2563 เนือ่ งจากมีการย้ายโรงแรมจ�ำนวน 11 แห่ง
ไปอยูภ่ ายใต้เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทัง้ นีไ้ ม่มีผลกระทบต่อการรายงานตัวชีว้ ดั ของปี 2562
(5) ปี 2559 - 2560 ชัว่ โมงการท�ำงานรวมเฉพาะพนักงานประจ�ำและตัง้ แต่ปี 2561 รวมพนักงานทุกประเภท
(6) ไม่รวมร้านอาหารทีไ่ มเนอร์ เป็ นเจ้าของ และจุดจัดจ� ำหน่ายสิ นค้าไลฟ์ สไตล์

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม
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ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน(6)
2560

2561

2562

2563

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4)(5)

0.00

0.15

0.00

0.59

ไมเนอร์ ฟู้ด

0.00

0.00

0.00

0.00

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

0.00

0.00

0.00

0.00

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

0.00

0.14

0.00

0.56

2560

2561

2562

2563

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4)(5)

0.00

0.00

0.00

0.00

ไมเนอร์ ฟู้ด

0.04

0.00

0.07

0.04

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

0.00

0.00

0.00

0.00

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

0.02

0.00

0.03

0.01

2560

2561

2562

2563

อัตราการบาดเจ็บ

0.00

0.00

0.00

1.35

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

0.00

0.00

0.00

1.35

อัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน

0.00

0.00

0.00

1.35

อัตราการเสียชีวิตจากการท�ำงาน

ผู้รับเหมา

หมายเหตุ: (1) ทุกตัวชี ว้ ดั เทียบจากการท�ำงาน 1 ล้านชัว่ โมง
(2) รวมทัง้ 3 กลุม่ ธุรกิ จ:
• ไมเนอร์ โฮเทลส์ - โรงแรมทีไ่ มเนอร์ เป็ นเจ้าของและบริ หารจัดการ 443 แห่งและส�ำนักงานใหญ่ 1 แห่ง รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
• ไมเนอร์ ฟูด้ - ร้านอาหารทีไ่ มเนอร์ เป็ นเจ้าของในประเทศไทย ออสเตรเลีย และนิวซี แลนด์ ไมเนอร์ แดรี ่ ไมเนอร์ ชีส และอาร์ ต ออฟ เบคกิ้ ง
• ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ - จุดจ�ำหน่ายสินค้าไลฟ์ สไตล์ในประเทศไทย และนวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง
• รายละเอียดการขยายขอบเขตอ้างอิงได้จาก “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความเป็ นอยูท่ ีด่ ีของพนักงาน” บนเว็บไซต์ของไมเนอร์ ในส่วน “พนักงาน”
(3) อัตราการบาดเจ็บ นับเฉพาะการบาดเจ็บทีม่ ีการส่งตัวไปรักษาภายนอก ไม่รวมการบาดเจ็บระดับทีต่ อ้ งการเพียงการปฐมพยาบาล
(4) จ�ำนวนโรงแรมทีร่ ายงานในปี 2562 จ�ำนวน 110 แห่ง แตกต่างจากทีเ่ คยรายงานไว้ที่ 121 แห่ง ในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2563 เนือ่ งจากมีการย้ายโรงแรมจ�ำนวน 11 แห่ง
ไปอยูภ่ ายใต้เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ทัง้ นีไ้ ม่มีผลกระทบต่อการรายงานตัวชีว้ ดั ของปี 2562
(5) ปี 2559 - 2560 ชัว่ โมงการท�ำงานรวมเฉพาะพนักงานประจ�ำและตัง้ แต่ปี 2561 รวมพนักงานทุกประเภท
(6) ไม่รวมร้านอาหารทีไ่ มเนอร์ เป็ นเจ้าของ และจุดจัดจ� ำหน่ายสิ นค้าไลฟ์ สไตล์

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม
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ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 2 และ 3
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก(1)(12)

2560

2561

2562

2563

Scope 1

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

65,415

86,205

87,575

107,883

Scope 2

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

150,428

227,820

246,485

199,035

Scope 3

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

-

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

215,843

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3 แบ่งตามประเภท

27,268(2)

28,767(3)

26,186

341,293

362,826

333,105

2561(2)

2562(3)

2563

การซื้อสินค้าและบริการ(4)

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2,250

3,628

9,327

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเชื้อเพลิง
ที่ไม่รวมใน Scope 1 และ 2(5)

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

-

-

63

การขนส่งและกระจายสินค้าของธุรกิจต้นน�้ำ(6)

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

6,743

8,414

7,057

การก่อก�ำเนิดของเสียในกระบวนการ(7)

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2

2

566

การเดินทางของพนักงาน(8)

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

95

166

128

การขนส่งและกระจายสินค้าของธุรกิจปลายน�้ำ(9)

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

418

1,211

1,253

ทรัพย์สินที่ให้เช่าของธุรกิจปลายน�้ำ(10)

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

17,398

14,957

7,434

การลงทุน(11)

เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

362

389

358

หมายเหตุ: (1) รวมข้อมูลจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และอาร์ ต ออฟ เบคกิ้ ง ในปี 2563 ในกรณีทีไ่ ม่รวม เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป การปล่อยก๊าซเรื อนกระจกโดยรวม = 269,421 ตัน คาร์ บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
(2) ปรับข้อมูล 17,398.4 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ เที ยบเท่าจาก “การลงทุน” เป็ น “ทรัพย์ สินที ่ให้เช่าของธุรกิ จปลายน�้ ำ  และ 1,505.9 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ เที ยบเท่าจาก
“ธุรกิ จต้นน�้ำอืน่ ๆ” เป็ น “การขนส่งและกระจายสิ นค้าของธุรกิ จต้นน�้ำ”
(3) ปรับข้อมูล 1,606.6 ตันคาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจาก “ธุรกิ จต้นน�้ำอืน่ ๆ” เป็ น “การขนส่งและกระจายสิ นค้าของธุรกิ จต้นน�้ำ”
(4) รวมข้อมูลปริ มาณการใช้น�้ำของ 371 โรงแรมของไมเนอร์ โฮเทลส์ (รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป), 802 ร้านอาหารทีไ่ มเนอร์ เป็ นเจ้าของ, ไมเนอร์ แดรี ่ ไมเนอร์ ชี ส, อาร์ ต ออฟ เบคกิ้ ง,
นวศรี แมนูเฟคเจอร์ ริ่ง, ปริ มาณพลาสติ กใช้ครัง้ เดียวในประเทศไทย, ปริ มาณวัตถุดิบของไมเนอร์ โฮเทลส์ในประเทศไทย (ประมาณร้อยละ 4.2 ของค่าใช้จ่ายทัง้ หมด), ปริ มาณ
น�้ำดืม่ บรรจุขวดของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และปริ มาณกระดาษของนวศรี แมนูแฟคเจอร์ ริ่ง
(5) รวมข้อมูลรถตูเ้ ช่าของไมเนอร์ แดรี ่ ไมเนอร์ ชี ส และนวศรี แมนูเฟคเจอร์ ริ่ง
(6) ข้อมูลการขนส่งวัตถุดิบระหว่างคู่คา้ ไปยังไมเนอร์ แดรี ่ ไมเนอร์ ชีส, นวศรี แมนูเฟคเจอร์ ริ่ง และศูนย์กระจายสิ นค้าของไมเนอร์ ฟูด้ รวมไปถึงการใช้ไฟฟ้าทีศ่ ูนย์กระจายสิ นค้าของ
ไมเนอร์ ฟูด้
(7) ข้อมูลการก�ำจัดของเสียของเดอะ พิ ซซ่า คอมปะนี, ไมเนอร์ แดรี ่ ไมเนอร์ ชี ส, อาร์ ต ออฟ เบคกิ้ ง และนวศรี แมนูเฟคเจอร์ ริ่ง
(8) ข้อมูลรถรับส่งพนักงานทีไ่ มเนอร์ แดรี ่ ไมเนอร์ ชี ส และนวศรี แมนูเฟคเจอร์ ริ่ง
(9) ข้อมูลการส่งอาหารจากร้านอาหารภายใต้ 1112 Delivery และเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ไปยังลูกค้า และการขนส่งผลิ ตภัณฑ์จากไมเนอร์ แดรี ่ ไมเนอร์ ชีส และนวศรี แมนูเฟคเจอร์ ริ่ง
ไปยังลูกค้า
(10) ข้อมูลก๊ าซเรื อนกระจก scope 1 และ scope 2 ของ 5 โรงแรมทีไ่ มเนอร์ เป็ นเจ้าของร้อยละ 100 แต่ไม่ได้บริ หารงาน
(11) ข้อมูลก๊ าซเรื อนกระจก scope 1 และ 2 ของพีแคน เดอลุกซ์ โรงงานทีไ่ มเนอร์ ร่วมลงทุนร้อยละ 49.9
(12) ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากองค์ การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์ การมหาชน) คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ ของผลิ ตภัณฑ์ ปรับปรุงเดื อนกุมภาพันธ์ 2563,
องค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร ปรับปรุงเดือนเมษายน 2563, กรมสิ่ งแวดล้อม อาหาร และชนบท สหราชอาณาจักรปรับปรุง 2563 และ Comprehensive Environmental Data Archive v 5.0

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

10

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ โฮเทลส์(1)
อัตราการใช้พลังงาน(2)
183

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(3)(4)
208

179

0.089

132

0.102

0.085

0.044

686
107
425

จ�ำนวนโรงแรม
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง)

462

468

205,883

349

337

351

349

87

117

113

230

2560(2)

2561(2)

2562(2)

2563(2)(7)

69

74

67

371

จ�ำนวนโรงแรม
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง)

222,744

229,945

226,366

142,624

153,350

154,976

137,098

63,259

69,394

71,390

92,847

2560(2)

2561(2)

2562(2)

2563(2)(7)

69

74

67

371

การใช้พลังงานอื่นๆ (ดีเซล, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ, น�้ำมัน,
สารท�ำความเย็น และอื่นๆ) (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Scope 1 (เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

การใช้พลังงานที่ซื้อจากภายนอก (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Scope 2 (เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

การใช้พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์ ลม และน�ำ้ (ล้านกิโลวัตต์ชวั่ โมง)
การใช้พลังงานโดยรวมต่อห้องที่แขกเข้าพัก (กิโลวัตต์ชั่วโมง/ห้อง)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อห้องที่แขกเข้าพัก
(เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ห้อง)

อัตราการใช้น�้ำ(5)(6)
0.42

0.38

0.42

1,081,314

999,100
973,848
0.21

939,533

ปริมาณน�้ำ
ที่ดึงมาใช้ (ลบ.ม.)
ปริมาณน�้ำทิ้ง
(ลบ.ม.)
จ�ำนวนโรงแรม
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง)

2560

2561

2562

2563

4,869,238

4,995,500

4,697,665

5,406,572

3,895,390

3,996,400

3,758,132

4,325,258

69

74

67

371

การใช้น�้ำ (ลูกบาศก์เมตร)
การใช้น�้ำต่อห้องที่แขกเข้าพัก (ลูกบาศก์เมตร/ห้อง)

หมายเหตุ: (1) โรงแรมในเครื อของบริ ษัททัง้ ที ่บริ ษัทเป็ นเจ้าของและบริ หาร รวมเอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ป แต่ไม่รวมโอ๊คส์ในประเทศออสเตรเลียและนิ วซี แลนด์
(2) ค่าการแปลงหน่วยพลังงานมาจากกรมสิ่ งแวดล้อม อาหาร และชนบท
สหราชอาณาจักร-ปรับปรุง 2563 และ 2561
(3) Scope 1 = น�้ำมันดี เซล ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว ก๊ าซธรรมชาติ น�้ำมันเตา
น�้ ำ มัน ก๊ า ด น�้ ำ มัน เบนซิ น สารท� ำ ความเย็ น ไฮโดรฟลู อ อโรคาร์ บอน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมาจากกรมสิ่ งแวดล้อม อาหาร
และชนบท สหราชอาณาจักร-ปรับปรุง 2563 และ 2561
(4) Scope 2 = ไฟฟ้า ความร้อน น�้ำเย็น
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมาจาก ส�ำนักงานพลังงานสากลปรับปรุง 2556 และกรมสิ่ งแวดล้อม อาหาร และชนบท สหราชอาณาจักรปรับปรุง 2561
(5) แหล่งน�้ำหลักมาจากน�้ำประปา
(6) การประมาณปริ มาณน�้ำทิ้ งเท่ากับร้อยละ 80 ของน�้ำทีด่ ึงมาใช้
(7) การรวมข้อมูลของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปท�ำให้มีการลดอย่างมากของอัตรา
การใช้พลังงาน อัตราการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และอัตราการใช้น�้ำ
ทีร่ ้อยละ 38, 58, และ 59 ตามล�ำดับ เมื อ่ เทียบกับปี 2559 รายละเอียด
ของการลดนีส้ ามารถอ้างอิ งได้จาก “การจัดการสิ่ งแวดล้อม” บนเว็บไซต์
ของไมเนอร์ ภายใต้ “การด�ำเนิ นงานของไมเนอร์ โฮเทลส์”

