
1สร้างคุณค่าร่วม
รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562 

รางวัลไมเนอร์สู ่ความย่ังยืน 2562 ได้รับความสนใจจากหน่วยธุรกิจทั่วโลก มีโครงการท่ีด�าเนินการในป ี 2562 จ�านวน 43 โครงการเข้าประกวด  

นอกเหนือจากประกาศนียบัตรเพ่ือยกย่องความส�าเร็จ ในป ี 2563 ทีมผู้ชนะยังได้รับเงินรางวัล เพ่ือน�าไปต่อยอดโครงการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

โครงการที่ได้รับรางวัลมีทั้งหมด 10 โครงการ ภายใต้ 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

โครงการที่สามารถ
สร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับธุรกิจ สังคมและ/หรือ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นเลิศ

โครงการที่สามารถ
สร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับธุรกิจ สังคมและ/หรือ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเด่นชัด  

โครงการที่สามารถ
สร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับธุรกิจ สังคมและ/หรือ
สิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพ
ที่จะน�าไปพัฒนาต่อยอดได้  

เงินสนับสนุน 
2,000 
เหรียญสหรัฐ 
ต่อโครงการ 

เงินสนับสนุน 
1,500 
เหรียญสหรัฐ 
ต่อโครงการ

เงินสนับสนุน 
1,000 
เหรียญสหรัฐ 
ต่อโครงการ

ผู้ชนะ 

2ทีม

ผู้ชนะ

4ทีม

ผู้ชนะ

4ทีม

ประเภทรางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562

รางวัลดีเด่น
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รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562 

 มูลนิธิชางกา  
โดยเอเลวาน่า คอลเลคชั่น แทนซาเนีย

มูลนิธิชางกา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรม อารูชา คอฟฟี่ ลอดจ์ เป็นกิจการ

เพื่อสังคมท่ีสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยจ้างงานคนพิการและให้โอกาส 

ในการพัฒนาผ่านการฝึกอบรม ชางกาผลิตเครื่องประดับและของ 

ตกแต่งบ้านซึ่งท�าด้วยมือคุณภาพสูงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล ซึ่งช่วย 

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่อ่อนไหวของแทนซาเนีย  

รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างสม�า่เสมอจากธุรกิจของชางกาท�าให้มลูนธิิฯ สามารถ 

คืนเงินทุนเริ่มต้นให้กับเอเลวาน่าได้เต็มจ�านวน ในขณะเดียวกันโรงแรม 

ได้รับภาพลักษณ์ท่ีดี และสร้างรายได้จากการรับประทานอาหารกลางวัน

ของแขกที่มาเยือน 

ในปี 2562 ชางกาสร้างรายได้กว่า 680,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งสามารถ

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการด�าเนินงานท้ังหมด มีการจ้างงานสมาชิกจาก

ชุมชนท้องถ่ิน 67 คน ในจ�านวนน้ีเป็นคนพิการ 39 คน ในขณะเดียวกัน 

ก็สามารถลดการฝังกลบขยะได้เกือบ 150 ตัน (ที่เกิดจากโรงแรม ชุมชน 

ท่ีอยู่อาศัย และธุรกิจในท้องถ่ิน) โดยการ Upcycling (การเพ่ิมมูลค่า 

ให้กับวัสดุรีไซเคิล) ขยะเหล่านี้
 โครงการของเสียน�าไปฝังกลบเป็นศูนย ์

โดยไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส ประเทศไทย

ไมเนอร์ แดรี่  และไมเนอร์ ชีส ประสบความส�าเร็จจาก 

โครงการของเสียน�าไปฝังกลบเป็นศูนย์โดยใช้หลักการ 3Rs  

(การลด การใชซ้�้า การรีไซเคิล) โรงงานลดบรรจุภณัฑ์ประเภท 

ใช้ครั้งเดียวอย่างมีนัยส�าคัญ โดยการใช้กรงโลหะแทนการใช ้

ฟิล์มพลาสติกยืดและกระดาษแข็งแผ่น นอกจากน้ียังสร้าง 

จิตส�านึกในการคัดแยกและรีไซเคิลของเสียให้กับพนักงาน  

ด้วยการใช้รหัสสีและสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย

ผลลัพธ์จากโครงการน้ีช่วยลดค่าก�าจัดของเสียลงร้อยละ 49 

เมื่อเทียบกับปี 2561 คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 870,000 บาท 

