ทรัพยากรมนุ ษย์
“การพั ฒนาและสนั บสนุ นทรัพยากรมนุ ษย์ ” เป็ นสิ่ งที่ ไมเนอร์ ให้
ความส� ำคั ญและถู กสะท้ อนอยู่ ในค่ านิ ยมองค์ กรและในกลยุ ทธ์หลั ก
ของการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื น เราเชื่ อว่ าบริ ษัทสามารถเติ บโตและ
คงความสามารถในการแข่ งขั นได้ อย่ างยั่ งยื นด้ วยบุ คลากรที่ มี
ความสามารถในองค์ กรและสั งคม เรามุ่ งมั่ นที่ จะเป็ นนายจ้ างที่ มี
ความรั บผิ ดชอบโดยการสร้ างสภาพแวดล้ อมการทํ างาน
ที่ ปลอดภั ยและมี อาชี วอนามั ยที่ ดี และส่ งเสริ มความเป็ นอยู่ ที่ดี
ให้ กับพนั กงานกว่ า 64,000 คนใน 63 ประเทศทั่ วโลก นอกจากนี้
เรายั งคงสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ และพั ฒนาสายอาชี พควบคู่
ไปกั บการพั ฒ นาส่ วนบุ คคลผ่ านการยกระดั บการศึ กษาและ
การพั ฒนาอาชี พสําหรั บพนั กงาน ผู้ บริ หารศั กยภาพสู งและผู้ น�ำ
พร้ อมให้ ความส� ำคั ญต่ อการสร้ างจิ ตส� ำนึ กรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม
ในขณะเดี ยวกั นไมเนอร์ ยังลงทุ นในชุ มชนใกล้ เคี ยงผ่ านโครงการ
ที่ หลากหลายในการสนั บสนุ นเด็ ก เยาวชน และสมาชิ กชุ มชน
ที่ ด้อยโอกาส
ไมเนอร์ พัฒนาศั กยภาพของบุ คลากรผ่ านการด� ำเนิ นงานด้ าน
การพั ฒนาบุ คลากร 3 ระดั บ คื อ กลุ่ มสมาชิ กชุ มชนที่ ด้อยโอกาส
กลุ่ มพนั กงาน และกลุ่ มผู้ บริ หารศั กยภาพสูงและผู้ น�ำ
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แนวทางการด� ำเนิ นการ
ประเด็ น

การจั ดฝึ กอบรม
และการให้ การศึ กษา
เป้ าหมายที่ 1:

เป้ าหมาย

ผลการด� ำนิ นงาน
ปี 2564

ขอบเขต
และการด� ำเนิ นงาน

ความรั บผิ ดชอบ

การติ ดตาม
และการประเมิ นผล

กลไก
ข้ อรั บร้ องเรี ยน

50%

การจ้ างงาน

เป้ าหมายที่ 2:

ชุ มชน

เป้ าหมายที่ 3:

ของนั กเรี ยนนั กศึ กษา
ที่ จบการศึ กษา
ภายใต้ โครงการ MCU
เข้ าร่ วมงานกั บไมเนอร์
ภายในปี 2566

ของต� ำแหน่ ง
ระดั บบริ หารที่ ว่าง
ในทุ กปี ได้ รับการบรรจุ
โดยการเลื่ อนต� ำแหน่ ง
พนั กงานภายใน

50%

1 ล้ านคน
ได้ รับการพั ฒนา
และสนั บสนุ น
ภายในปี 2566

อยู่ ระหว่ างการพั ฒนา:

บรรลุ เป้ าหมาย:

บรรลุ เป้ าหมาย:

39%

50%

เป้ าหมายใหม่ :

3 ล้ านคน
ได้ รับการพั ฒนา
และสนั บสนุ น
ภายในปี 2573(1)

> 171,000

รวม > 1.15 ล้ านคน
ระหว่ างปี 2562 - 2564

ประเทศไทย:
ร่ วมมื อกั บวิ ทยาลั ย
อาชี วศึ กษาในการพั ฒนา
ศั กยภาพของนั กเรี ยน
นั กศึ กษาเพื่ อเตรี ยม
พร้ อมในการเป็ น
พนั กงานของเรา
ในอนาคต

ทั่ วโลก:
ส่ งเสริ มศั กยภาพ
ของพนั กงาน
ผ่ านโครงการฝึ กอบรม
ที่ หลากหลาย เพื่ อเตรี ยม
ความพร้ อมในการด� ำรง
ต� ำแหน่ งระดั บบริ หาร