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม
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ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ ฟู้ด(1)
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(2)(3)(4)

อัตราการใช้พลังงาน
15.9
14.6

14.2
174

179
22

21

152

158

163
21

2562

2563

จ�ำนวนร้านอาหาร
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง) - ฮอตเชน

411

463

471

จ�ำนวนร้านอาหาร
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง) - โคลด์เชน

332

346

402

การใช้พลังงานโดยรวม - ฮอตเชน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

96,730
15,009
12,987

67,382

66,145
10,523
81,722

55,622

2561

2562

2563

จ�ำนวนร้านอาหาร
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง) - ฮอตเชน

411

463

471

จ�ำนวนร้านอาหาร
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง) - โคลด์เชน

332

346

402

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม - ฮอตเชน
(เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

การใช้พลังงานโดยรวม - โคลด์เชน (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม - โคลด์เชน
(เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

การใช้พลังงานโดยรวมต่อรายได้รวม (บาท ‘000)
(กิโลวัตต์ชั่วโมง/รายได้รวม บาท ‘000)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อรายได้รวม (บาท ‘000)
(กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/รายได้รวม บาท ‘000)

อัตราการดึงน�้ำมาใช้(5)

ปริมาณน�้ำที่ดึงมาใช้ - ฮอตเชน (ลูกบาศก์เมตร)

86.8

ปริมาณน�้ำที่ดึงมาใช้ - โคลด์เชน (ลูกบาศก์เมตร)

84.3

963,321

จ�ำนวนร้านอาหาร
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง) - โคลด์เชน

6.4

80,369

142

2561

จ�ำนวนร้านอาหาร
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง) - ฮอตเชน

7.9

6.5

อัตราการดึงน�้ำมาใช้ต่อรายได้รวม ล้านบาท		
(ลูกบาศก์เมตร/รายได้รวม ล้านบาท)

80.4

259,274

947,596
229,008

704,047

718,588

748,074
183,544

564,530

2561

2562

2563

340

391

419

313

332

383

หมายเหตุ: (1) เฉพาะร้ านอาหารที ่ไมเนอร์ เป็ นเจ้าของในประเทศไทย ยกเว้นร้ านที ่เปิ ด
น้อยกว่า 1 ปี
(2) Scope 1  =  ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว
(3) Scope 2  =  ไฟฟ้า
(4) ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมาจากองค์ การบริ หารจัดการ
ก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร ปรับปรุง
เดือนเมษายน 2563
(5) แหล่งน�้ำหลักมาจากน�้ำประปา

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม
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ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส
อัตราการใช้พลังงาน(1)

Carbon Dioxide Emission(2)(3)(4)

823

872

838

19.1

19.1

18.9

0.40

0.40

1,024

0.37

0.36
8,672

8,388

17.6

8,306
6,791

11.4

11.2

11.2

10.2

6,649

6,504

6,090

5,120

7.6

7.9

7.6

7.3

1,739

2,168

2,216

1,671

2560

2561

2562

2563

2560

2561

2562

การใช้พลังงานอื่นๆ (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, น�้ำมันดีเซล, สารท�ำความเย็น
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน) (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Scope 1
(เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Scope 2
(เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

การใช้พลังงานต่อการผลิต 1 ตัน (กิโลวัตต์ชั่วโมง/ตันผลิตภัณฑ์)
หมายเหตุ: (1)
(2)
(3)
(4)

2563

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อการผลิต 1 ตัน
(เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันผลิตภัณฑ์)

ค่าการแปลงหน่วยพลังงานมาจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์ พลังงาน-ประเทศไทย
Scope 1 = ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว น�้ำมันดีเซล สารท�ำความเย็นไฮโดรฟลูออโรคาร์ บอน
Scope 2 = ไฟฟ้า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมาจากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร ปรับปรุงล่าสุดเดือนเมษายน 2563 และ
กรมสิ่ งแวดล้อม อาหาร และชนบท สหราชอาณาจักร-ปรับปรุง 2563

อัตราการใช้น�้ำ(1)(2)(3)
8.0
6.3
146,969

5.2
114,572

ปริมาณน�้ำ
ที่ดึงมาใช้ (ลบ.ม.)
ปริมาณน�้ำทิ้ง
(ลบ.ม.)

6.0
135,676

136,741

2560

2561

2562

2563

244,949

190,953

230,561

229,104

97,980

76,381

94,886

92,362

การใช้น�้ำ (ลูกบาศก์เมตร)
การใช้น�้ำต่อการผลิต 1 ตัน (ลูกบาศก์เมตร/ตันผลิตภัณฑ์)

หมายเหตุ: (1) แหล่งน�้ำหลักมาจากน�้ำใต้ดิน
(2) ข้อมูลปี 2558 - 2560 ครอบคลุม MDL MCL และพีแคน เดอลุกซ์ และ
ข้อมูลปี 2561 - 2563 ครอบคลุมเฉพาะ MDL MCL โดยแยกพี แคน
เดอลุกซ์ ออกเนือ่ งจากจ� ำแนกว่าเป็ นโรงงานทีล่ งทุนผ่านการร่ วมลงทุน
(3) มีเปลีย่ นแปลงปริ มาณน�้ำทิ้งในปี 2560 และ 2561 โดยการประมาณปริ มาณ
น�้ำทิ้งทีร่ ้อยละ 40 ของปริ มาณน�้ำดึงมาใช้ รายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงนี ้
สามารถอ้างอิ งได้จาก “การจัดการสิ่ งแวดล้อม” บนเว็บไซต์ ของไมเนอร์
ภายใต้ “การด�ำเนิ นงานของไมเนอร์ ฟูด้ ”

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม
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ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คุณภาพน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัด(1)(2)(3)
ค่าบีโอดี

≤ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

46.6

สารแขวนลอย

≤ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

74.8
14.1

3.7

ค่าซีโอดี

≤ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร

167.6

27.9

3.8

12.9

น�้ำมันและไขมัน

11.4

≤ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.6
95.7

2560

2561

26.8

28.6

2562

2563

2.9

2560

2561

2.3

2.2

2562

2563

หมายเหตุ: (1) น�้ำเสียผ่านการบ�ำบัดโดยระบบตะกอนเร่ ง
(2) พารามิ เตอร์ ของคุณภาพน�้ำทิ้ งทีผ่ ่านการบ�ำบัดค�ำนวณจากค่าเฉลีย่ รายปี ของผลวิ เคราะห์
(3) มาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้ ง - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้ งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