และสร้างรายได้จากการขายวัสดุรีไซเคิลมากกว่า 640,000 

บาท นอกจากน้ี ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

จากการก�าจัดของเสียลง 652 ตัน คิดเป็นการลดลงร้อยละ 

60 จากปี 2561

ผู้ชนะรางวัล
ความยั่งยืน
ยอดเยี่ยม 
ประจ�าปี 2562  
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รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562 

 โครงการน�้าดื่มปลอดภัย
 และสวนเกษตรจากของเสีย   

โดยอนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล ศรีลังกา

อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล ได้ติดตั้งระบบ Reverse Osmosis (RO)  

เพ่ือผลิตน�้าสะอาดให้กับพนักงานและชุมชนโดยรอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

อีกทั้งช่วยป้องกันโรคไตเรื้อรังท่ีเกิดจากการบริโภคน�้าบาดาลที่ไม่ผ่าน 

การบ�าบัด นอกจากน้ี โครงการสวนเกษตรจากของเสียได้ริเริ่มขึ้น 

ด้วยแนวคิด การลด การใช้ซ�้า การรีไซเคิล โดยการใช้น�้าเสียส่วนเกิน 

จากระบบ Reverse Osmosis (RO) การใช้วัสดุท่ีสามารถรีไซเคิลได ้

ภายในสวน และยงัสร้างจติส�านึกด้านสิง่แวดล้อมให้กับพนักงาน โรงเรยีน  

และชุมชนท้องถ่ิน สวนเกษตรดังกล่าวสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า โดย

สมุนไพรและดอกไม้ท่ีปลูกจากสวนถูกน�ามาใช้ในการด�าเนินการของ

โรงแรม

ในปี 2562 โรงแรมได้ผลิตน�้าดื่มสะอาดจ�านวน 650 ลิตรต่อวัน และ 

ใช้น�้าเสียส่วนเกินจากระบบ RO จ�านวน 1,500 ลิตร กับสวนเกษตร

อย่างยั่งยืน ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 5,100 เหรียญสหรัฐต่อเดือน  

และสามารถลดต้นทุนการด�าเนินงานลงร้อยละ 30

 โครงการเลี้ยงผึ้ง 
 โดยรอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย 

บาย อนันตรา และอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ 
รีสอร์ท แซมเบีย

รอยัล ลิฟว่ิงสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา 

และอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท น�าร่องโครงการสนับสนุน

สหกรณ์สตรีในท้องถ่ิน โดยการแจกจ่ายกล่องเลี้ยงผึ้งไปยัง

หมูบ้่าน สตรใีนชมุชนจะเลีย้งผึง้และน�าน�า้ผึง้ท่ีได้จากการเลีย้ง 

มาบรรจุขวด และขายกลับให้กับโรงแรม เป้าหมายสูงสุด 

คอื การเสรมิสร้างความเป็นอยู่ทีด่ ีและสร้างรายได้เสรมิให้กับ

ครอบครัวในชนบท

โครงการนี้สร้างงานให้กับสตรีท้องถ่ินอย่างน้อย 60 คน  

ช่วยประหยัดงบประมาณในการซือ้น�า้ผึง้ 1,500 เหรยีญสหรฐั 

และเพ่ิมยอดขาย 2,500 เหรียญสหรัฐจากการขายน�้าผึ้ง 

บรรจุขวดให้กับลูกค้าของโรงแรม 

ผู้ชนะรางวัล 
ความยั่งยืนดีเด่น 
ประจ�าปี 2562 
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 โครงการ Taste the Future – อาหารเพื่อความยั่งยืน
จาก Plant-Based Meat และน�้าผลไม้สกัดเย็น  
โดยซิซซ์เลอร์ ประเทศไทย

เมนู Plant-based meat และน�้าผลไม้สกัดเย็นของซิซซ ์เลอร ์ ท่ีเป ิดตัว 

ในเดือนกันยายน 2562 ไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ยังเป็นทางเลือกของอาหารย่ังยืนและการบริโภค

อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นแนวโน้มด้านความย่ังยืนท่ีส�าคัญในอนาคต  

น�้าผลไม้สกัดเย็นผลิตจากผักและผลไม้จากสลัดบาร์ ช่วยให้ซิซซ์เลอร์สามารถ 

ลดอาหารเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ รายได้จากการขายขวดละ  

5 บาท ยังน�าไปบริจาคเพ่ือสนับสนุนผู ้หญิงท่ีเผชิญความยากล�าบากและ 

เด็กด้อยโอกาส

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 ซิซซ์เล่อร์น�าเสนอ Plant-based meat  (เนื้อที ่

ท�ามาจากพืช) ให้กับผู้บริโภคเกือบ 15,000 ราย ท�ารายได้ 6.5 ล้านบาทจาก 

การขาย รวมทั้งจ�าหน่ายน�้าผลไม้สกัดเย็นกว่า 128,000 ขวด มียอดขาย 10.9  

ล้านบาท สามารถคนืทนุของเครือ่งสกัดเย็นภายใน 10 วัน เงนิจากการขายน�า้ผลไม้

สกัดเย็นเกือบ 600,000 บาท ถูกบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ด้อยโอกาส

 โครงการพัฒนาทักษะความช�านาญด้านการครัว 
 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ  

โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน  

ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน ร่วมมือกับสถาบันสอนการท�าอาหารตงฟางซึ่งได้รับการแต่งตั้งและอนุมัติ 

อย่างเป็นทางการจากกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานด้านการฝึกอบรมและประเมินผลให้กับ 

เชฟประจ�าจังหวัด ในการพัฒนาทักษะความช�านาญในการท�าครัว เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ 

ของไมเนอร์ประจ�าภูมิภาค ผู ้ส�าเร็จการศึกษาได้ผ่านการฝึกอบรมด้านเทคนิคการท�าอาหาร 

อย่างมืออาชีพมากกว่าสองปี

โครงการน้ีช่วยให้ธุรกิจสามารถลดระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมส�าหรับพนักงานใหม่จากระยะเวลา 

การฝึกอบรมปกติ 8 - 12 เดือน เป็น 3 เดือน ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 900,000 หยวน ในปี 2562 

โครงการน้ีได้คัดเลือกเชฟฝีมือดี 150 คน ส�าหรับธุรกิจไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศจีน และสร้างการรับรู้ 

ให้กับสาธารณชนทั่วไปมากกว่า 20,000 คน คิดเป็นมูลค่าการประชาสัมพันธ์ 500,000 หยวน

ผู้ชนะรางวัล 
ความยั่งยืนดีเด่น 
ประจ�าปี 2562 
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 ประสบการณ์ตามรอยวัฒนธรรม  
โดยอนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์ โอมาน

 

อนันตรา อัล จาบาล อัล อัคดาร์ ได้สรรค์สร้างประสบการณ์ที่ดีตามรอย

วัฒนธรรมให้กบัแขกทีม่าพัก เพ่ือสร้างรายได้จากความอดุมทางวัฒนธรรม

และธรรมชาติของอัล จาบาล อัล อัคดาร์ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มนุษย์อาศัย

อยู่มากว่า 6,000 ปี ด้วยความร่วมมือกับส่วนราชการในการปรับเปลี่ยน 

บ้านเก่าของชุมชนให้มาเป็นสถานที่ท่องเท่ียว ท�าให้ชาวบ้านมีรายได ้

จากการท่องเที่ยว

โครงการนี้สามารถสร้างรายได้มากกว่า 104,000 เหรียญสหรัฐ ให้กับ

โรงแรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 จากปี 2561  และสร้างมลูค่าการประชาสมัพันธ์

เกือบ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากการสนับสนุนการปรับปรุง

หมู่บ้านแล้ว โรงแรมยังสนับสนุนงบประมาณ 390 เหรียญสหรัฐต่อเดือน

ให้กับอาสาสมัครในชุมชน

 โครงการความส�าเร็จด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562
โดยอนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ 

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการลด 

ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมในพ้ืนทีม่คีวามเปราะบาง ครอบคลมุ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้พลงังาน การจดัการ 

