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รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562

MINOR

SUSTAINABILITY
AWARDS 2019
รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562 ได้รับความสนใจจากหน่วยธุรกิจทั่วโลก มีโครงการที่ด�ำเนินการในปี 2562 จ�ำนวน 43 โครงการเข้าประกวด
นอกเหนือจากประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องความส�ำเร็จ ในปี 2563 ทีมผู้ชนะยังได้รับเงินรางวัล เพื่อน�ำไปต่อยอดโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการที่ได้รับรางวัลมีทั้งหมด 10 โครงการ ภายใต้ 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทรางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562
รางวัลยอดเยี่ยม

รางวัลดีเด่น

รางวัล
Rising Star

โครงการที่สามารถ
สร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับธุรกิจ สังคมและ/หรือ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นเลิศ

เงินสนับสนุน

โครงการที่สามารถ
สร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับธุรกิจ สังคมและ/หรือ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเด่นชัด

เงินสนับสนุน

โครงการที่สามารถ
สร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับธุรกิจ สังคมและ/หรือ
สิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพ
ที่จะน�ำไปพัฒนาต่อยอดได้

เงินสนับสนุน

2,000
เหรียญสหรัฐ
ต่อโครงการ

1,500
เหรียญสหรัฐ
ต่อโครงการ

1,000
เหรียญสหรัฐ
ต่อโครงการ

2
ผู้ชนะ

ทีม

4
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ทีม

4
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ผู้ชนะรางวัล
ความยั่งยืน
ยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี 2562
มูลนิธิชางกา

โดยเอเลวาน่า คอลเลคชั่น แทนซาเนีย
มูลนิธิชางกา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรม อารูชา คอฟฟี่ ลอดจ์ เป็นกิจการ
เพื่อสังคมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยจ้างงานคนพิการและให้โอกาส
ในการพั ฒ นาผ่ า นการฝึ ก อบรม ชางกาผลิ ต เครื่ อ งประดั บ และของ
ตกแต่ ง บ้ า นซึ่ ง ท� ำ ด้ ว ยมื อ คุ ณ ภาพสู ง ที่ ผ ลิ ต จากวั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล ซึ่ ง ช่ ว ย
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่อ่อนไหวของแทนซาเนีย
รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอจากธุรกิจของชางกาท�ำให้มลู นิธฯิ สามารถ
คืนเงินทุนเริ่มต้นให้กับเอเลวาน่าได้เต็มจ�ำนวน ในขณะเดียวกันโรงแรม
ได้รับภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างรายได้จากการรับประทานอาหารกลางวัน
ของแขกที่มาเยือน
ในปี 2562 ชางกาสร้างรายได้กว่า 680,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสามารถ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการด�ำเนินงานทั้งหมด มีการจ้างงานสมาชิกจาก
ชุมชนท้องถิ่น 67 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นคนพิการ 39 คน ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถลดการฝังกลบขยะได้เกือบ 150 ตัน (ที่เกิดจากโรงแรม ชุมชน
ที่อยู่อาศัย และธุรกิจในท้องถิ่น) โดยการ Upcycling (การเพิ่มมูลค่า
ให้กับวัสดุรีไซเคิล) ขยะเหล่านี้

โครงการของเสียน�ำไปฝังกลบเป็นศูนย์
โดยไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส ประเทศไทย

ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชี ส ประสบความส� ำ เร็ จ จาก
โครงการของเสียน�ำไปฝังกลบเป็นศูนย์โดยใช้หลักการ 3Rs
(การลด การใช้ซ�้ำ การรีไซเคิล) โรงงานลดบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภท
ใช้ครั้งเดียวอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยการใช้กรงโลหะแทนการใช้
ฟิล์มพลาสติกยืดและกระดาษแข็งแผ่น นอกจากนี้ยังสร้าง
จิตส�ำนึกในการคัดแยกและรีไซเคิลของเสียให้กับพนักงาน
ด้วยการใช้รหัสสีและสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ผลลัพธ์จากโครงการนี้ช่วยลดค่าก�ำจัดของเสียลงร้อยละ 49
เมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 870,000 บาท
และสร้างรายได้จากการขายวัสดุรีไซเคิลมากกว่า 640,000
บาท นอกจากนี้ ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จากการก�ำจัดของเสียลง 652 ตัน คิดเป็นการลดลงร้อยละ
60 จากปี 2561
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โครงการเลี้ยงผึ้ง

โดยรอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย
บาย อนันตรา และอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์
รีสอร์ท แซมเบีย

รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา
และอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท น�ำร่องโครงการสนับสนุน
สหกรณ์สตรีในท้องถิ่น โดยการแจกจ่ายกล่องเลี้ยงผึ้งไปยัง
หมูบ่ า้ น สตรีในชุมชนจะเลีย้ งผึง้ และน�ำน�ำ้ ผึง้ ทีไ่ ด้จากการเลีย้ ง
มาบรรจุขวด และขายกลับให้กับโรงแรม เป้าหมายสูงสุด
คือ การเสริมสร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ี และสร้างรายได้เสริมให้กบั
ครอบครัวในชนบท

โครงการน�้ำดื่มปลอดภัย
และสวนเกษตรจากของเสีย

โดยอนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล ศรีลังกา

อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล ได้ติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO)
เพื่อผลิตน�้ำสะอาดให้กับพนักงานและชุมชนโดยรอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อีกทั้งช่วยป้องกันโรคไตเรื้อรังที่เกิดจากการบริโภคน�้ำบาดาลที่ไม่ผ่าน
การบ� ำ บั ด นอกจากนี้ โครงการสวนเกษตรจากของเสี ย ได้ ริ เ ริ่ ม ขึ้ น
ด้วยแนวคิด การลด การใช้ซ�้ำ การรีไซเคิล โดยการใช้น�้ำเสียส่วนเกิน
จากระบบ Reverse Osmosis (RO) การใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้
ภายในสวน และยังสร้างจิตส�ำนึกด้านสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงาน โรงเรียน
และชุมชนท้องถิ่น สวนเกษตรดังกล่าวสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า โดย
สมุนไพรและดอกไม้ที่ปลูกจากสวนถูกน�ำมาใช้ในการด�ำเนินการของ
โรงแรม
ในปี 2562 โรงแรมได้ผลิตน�้ำดื่มสะอาดจ�ำนวน 650 ลิตรต่อวัน และ
ใช้น�้ำเสียส่วนเกินจากระบบ RO จ�ำนวน 1,500 ลิตร กับสวนเกษตร
อย่างยั่งยืน ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 5,100 เหรียญสหรัฐต่อเดือน
และสามารถลดต้นทุนการด�ำเนินงานลงร้อยละ 30

โครงการนี้ ส ร้ า งงานให้ กั บ สตรี ท ้ อ งถิ่ น อย่ า งน้ อ ย 60 คน
ช่วยประหยัดงบประมาณในการซือ้ น�ำ้ ผึง้ 1,500 เหรียญสหรัฐ
และเพิ่มยอดขาย 2,500 เหรียญสหรัฐจากการขายน�้ำผึ้ง
บรรจุขวดให้กับลูกค้าของโรงแรม
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โครงการ Taste the Future – อาหารเพื่อความยั่งยืน
จาก Plant-Based Meat และน�้ำผลไม้สกัดเย็น
โดยซิซซ์เลอร์ ประเทศไทย