อัตราการก่อก�ำเนิดของเสีย(1)

วิธีการก�ำจัดของเสีย

0.16
3,821

0.2% 3.6%
9.5%

3.1%

2560

0.07

0.06

13

6.9%

2561
1,579

3,808

2560

0.04

83.6%

1,292

28
1,551

2561

0.7%
21.5%

7.0%
38

702

9
693

1,254

2562

2562
2563

2563

ของเสียไม่อันตราย (ตัน)
ของเสียอันตราย (ตัน)
ของเสียโดยรวมต่อการผลิต 1 ตัน (ตันของเสีย/ตันผลิตภัณฑ์)

0.5%
15.4%

55%
0.2%

60.8%

0.1% 2.7%
29.2%
0.2%

23.8%

การรีไซเคิล
การน�ำมาท�ำปุ๋ย
การดึงกลับคืน

21.3%

24.1%

30.6%

การเผา
การฝังกลบ
อื่นๆ

หมายเหตุ: (1) ข้อมูลปี 2558 - 2560 ครอบคลุม MDL, MCL และพีแคน เดอลุกซ์ และข้อมูลปี 2561 - 2563 ครอบคลุมเฉพาะ MDL, MCL โดยแยกพีแคน เดอลุกซ์ ออกเนือ่ งจากจ� ำแนกว่าเป็ น
โรงงานทีล่ งทุนผ่านการร่ วมลงทุน

มลพิษทางอากาศ(1)(2)
73.1

ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน
(กิโลกรัม/ปี)
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(กิโลกรัม/ปี)

69.1
38.8

2561

47.9

2562

39.6

26.1

2563

หมายเหตุ: (1) ค� ำนวณจากผลการตรวจทัง้ 2 ปล่องของหม้อต้มน�้ ำ  โดยสุ่มตรวจปล่อง
ละ 2 ครัง้ /ปี
(2) ผลการตรวจของอากาศที ่ร ะบายออกเป็ นไปตามข้ อ ก� ำ หนดประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง ก� ำหนดค่าปริ มาณของสารเจื อปนในอากาศ
ทีร่ ะบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

14

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอาร์ต ออฟ เบคกิ้ง
อัตรการใช้พลังงาน(1)
การใช้พลังงานอื่นๆ
(น�้ำมันดีเซล, สารท�ำ
ความเย็นไฮโดรฟลูออ
โรคาร์บอน)
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

5,424
3.3
3.1

0.2

2563(2)
หมายเหตุ: (1)
(2)
(3)
(4)

อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(2)(3)(4)
การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
Scope 1 (เมตริกตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

2.7
1,646
1,540

การใช้ไฟฟ้า
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
การใช้พลังงาน
ต่อการผลิต 1 ตัน
(กิโลวัตต์ชั่วโมง/
ตันผลิตภัณฑ์)

การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
Scope 2
(เมตริกตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า)

106

2563

ค่าการแปลงหน่วยพลังงานมาจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์ พลังงาน-ประเทศไทย
Scope 1 = ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว น�้ำมันดีเซล สารท�ำความเย็นไฮโดรฟลูออโรคาร์ บอน
Scope 2  =  ไฟฟ้า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมาจากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร
ปรับปรุงล่าสุดเดือนเมษายน 2563 และกรมสิ่ งแวดล้อม อาหาร และชนบท สหราชอาณาจักร-ปรับปรุง 2563

อัตราการใช้น�้ำ(1)

คุณภาพน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัด(2)(3)(4)

5.3

ค่าบีโอดี

≤ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่าซีโอดี

≤ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

สารแขวนลอย

≤ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร

การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
โดยรวมต่อการผลิต
1 ตัน (เมตริกตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตัน
ผลิตภัณฑ์)

น�้ำมันและไขมัน

≤ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

3,151
10.6

60.9

9.9

<5

2563

2563

2563

2563

2563
ปริมาณน�้ำ
ทีด่ งึ มาใช้ (ลบ.ม.)
ปริมาณน�้ำทิ้ง
(ลบ.ม.)

15,756
12,605

การใช้น�้ำ (ลูกบาศก์เมตร)
การใช้น�้ำต่อการผลิต 1 ตัน
(ลูกบาศก์เมตร/ตันผลิตภัณฑ์)

หมายเหตุ: (1)
(2)
(3)
(4)

แหล่งน�้ำหลักมาจากน�้ำประปา
น�้ำเสียผ่านการบ�ำบัดโดยระบบตะกอนเร่ ง
พารามิ เตอร์ ของคุณภาพน�้ำทิ้ งทีผ่ ่านการบ�ำบัดค�ำนวณจากค่าเฉลีย่ รายปี ของผลวิ เคราะห์
มาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้ ง - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้ำทิ้ งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560

อัตราการก่อก�ำเนิดของเสีย
0.09
56.6

2563

วิธีการก�ำจัดของเสีย
ของเสียไม่อันตราย (ตัน)

0.0

ของเสียอันตราย (ตัน)

56.6

ของเสียโดยรวม
ต่อการผลิต 1 ตัน		
(ตันของเสีย/ตันผลิตภัณฑ์)

2563

33.2%

การรีไซเคิล

66.8%

การฝังกลบ

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม
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ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(1)(2)

อัตราการใช้พลังงาน
0.75

0.52

0.70

1,165,883

1,528,573

2562

2563

65

103

จ�ำนวนร้านค้า
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง)

0.35

808

จ�ำนวนร้านค้า
ที่ท�ำการวิเคราะห์
(แห่ง)

การใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

764

2562

2563

65

103

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Scope 2
(เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

การใช้พลังงานโดยรวมต่อรายได้รวม (บาท ‘000)
(กิโลวัตต์ชั่วโมง/รายได้รวม บาท ‘000)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อรายได้รวม (บาท ‘000)
(กิโลกรัม คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/รายได้รวม บาท ‘000)

หมายเหตุ: (1) Scope 2 = ไฟฟ้า
(2) ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมาจากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร ปรับปรุงเดือนเมษายน 2563

ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ บจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(3)(4)

อัตราการใช้พลังงาน(1)