เศษอาหาร การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างย่ังยืน  

การจัดการขยะทั่วไป และการใช้ทรัพยากรอากาศและน�้า 

อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ โรงแรมยังบูรณาการแนวปฏิบัต ิ

ด ้านสิ่ งแวดล ้อม และหลักการด ้านความย่ังยืนไว ้ใน 

การด�าเนินงานของโรงแรมด้วย

ในปี  2562  โรงแรมสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 6 และ

ลดการใช้พลงังานท้ังหมดลงร้อยละ 3 หรอืกว่า 72,000 เหรยีญ

สหรัฐ โรงแรมรีไซเคิลของเสียจากถังดักไขมันในครัวมากกว่า 

134,000 ลติร  น�า้มนัปรงุอาหาร 11,000 ลติร และกระดาษลงั 

และแก้วจ�านวน 28 ตัน
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6สร้างคุณค่าร่วม
รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 2562 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง  
โดยฝ่ายบริหารจัดการซัพพลายเชน ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย 

ฝ่ายบริหารจัดการซัพพลายเชนของไมเนอร์ ฟู้ด ท�างานร่วมกับพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ บริษัท ลินฟ้อกซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการขนส่ง โดยใช้รถบรรทุก 4 ล้อท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นในการขนส่งสินค้าอุณหภูมิปกติและแช่เย็นในกรุงเทพฯ อีกหนึ่งความริเริ่ม 

คือ การปรับปรุงวัสดุของตู้ขนส่งจากสแตนเลสเป็นไฟเบอร์กลาสในการขนส่งสินค้าแช่แข็งไปยังส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีการทบทวน 

เส้นทางการขนส่งทั่วประเทศโดยการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นในการขนส่งข้ามจังหวัด โครงการทั้งหมดข้างต้นสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ของการบริหารการจัดส่งสินค้าและควบคุมอุณหภูมิส�าหรับสินค้าแช่แข็งได้ดีขึ้น 

ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2562 อัตราการใช้เชื้อเพลิงต่อสินค้าหน่ึงลูกบาศก์เมตรลดลงร้อยละ 17 คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลง 

กว่า 9 ล้านบาท และเพ่ิมประสิทธิภาพร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 นอกจากนี้ ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 17 หรือมากกว่า 330 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 โครงการความยั่งยืน  
โดยเดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลีย 

ตลอดปี 2562 เดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลีย ได้เดินหน้าเชิงบวกในการก�าจัดพลาสติกประเภท 

ใช้ครั้งเดียว และทดแทนด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดกระดาษ บรรจุภัณฑ์ 

ที่ผลิตจากชานอ้อย BioCane ที่ได้รับการรับรองว่าย่อยสลายได้ในครัวเรือน และกล่องกระดาษ 

BioBoard ท่ีได้รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council อีกทั้งทางร้านได้จ�าหน่ายแก้ว 

แบบใช้ซ�้า และลูกค้าจะได้รับส่วนลดส�าหรับเครื่องดื่มที่ซื้อด้วยแก้วดังกล่าว

นอกจากนี้ แก้วกาแฟส�าหรับซื้อกลับบ้านของ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ได้ถูกเปลี่ยนจากกระดาษ 2 ชั้น 

เป็น 1 ชั้น เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ  ในเดือนพฤศจิกายน 2562 แก้วกระดาษท่ีใช้แล้ว 

ได้ถูกน�าไปสร้างถนนในออสเตรเลีย เพ่ือป้องกันไม่ให้แก้วกระดาษเหล่านั้นถูกน�าไปฝังกลบ ภายใต้ 

โครงการ upcycling (การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุรีไซเคิล) ด้วยความร่วมมือกับ Simply Cups 

โครงการน้ีสามารถลดค่าใช้จ่าย 96,000 เหรยีญออสเตรเลยี จากการลดการใช้แก้วส�าหรับซือ้กลบับ้าน 

และสร้างรายได้มากกว่า 74,000 เหรียญออสเตรเลีย จากการขายแก้วที่สามารถน�ากลับมาใช้ซ�้า  

ขณะเดียวกันสามารถลดจ�านวนแก้วส�าหรับซื้อกลับบ้านกว่า 34,000 ใบจากการน�าไปฝังกลบ  

โครงการนี้ยังส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนให้กับลูกค้า
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