เมนู Plant-based meat และน�้ ำ ผลไม้ ส กั ด เย็ น ของซิ ซ ซ์ เ ลอร์ ที่ เ ปิ ด ตั ว
ในเดือนกันยายน 2562 ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ยังเป็นทางเลือกของอาหารยั่งยืนและการบริโภค
อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ ง เป็ น แนวโน้ ม ด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ ส� ำคั ญ ในอนาคต
น�้ำผลไม้สกัดเย็นผลิตจากผักและผลไม้จากสลัดบาร์ ช่วยให้ซิซซ์เลอร์สามารถ
ลดอาหารเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รายได้จากการขายขวดละ
5 บาท ยั ง น� ำ ไปบริ จ าคเพื่ อ สนั บ สนุ น ผู ้ ห ญิ ง ที่ เ ผชิ ญ ความยากล� ำ บากและ
เด็กด้อยโอกาส
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ซิซซ์เล่อร์น�ำเสนอ Plant-based meat (เนื้อที่
ท�ำมาจากพืช) ให้กับผู้บริโภคเกือบ 15,000 ราย ท�ำรายได้ 6.5 ล้านบาทจาก
การขาย รวมทั้งจ�ำหน่ายน�้ำผลไม้สกัดเย็นกว่า 128,000 ขวด มียอดขาย 10.9
ล้านบาท สามารถคืนทุนของเครือ่ งสกัดเย็นภายใน 10 วัน เงินจากการขายน�ำ้ ผลไม้
สกัดเย็นเกือบ 600,000 บาท ถูกบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ด้อยโอกาส

โครงการพัฒนาทักษะความช�ำนาญด้านการครัว
เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน

ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน ร่วมมือกับสถาบันสอนการท�ำอาหารตงฟางซึ่งได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติ
อย่างเป็นทางการจากกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานด้านการฝึกอบรมและประเมินผลให้กับ
เชฟประจ�ำจังหวัด ในการพัฒนาทักษะความช�ำนาญในการท�ำครัว เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ
ของไมเนอร์ ป ระจ� ำ ภู มิ ภ าค ผู ้ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาได้ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมด้ า นเทคนิ ค การท� ำ อาหาร
อย่างมืออาชีพมากกว่าสองปี
โครงการนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานใหม่จากระยะเวลา
การฝึกอบรมปกติ 8 - 12 เดือน เป็น 3 เดือน ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 900,000 หยวน ในปี 2562
โครงการนี้ได้คัดเลือกเชฟฝีมือดี 150 คน ส�ำหรับธุรกิจไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศจีน และสร้างการรับรู้
ให้กับสาธารณชนทั่วไปมากกว่า 20,000 คน คิดเป็นมูลค่าการประชาสัมพันธ์ 500,000 หยวน
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โดยอนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์ โอมาน
อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์ ได้สรรค์สร้างประสบการณ์ที่ดีตามรอย
วัฒนธรรมให้กบั แขกทีม่ าพัก เพือ่ สร้างรายได้จากความอุดมทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติของอัล จาบาล อัล อัคดาร์ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มนุษย์อาศัย
อยู่มากว่า 6,000 ปี ด้วยความร่วมมือกับส่วนราชการในการปรับเปลี่ยน
บ้านเก่าของชุมชนให้มาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้
จากการท่องเที่ยว
โครงการนี้สามารถสร้างรายได้มากกว่า 104,000 เหรียญสหรัฐ ให้กับ
โรงแรม เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17 จากปี 2561 และสร้างมูลค่าการประชาสัมพันธ์
เกือบ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากการสนับสนุนการปรับปรุง
หมู่บ้านแล้ว โรงแรมยังสนับสนุนงบประมาณ 390 เหรียญสหรัฐต่อเดือน
ให้กับอาสาสมัครในชุมชน