0.033

80.3
69.2

65.1

4.4

4.1

3.8

2560

68.9

0.027

4.4

0.028

0.026
1,849

1,662

1,571

1,627

2.0

2.0

2.3

2.3

1,154

1,184

1,354

1,159

1.8

2.1

2.1

2.1

417

478

495

468

2561

2562

2563(2)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและดีเซล
การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)
การใช้พลังงานต่อการผลิต 1 ตัน (กิโลวัตต์ชั่วโมง/ตันผลิตภัณฑ์)

2560

2561

2562

2563

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Scope 1
(เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Scope 2
(เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อการผลิต 1 ตัน
(เมตริกตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันผลิตภัณฑ์)

หมายเหตุ: (1)
(2)
(3)
(4)

ค่าการแปลงหน่วยพลังงานมาจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์ พลังงาน-ประเทศไทย
ในปี 2563 นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ ง ใช้พลังงาน 13.75 กิ โลวัตต์ชวั่ โมงจากแหล่งพลังงานทดแทน
Scope 1 = ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวและน�้ำมันดีเซล Scope 2  =  ไฟฟ้า
ค่าสัมประสิ ทธิ์ การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกมาจากองค์การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (องค์การมหาชน) คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร ปรับปรุงล่าสุดเดือนเมษายน 2563

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

คุณภาพน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัด(3)(4)(5)

อัตราการใช้น�้ำ(1)(2)

≤ 450 มิลลิกรัมต่อลิตร
909.8

1.7
120,202

108,855

85,702

ค่าบีโอดี

2.2

1.8

1.5

107,840

19.8

125.3

9.2

ค่าซีโอดี
ปริมาณน�้ำ
ที่ดึงมาใช้ (ลบ.ม.)
ปริมาณน�้ำทิ้ง
(ลบ.ม.)

2560

2561

2562

2563

124,810

140,618

143,018

137,461

39,108

31,763

22,816

29,621

≤ 600 มิลลิกรัมต่อลิตร
2,386.1

136.3

266.1

66.1

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

6-9

7.0

หมายเหตุ: (1) แหล่งน�้ำมาจากน�้ำประปาเพียงแหล่งเดียว
(2) น�้ำทิ้ งจากระบบรี เวอร์ ออสโมซิ สถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่ในระบบชักโครกของ
ห้องน�้ำ โดยคิดเป็ นร้อยละ 25 ในปี 2559, ร้อยละ 31 ในปี 2560, ร้อยละ 38
ในปี 2561, ร้อยละ 21 ในปี 2562 และร้อยละ 18 ในปี 2563 ของปริ มาณ
น�้ำใช้ทงั้ หมด
(3)   ปริ มาณน�้ำเสียทีผ่ ่านการบ�ำบัดถูกปล่อยลงสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลาง
นิ คมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
(4) ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย - ระบบบ�ำบัดทางเคมี และระบบตะกอนเร่ ง
(5) มาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้ งของนิ คมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

3.5

33.4

1.9

2560

2561

2560

174

173
33

2561

279
97
77

2563

108

2562

27.4%

14.0

2562

54.7%
26.5%

28.0%

30.3%

32.1%

2562

2563

47.2%
25.4%
72.0%

14.3%
16.6%

4.1%

19.9%
1.5%

2563

ของเสียอันตราย (ตัน)
ของเสียไม่อันตราย (ตัน)
ของเสียโดยรวมต่อการผลิต 1 ตัน (กิโลกรัมของเสีย/ตันผลิตภัณฑ์)

มลพิษทางอากาศ(1)(2)
ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน
(กิโลกรัม/ปี)
ซัลเฟอร์
ไดออกไซด์
(กิโลกรัม/ปี)

≤ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

4.5

2561

206

2560

น�้ำมันและไขมัน

6.1

3.2

387

180
78

6.6

วิธีการก�ำจัดของเสีย

อัตราการก่อก�ำเนิดของเสีย

258

7.0
6.5

การใช้น�้ำ (ลูกบาศก์เมตร)
การใช้น�้ำต่อการผลิต 1 ตัน (ลูกบาศก์เมตร/ตันผลิตภัณฑ์)

4.4

16

การใช้ซ�้ำ
การรีไซเคิล
การดึงกลับคืน
การเผา
การฝังกลบ

466.3
252.4

158.3

39.6

2561

17.9 7.0

2562

2563

หมายเหตุ: (1) ค�ำนวณจากผลการตรวจปล่อง 1 ปล่องจากหม้อต้มน�้ำ
(2) ผลการตรวจอากาศที ร่ ะบายออกเป็ นไปตามข้อก�ำหนดประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง ก� ำหนดค่าปริ มาณของสารเจื อปน
ในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลการด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
รายชื่อโรงแรมของไมเนอร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่หรือใกล้เคียงกับพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
โรงแรมที่มีพื้นที่
อยู่ในหรือใกล้พื้นที่อนุรักษ์
ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ที่ตั้ง

พันธมิตรที่ท�ำงานร่วม
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
เลวา สาธารณรัฐเคนยา

ขนาดของโรงแรม
และพื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง
(ในและนอกพื้นที่อนุรักษ์)

ลักษณะของพื้นที่
ที่ได้รับการปกป้อง

เลวา ซาฟารี แคมป์

ศูนย์อนุรักษ์ป่าเลวา
สาธารณรัฐเคนยา

จอยส์ แคมป์ ซาบา

เขตอนุรักษ์แห่งชาติ
Nakuprat Gotu
ซาบา สาธารณรัฐเคนยา Conservancy, NRT

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พื้นที่บนผิวดิน
แห่ ง ชาติ ซ าบา สาธารณรั ฐ เคนยา
ขนาด 13,000 เฮกตาร์

ทอทิลิส แคมป์ แอมโบเซลิ

ระบบนิเวศแอมโบเซลิ
สาธารณรัฐเคนยา

โรงแรมอยู ่ ติ ด กั บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พื้นที่บนผิวดิน
แอมโบเซลิ ที่ มี พื้ น ที่ ข นาด 39,200
เฮกตาร์ และสนับสนุนการอนุรักษ์โดย
จ่ายค่าเช่าทีใ่ ห้กบั เจ้าของทีด่ นิ ชาวมาไซ
เพือ่ อนุรกั ษ์แนวเชือ่ มต่อป่าของแอมโบเซลิ
และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ขนาด
12,000 เฮกตาร์