ทั่ วโลก:
สนั บสนุ นสมาชิ กในชุ มชนที่ ด้อยโอกาสด้ วยการลงทุ น
ในชุ มชนร่ วมกั บการให้ ความสนั บสนุ นเชิ งพาณิ ชย์
และการบริ จาคเพื่ อการกุ ศล ในขณะเดี ยวกั น
ก็ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และการพั ฒนาให้ กับพนั กงาน
ผู้ บริ หารศั กยภาพสู งและผู้ น�ำ

• หน่ วยงานทรั พยากร
บุ คคล
• หน่ วยงานพั ฒนา
เพื่ อความยั่ งยื น

• หน่ วยงานทรั พยากร
บุ คคล

• หน่ วยงานทรั พยากรบุ คคล
• หน่ วยงานพั ฒนาเพื่ อความยั่ งยื น

• การทวนสอบโดยผู้ ประเมิ นภายนอก: การจ้ างงาน และชุ มชน
• การติ ดตามผลภายใน: การจั ดการฝึ กอบรมและการให้ การศึ กษา

• การแจ้ งเบาะแส
อี เมล: whistleblower@minor.com
• การแจ้ งข้ อคิ ดเห็ น/ข้ อเสนอแนะ
อี เมล: Feedback@minor.com

หมายเหตุ:
(1) เป้าหมายใหม่เริ่มใช้ปี 2565
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3

แนวการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้ง 3 ระดับ
ของไมเนอร์ครอบคลุมการพัฒนาและสนับสนุนทั้งกลุ่มสมาชิก
ชุมชนที่ด้อยโอกาส กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูง
และผู้น�ำ  แนวการด�ำเนินงานนี้เอื้อให้บริษัทสามารถรับผิดชอบ
ต่ อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถและความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ใ ห้ กั บ
ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ เด็ก เยาวชน และ
สมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

64,389
จ� ำนวนพนั กงานทั้ งหมด

48% 52%
ชาย

161
จ� ำนวนเชื้ อชาติ

27

จ� ำนวนชั่ วโมงฝึ กอบรมเฉลี่ ยต่ อพนั กงานต่ อปี

4,867

จ� ำนวนพนั กงานจิ ตอาสา

8,060

จ� ำนวนชั่ วโมงที่ อุทิศในกิ จกรรมอาสา

หญิ ง

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบและองค์กร
ที่ทุกคนอยากท�ำงานด้วย เราสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่ดีและปลอดภัย ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และสนับสนุนโอกาส
ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เรายังคงส่งเสริม
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาสายอาชีพและการพัฒนาส่วนบุคคล
โดยการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาแก่พนักงาน ผู้บริหาร
ศักยภาพสูง และผู้น�ำในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า
ต� ำ แหน่ ง ว่ า งในองค์ ก รของเราได้ รั บ การบรรจุ ด ้ ว ยบุ ค ลากร
ที่มีความสามารถและความช�ำนาญ
โครงการ “More You” ที่ได้รับการจัดตั้งและด�ำเนินงานโดย
คณะกรรมการสร้ า งสรรค์ ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจากทุกกลุ่มธุรกิจ ยังคงเดินหน้า
สร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีด่ แี ละปลอดภัย ตามแนวทาง
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องบริษทั
และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้
เรายังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีที่มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพกาย
และใจของพนักงานให้แข็งแรง การสนับสนุนครอบครัว สังคม
และการส่งเสริมวินัยทางการเงิน ในปี 2564 โครงการได้ปรับ
เปลี่ยนรูปแบบโดยเพิ่มกิจกรรมออนไลน์ในช่วงที่มีการท�ำงาน
ที่บ้าน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม ผลงาน และ ความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงานของเรา
บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและพัฒนาเด็ก เยาวชน
และสมาชิ ก ในชุ ม ชนที่ ด ้ อ ยโอกาสผ่ า นการลงทุ น กั บ ชุ ม ชน
การให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์และการบริจาคเพื่อการกุศล
เพื่อให้สอดคล้องกับ Business for Societal Impact (B4SI)
นอกจากนี้ เ รายั ง สนั บ สนุ น การสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคมให้กับพนักงานของเราโดยกระตุ้นให้หน่วยธุรกิจทั่วโลก
ด�ำเนินกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและจิตอาสา
ที่เชื่อมโยงกับประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท และ
ส่งผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้ บริ หารศั กยภาพสู งและผู้ น�ำ