โครงการความส�ำเร็จด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจ�ำปี 2562
โดยอนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีม่ คี วามเปราะบาง ครอบคลุม
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้พลังงาน การจัดการ
เศษอาหาร การบริ ห ารจั ด การซั พ พลายเชนอย่ า งยั่ ง ยื น
การจัดการขยะทั่วไป และการใช้ทรัพยากรอากาศและน�้ำ
อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ โรงแรมยังบูรณาการแนวปฏิบัติ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และหลั ก การด้ า นความยั่ ง ยื น ไว้ ใ น
การด�ำเนินงานของโรงแรมด้วย
ในปี 2562 โรงแรมสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 6 และ
ลดการใช้พลังงานทัง้ หมดลงร้อยละ 3 หรือกว่า 72,000 เหรียญ
สหรัฐ โรงแรมรีไซเคิลของเสียจากถังดักไขมันในครัวมากกว่า
134,000 ลิตร น�ำ้ มันปรุงอาหาร 11,000 ลิตร และกระดาษลัง
และแก้วจ�ำนวน 28 ตัน

สร้างคุณค่าร่วม
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รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562

ผู้ชนะรางวัล
ความยั่งยืน
Rising Star
ประจ�ำปี 2562
โครงการความยั่งยืน

โดยเดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลีย

ตลอดปี 2562 เดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลีย ได้เดินหน้าเชิงบวกในการก�ำจัดพลาสติกประเภท
ใช้ครั้งเดียว และทดแทนด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดกระดาษ บรรจุภัณฑ์
ที่ผลิตจากชานอ้อย BioCane ที่ได้รับการรับรองว่าย่อยสลายได้ในครัวเรือน และกล่องกระดาษ
BioBoard ที่ได้รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council อีกทั้งทางร้านได้จ�ำหน่ายแก้ว
แบบใช้ซ�้ำ และลูกค้าจะได้รับส่วนลดส�ำหรับเครื่องดื่มที่ซื้อด้วยแก้วดังกล่าว
นอกจากนี้ แก้วกาแฟส�ำหรับซื้อกลับบ้านของ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ได้ถูกเปลี่ยนจากกระดาษ 2 ชั้น
เป็น 1 ชั้น เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 แก้วกระดาษที่ใช้แล้ว
ได้ถูกน�ำไปสร้างถนนในออสเตรเลีย เพื่อป้องกันไม่ให้แก้วกระดาษเหล่านั้นถูกน�ำไปฝังกลบ ภายใต้
โครงการ upcycling (การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุรีไซเคิล) ด้วยความร่วมมือกับ Simply Cups
โครงการนีส้ ามารถลดค่าใช้จา่ ย 96,000 เหรียญออสเตรเลีย จากการลดการใช้แก้วส�ำหรับซือ้ กลับบ้าน
และสร้างรายได้มากกว่า 74,000 เหรียญออสเตรเลีย จากการขายแก้วที่สามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
ขณะเดียวกันสามารถลดจ�ำนวนแก้วส�ำหรับซื้อกลับบ้านกว่า 34,000 ใบจากการน�ำไปฝังกลบ
โครงการนี้ยังส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนให้กับลูกค้า

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

โดยฝ่ายบริหารจัดการซัพพลายเชน ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย
ฝ่ายบริหารจัดการซัพพลายเชนของไมเนอร์ ฟู้ด ท�ำงานร่วมกับพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ บริษัท ลินฟ้อกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่ง โดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในการขนส่งสินค้าอุณหภูมิปกติและแช่เย็นในกรุงเทพฯ อีกหนึ่งความริเริ่ม
คือ การปรับปรุงวัสดุของตู้ขนส่งจากสแตนเลสเป็นไฟเบอร์กลาสในการขนส่งสินค้าแช่แข็งไปยังส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีการทบทวน
เส้นทางการขนส่งทั่วประเทศโดยการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นในการขนส่งข้ามจังหวัด โครงการทั้งหมดข้างต้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบริหารการจัดส่งสินค้าและควบคุมอุณหภูมิส�ำหรับสินค้าแช่แข็งได้ดีขึ้น
ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2562 อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อสินค้าหนึ่งลูกบาศก์เมตรลดลงร้อยละ 17 คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง
กว่า 9 ล้านบาท และเพิ่มประสิทธิภาพร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 นอกจากนี้ ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 17 หรือมากกว่า 330 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