เอเลเฟนท์ เพพเพอร์
แคมป์ มาไซ มาร่า

เขตอนุรักษ์แห่งชาติ
มาไซ มาร่า
สาธารณรัฐเคนยา

เอลซา คอปปี้ เมรุ

อุทยานแห่งชาติเมรุ
สาธารณรัฐเคนยา

พื้ น ที่ โ รงแรมอยู ่ ภ ายในพื้ น ที่ อุ ท ยาน พื้นที่บนผิวดิน
แห่งชาติมารุขนาด 87,000 เฮกตาร์

แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า

เขตอนุรักษ์แห่งชาติ
มาไซ มาร่า
สาธารณรัฐเคนยา

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พื้นที่บนผิวดิน
แห่ ง ชาติ ม าไซ มาร่ า ขนาด 151,000
เฮกตาร์

"เซเรนเกติ ไพโอเนียร์
แคมป์
เซเรนเกติ ไมเกรชั่น
แคมป์"

อุทยานแห่งชาติ
เซเรนเกติ
สหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย

พื้ น ที่ โ รงแรมอยู ่ ภ ายในพื้ น ที่ ข อง พื้นที่บนผิวดิน
อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ สหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย ขนาด 1.5 ล้านเฮกตาร์

ทารางกิรี ทรีท๊อปส์

ระบบนิเวศ
ทารางกิรี-มันยาร่า
สหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย

Randilen Wildlife
Management Area
(WMA)

พืน้ ทีโ่ รงแรมขนาด 81 เฮกตาร์ อยูภ่ ายใน พื้นที่บนผิวดิน
พื้นที่อนุรักษ์ 31,500 เฮกตาร์ใกล้กับ
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท ารางกิ รี ซึ่ ง มี พื้ น ที่
285,000 เฮกตาร์

ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์

ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่า
ลอยซาบา
สาธารณรัฐเคนยา

The Nature
Conservancy

พืน้ ทีโ่ รงแรมอยูภ่ ายในพืน้ ทีศ่ นู ย์อนุรกั ษ์ พื้นที่บนผิวดิน
สัตว์ปา่ ลอยซาบาขนาด 22,262 เฮกตาร์

อนันตรา เมด์จุมเบ
ไอส์แลนด์

เกาะเมด์จุมเบ
สาธารณรัฐโมซัมบิก

ศูนย์อนุรักษ์มาร่าเหนือ
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พืน้ ทีโ่ รงแรมอยูภ่ ายในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์สตั ว์ พื้นที่บนผิวดิน
ป่าเลวา ขนาด 25,000 เฮกตาร์

พืน้ ทีโ่ รงแรมอยูภ่ ายในพืน้ ทีศ่ นู ย์อนุรกั ษ์ พื้นที่บนผิวดิน
สัตว์ปา่ มาราเหนือขนาด 30,000 เฮกตาร์

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ทางทะเล
ทางทะเลขนาด 17,000 เฮกตาร์
สนับสนุนการลาดตระเวนของภาครัฐ
และการปกป้ อ งพื้ น ที่ ท างทะเลจาก
การท�ำประมงและการบุกรุกอื่นๆ

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

โรงแรมที่มีพื้นที่
อยู่ในหรือใกล้พื้นที่อนุรักษ์
ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

ที่ตั้ง

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

พันธมิตรที่ท�ำงานร่วม

สิ่งแวดล้อม

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ขนาดของโรงแรม
และพื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง
(ในและนอกพื้นที่อนุรักษ์)

ลักษณะของพื้นที่
ที่ได้รับการปกป้อง

อนันตรา บาซารูโต
ไอส์แลนด์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
บาซารูโต สาธารณรัฐ
โมซัมบิก

พื้ น ที่ ติ ด กั บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู ่ เ กาะ พื้นที่ทางทะเล
บาซารูโต ชายฝั่งทิศใต้ของสาธารณรัฐ
โมซัมบิก ขนาด 1,430 เฮกตาร์

เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์
บาย อนันตรา

เดสเสิร์ทไอส์แลนด์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Tourism Development
& Investment
Company (TDIC)

บนเกาะเซอร์ บานี ยาส เขตอนุรักษ์ พื้นที่บนผิวดิน
ธรรมชาติ ชายฝัง่ ตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ และทางทะเล
อาบูดาบี ครอบคลุมพืน้ ที่ 8,700 เฮกตาร์

อนันตรา คัสร์ อัล ซาราป

คัสร์ อัล ซาราป
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Tourism Development
& Investment
Company (TDIC)

พืน้ ทีต่ ดิ กับพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ คัสร์ อัล ซาราป พื้นที่บนผิวดิน
ครอบคลุมพื้นที่ 30,800 เฮกตาร์

อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟ
ส์ วิลล่าส์

บา อโทลล์
สาธารณรัฐมัลดีฟส์

อนันตราสามเหลีย่ มทองค�ำ

เชียงราย ประเทศไทย

อนันตรา ลายัน ภูเก็ต

ภูเก็ต ประเทศไทย

พืน้ ทีโ่ รงแรมขนาด 8 เฮกตาร์ ซึง่ อยูต่ ดิ กับ พื้นที่บนผิวดิน
พื้นที่อนุรักษ์ 9,000 เฮกตาร์ ในอุทยาน และทางทะเล
แห่งชาติสริ นิ าถ จังหวัดภูเก็ตประเทศไทย

เจ ดับบลิว แมริออท
ภูเก็ต, อนันตรา ไม้ขาว
ภูเก็ต วิลล่าส์, อนันตรา
เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต

ภูเก็ต ประเทศไทย

พืน้ ทีโ่ รงแรมอยูบ่ นหาดไม้ขาว ครอบคลุม พื้นที่บนผิวดิน
พืน้ ที่ 43 เฮกตาร์ ติดกับอุทยานแห่งชาติ และทางทะเล
สิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ซึ่งมี
พื้นที่ 9,000 เฮกตาร์

สัมปทานในเขต
เทือกเขาบรรทัด

อุทยานแห่งชาติโพทุม
กระทรวงสิ่งแวดล้อม
สาคร เทือกเขาบรรทัดใต้ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
และ Wildlife Alliance

พื้นที่โรงแรม 20 เฮกตาร์ สนับสนุนเงิน
ให้กับพันธมิตรในการอนุรักษ์พื้นที่
18,000 เฮกตาร์ ของอุทยานแห่งชาติ
โพทุมสาคร เทือกเขาบรรทัดใต้
ราชอาณาจักรกัมพูชา

อนันตรา อีโค มอริเชียส
รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์

อุทยานทางทะเลบลูเบย์
และพื้นที่ชุ่มน้้าแห่งชาติ
ตามอนุสัญญาแรมซา

พื้ น ที่ ท ะเลสาบน�้ ำ เค็ ม ชายฝั ่ ง ขนาด พื้นที่บนผิวดิน
30 เฮกตาร์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานทาง และทางทะเล
ทะเลบลูเบย์ขนาด 353 เฮกตาร์

พื้นที่โรงแรม 51 เฮกตาร์ ซึ่งอยู่ติดกับ พื้นที่บนผิวดิน
พืน้ ทีข่ นาด 3,916 เฮกตาร์ ของ Baa Atoll และทางทะเล
ซึ่ ง เป็ น เขตสงวนชี ว มณฑลยู เ นสโก
(UNESCO Biosphere Reserve) ใน
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
กรมป่าไม้

Ministry of Ocean
Economy, Marine
Resources, Fisheries
& Shipping
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พื้นที่โรงแรม 145 เฮกตาร์ บนพื้นที่ลุ่ม พื้นที่บนผิวดิน
แม่นำ�้ โขง ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ส�ำคัญ

พื้นที่บนผิวดิน
และทางทะเล

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

19

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลกระทบของโครงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของไมเนอร์ โฮเทลส์
สถานที่ตั้ง

สิ่งมีชีวิต
ที่ได้รับผลกระทบ

พื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบ

ระยะเวลาของ
ผลกระทบ

ผลกระทบที่แก้ ไขกลับคืนหรือผลกระทบ
ที่ไม่สามารถแก้ ไขกลับคืน

ระบบนิเวศทารางกิรี
แทนซาเนีย

ช้างแอฟริกา

Randilen Wildlife
Management Area
(WMA)

3 ปี

มู ล นิ ธิ Land & Life และ ทารางกิ รี ทรี ท ๊ อ ปส์
สนับสนุนทุนในการพัฒนาวิธีการลดความขัดแย้ง
ของช้างและคน เพื่อลดความเสียหายของพืชผล
ผ่านการท�ำงานร่วมกับชุมชนระยะยาว เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืน

ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์
ประเทศเคนย่า

เสือดาว

ศูนย์อนุรักษ์
ลอยซาบา
สาธารณรัฐเคนยา

2 ปี

ท�ำงานร่วมกับไกด์นำ� เทีย่ วในการท�ำหน้าทีส่ ำ� รวจ
สัตว์ป่า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักชวนให้ชุมชน
ท้องถิ่นยอมรับเสือดาว

ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์
ประเทศเคนย่า

ยีราฟ

ศูนย์อนุรักษ์
ลอยซาบา
สาธารณรัฐเคนยา

1 ปี

ท�ำงานร่วมกับไกด์น�ำเที่ยวและแขกของโรงแรม
ในการท�ำหน้าที่ส�ำรวจสัตว์ป่า โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเฝ้าสังเกตสัตว์ป่าและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประชากรสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์
ประเทศเคนย่า

สิงโต

ศูนย์อนุรักษ์
ลอยซาบา
สาธารณรัฐเคนยา

1 ปี

ร่วมมือกับองค์กร Ewaso Lion ในการปกป้องและ
อนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่

ไดอานี่ ประเทศเคนย่า

เต่าทะเล

ไม่ระบุ - สัตว์ที่อายุ
ยาวและหลากหลาย

1 ปี

ท� ำ งานร่ ว มกั บ รั ฐ บาลในกาเคลื่ อ นย้ า ยและ
ปกป้ อ งรั ง ของเต่ า ทะเลให้ ส ามารถฟั ก ไข่
ได้อย่างปลอดภัย

มาเล่ย์ทางตอนใต้
บา อโทลล์
สาธารณรัฐมัลดีฟส์

ระบบนิเวศปะการัง

ปะการัง
โดยรอบรีสอร์ท
โดยการศึกษา
และแลกเปลี่ยนผล
ในวงกว้าง

5 ปี

ไมเนอร์ โฮเทลส์ในมัลดีฟ เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน
เพี ย งรายเดี ย วของโครงการอนุ รั ก ษ์ ป ะการั ง
อย่างครบวงจร ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผลกระทบ
เชิงบวกทีไ่ ม่สามารถแก้ไขกลับคืน ให้กบั การฟืน้ ฟู
และอนุ รั ก ษ์ ร ะบบนิ เ วศปะการั ง ให้ เ ป็ น ไป
อย่างยัง่ ยืนผ่านกิจกรรมให้ความรูแ้ ละการท�ำวิจยั

ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศศรีลังกา

เต่าทะเล

ชายฝั่งจาก Tangalle 3 ปี
ไปยังอุทยานแห่งชาติ
Yala

การท� ำ งานร่ ว มกั บ IUCN หน่ ว ยงานภาครั ฐ
และชุมชน เพื่อปกป้องพื้นที่ถิ่นอาศัยและวางไข่
ของเต่าทะเลบนแนวชายหาดยาว 90 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติ
Udawalawe
ประเทศศรีลังกา

ช้างเอเชีย

อุทยานแห่งชาติ
Udawalawe

2 ปี

บริจาคอุปกรณ์ให้กบั หน่วยงาน Elephant Transit
Home เพื่ อ อุ ป การะและเลี้ ย งดู ช ้ า งก� ำ พร้ า
เพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ภูเก็ต ประเทศไทย

เต่าตนุ

ไม่ระบุ - สัตว์ที่อายุ
ยาวและหลากหลาย

10 ปีขึ้นไป

มู ล นิ ธิ เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ เ ต่ า ทะเล หาดไม้ ข าว
ท� ำ งานร่ ว มกั บ ศู น ย์ ชี ว วิ ท ยาทางทะเลภู เ ก็ ต
ในการปกป้ อ งพื้ น ที่ ถิ่ น อาศั ย และการปล่ อ ย
เต่ า ทะเลใกล้ สู ญ พั น ธุ ์ ก ลั บ สู ่ ท ะเล เพื่ อ สร้ า ง
ผลกระทบเชิงบวกที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืน

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

สถานที่ตั้ง

คณะกรรมการบริษัท

สิ่งมีชีวิต
ที่ได้รับผลกระทบ

ทรัพยากรมนุษย์

พื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบ

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

ระยะเวลาของ
ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม

20

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลกระทบที่แก้ ไขกลับคืนหรือผลกระทบ
ที่ไม่สามารถแก้ ไขกลับคืน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ช้างเอเชีย

อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่/ทับลาน
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
Karen State
สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา

โครงการ
ท�ำงานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก
ในระยะยาว
ทีไ่ ม่สามารถแก้ไขกลับคืน
และต่อเนื่อง
ซึ่งเป็น
การท�ำงาน
ร่วมกับชุมชน
เพื่อปรึกษาหารือ
และหาวิธีแก้ไข
ความขัดแย้ง
ระหว่างคน
กับช้างป่า

เกาะกง ราชอาณาจักร
กัมพูชา

ระบบนิเวศป่า/หญ้า/
ป่าโกงกาง

อุทยานแห่งชาติ
โพทุมสาคร
ราชอาณาจักร
กัมพูชา

6 ปี

ระบบนิ เ วศก� ำ ลั ง ถู ก คุ ก คามจากนายทุ น และ
พรานป่าหากโครงการหยุดลง ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
มีความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขกลับคืน

หาด La Cambus,
สาธารณรัฐมอริเชียส

พื้นที่วางไข่ของ
เต่าตนุและเต่ากระ
และพื้นที่ทะเลสาบ
น�้ำเค็มชายฝั่ง
และระบบนิเวศ
แนวปะการัง

อุทยานทางทะเล
บลูเบย์, สาธารณรัฐ
มอริเชียส

2 ปี

ระบบนิ เ วศที่ เ สื่ อ มโทรมฟื ้ น ฟู ขึ้ น จากการจ� ำ กั ด
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วและการด�ำเนินโครงการอนุรกั ษ์
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะแก้ ไ ข
กลับคืน

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563
เศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ทรัพยากรมนุษย์

ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

สิ่งแวดล้อม

21

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

94
Total

รายชื่อของสัตว์ตามบัญชีแดงของสหภาพ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ ได้รับการสนับสนุนจากไมเนอร์

Species
Protected

12 Species

31 Species

29 Species

African White-backed Vulture
(Gyps africanus)
Black Rhino (Diceros bicornis)
Elongated Tortoise (Indotestudo elongata)
Giant Soft-shell Turtle (Rafetus swinhoei)
Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata)
Hooded Vulture (Necrosyrtes monachus)
Indochinese Leopard (Panthera pardus ssp.
Delacouri)
Royal Turtle (Batagur baska)
Ruppel’s Griffon (Gyps rueppellii)
Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis)
Sunda Pangolin (Manis javanica)
White-headed Vulture
(Triginoceps occipitalis)

African Elephant
(Loxodonta africana)
African Golden Cat (Caracal aurata)
Arabian Oryx (Oryx leucoryx)
Asian Woollyneck
(Ciconia episcopus)
Blue Coral (Heliopora coerulea)
Boulder Coral (Acropora hemprichii)
Bushy Table Coral
(Acropora aculeus)
Cheetah (Acinonyx jubatus)
Clouded Leopard (Neofelis nebulas)
Dugong (Dugong dugon)
Flowerpot Coral (Alveopora gigas)
Great Hornbill (Buceros bicornis)
Greater Hog Badger
(Arctonyx collaris)
Ground Pangolin (Smutsia temminckii)
Hammer Coral (Euphyllia ancora)
Hippopotamus
(Hippopotamus amphibious)
Leatherback Turtle
(Dermochelys coriacea)
King Cobra (Ophiophagus hannah)
Leatherback Turtle
(Dermochelys coriacea)
Lesser Adjutant
(Leptoptilos javanicus)
Lion (Panthera Leo)
Olive Ridley Turtle
(Lepidochelys olivacea)
Pagoda Coral
(Turbinaria mesenterina)
Pineapple Coral
(Physogyra lichtensteini)
Sambar (Cervus unicolor)
Smooth-coated Otter
(Lutrogale perspicillata)
Somali Ostrich
(Struthio molybdophanes)
Southern Pig-tailed Macaque
(Macaca nemestrina)
Sri Lanka Blue Magpie
(Urocissa ornata)
Sri Lanka Red-faced Malkoha
(Phaenicophaeus pyrrhocephalus)
Sun Bear (Ursus malayanus)

Bataleur Eagle
(Terathopius ecaudatus)
Beisa Oryx (Oryx beisa)
Bermuda Coral
(Echinopora forskaliana )
Black Giant Squirrel
(Ratufa bicolour)
Blackspot Tuskfish (Choerodon
schoenleinii)
Boulder Coral (Porites lobata)
Brain Coral - Platygyra lamellina
Branched Sandpaper Coral
(Psammocora contigua)
Bushy Arcropid (Acropora tenuis)
Daisy Coral (Goniopora columna)
Eurasian Otter (Lutra lutra)
Finger Coral (Acropora humilis)
Gerenuk (Litocranius walleri)
Interlocking Branch Table Acroporid
(Acropora divaricata)
Leopard (Panthera Pardus)
Lesser Kudu
(Tragelaphus imberbis)
Lobate Daisy Coral
(Goniopora lobata)
Octopus Coral
(Galaxea fascicularis)
Oriental Darter
(Anbinga melanogaster)
Painted Stork
(Mycteria leucocephala)
Rusty-spotted Cat
(Prionailurus rubiginosus)
Sandpaper Coral
(Psammocora digitata)
Sri Lanka Chestnut-backed Owlet
(Glaucidium castanotum)
Sri Lanka Spot-winged Thrush
(Zoothera spiloptera)
Star Coral (Favites abdita)
Striped Hyaena (Hyaena hyaena)
Volcano Coral
(Diploastrea heliopora)
White Rhino
(Ceratotherium simum)
White-throated Flowerpecker
(Dicaeum vincens)

เสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์

22 Species
ใกล้การสูญพันธุ์

African Wild Dog (Lycaon rictus)
Asian Arowanna (Scleropages formosus)
Asian Elephant (Elephas maximus)
Banteng (Bos javanicus)
Dhole (Cuon alpinus)
Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)
Fishing Cat (Prionailurus viverrinus)
Greater Adjutant (Leptoptilos dubius)
Green Peafowl (Pavo muticus)
Green Sea Turtle (Chelonia mynas)
Grevy’s Zebra (Equus grevyi)
Hairy-nosed Otter (Lutra sumatrana)
Indochinese Tiger
(Panthera tigris ssp. corbetti)
Lappet-faced Vulture (Torgos tracheliotos)
Milky Stork (Mycteria cinerea)
Pallas’s Fish Eagle
(Haliaeetus leucoryphus)
Pileated Gibbon (Hylobates pileatus)
Silvered Langur (Trachypithecus germaini)
Toque Macaque (Macaca sinica)
White-eared Night Heron
(Gorsachius magnificus)
White-winged Duck (Asarcornis scutulata)
Yellow-headed Temple Turtle
(Heosemys annandalii)

เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์

เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