พนั กงาน

สมาชิ กชุ มชนที่ ด้อยโอกาส

จิ ตส� ำนึ กรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม

โครงการที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีส่วนท�ำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระยะยาว “1 ล้านคนได้รับการพัฒนา
และสนับสนุนภายในปี 2566” โดยระหว่างปี 2562 ถึง 2564 เราได้พฒ
ั นาและสนับสนุนมากกว่า 1.15 ล้านคนผ่านโครงการและกิจกรรม
เพื่อสังคมต่างๆ ดังนั้นในปี 2565 เราจึงประกาศเป้าหมายระยะยาวใหม่คือ “3 ล้านคนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนภายในปี 2573”
โดยมุ่งยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานในองค์กรและคนในชุมชนของเรา และสร้างคุณค่าร่วมผ่านการลงทุนในโครงการ
ระยะยาวที่สนับสนุนด้านการศึกษา สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เราดําเนินธุรกิจอยู่
ตัวอย่างโครงการภายใต้ทรัพยากรมนุษย์ ที่สามารถผสานความยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อม
แสดงอยู่ในบท “การสร้างคุณค่าร่วม”

ผู้ บริ หารศั กยภาพสู ง
และผู้ น�ำ

ไมเนอร์เชื่อว่าความส�ำเร็จของบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับการมีบุคลากร
ที่ มี คุ ณ ภาพ เรามุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารศั ก ยภาพสู ง และผู ้ น� ำ
ให้เป็นผูท้ มี่ วี สิ ยั ทัศน์ มีทกั ษะในการปรับตัวทัง้ ความยืดหยุน่ และ
ว่องไวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความเข้าใจผู้มีส่วน
ได้เสียของไมเนอร์อย่างแท้จริง การระบุและพัฒนาผู้น�ำให้มี
ศักยภาพเป็นการสร้างรากฐานทีเ่ ข้มแข็งในการน�ำบริษทั ให้รบั มือ
กับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เกินคาดการณ์ที่เกิดขึ้น
ในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม ในปี 2564 ไมเนอร์จัดการพัฒนา
บุ ค ลากรโดยผ่ า นทั้ ง แพลตฟอร์ ม ออนไลน์ แ ละการอบรมใน
ห้องเรียนส�ำหรับโครงการพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�ำ
ของเรา ตัวอย่างของโครงการพัฒนามีดังต่อไปนี้
1.8%

ผู้ บริ หาร
ระดั บสู ง

9.7%
88.5%

ผู้ บริ หาร
ระดั บกลาง/
หั วหน้ างาน

พนั กงาน

สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดิ จิทัล อะคาเดมี่

ดิจิทัล อะคาเดมี่ เป็นโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ในการพัฒนา
กลยุทธ์ด้านดิจิทัลส�ำหรับพนักงานระดับผู้อ�ำนวยการถึงระดับ
ประธานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มด้าน
ดิจิทัลในปัจจุบันได้ โครงการนี้เป็นการพัฒนาผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ประกอบด้วย 6 หลักสูตรดังนี:้ 1) การค�ำนึงถึงลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric), 2) การใช้หลักการทดลองเพื่อ
แก้ไขปัญหา (Experiment), 3) การท�ำงานแบบอไจล์ (Practice
Agile Method), 4) การกระตุ้นการเติบโต (Activating Growth),
5) การขับเคลือ่ นด้วยข้อมูล (Be Data Driven), และ 6) การวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงกระแสโลก (Evaluate Trends) โครงการนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้น�ำทั้งด้านทักษะความรู้และแนว
ความคิ ด เกี่ ย วกั บ ดิ จิ ทั ล พร้ อ มสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยีในองค์กรทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินธุรกิจสมัยใหม่ โครงการนี้
ใช้เวลา 2 เดือนครึ่งและมีผู้ส�ำเร็จการฝึกอบรมจ�ำนวน 60 คน
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ไฟแนนซ์ อะคาเดมี่

ไฟแนนซ์ อะคาเดมี่ เป็นโครงการอบรมในห้องเรียนผ่านการร่วมมือ
กั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ ซึ่ ง ได้ รั บ การประกั น
คุณภาพโดยมาตรฐานสากล AACSB และ EQUIS และจัดตั้ง
โดยความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Kellogg
School of Management และ The Wharton Business School
โครงการนีม้ ผี นู้ ำ� ระดับผูจ้ ดั การทัว่ ไปจากไมเนอร์ ฟูด้ และผูบ้ ริหาร
ที่มีศักยภาพในการสืบทอดต�ำแหน่งจ�ำนวน 20 คนเข้ารับอบรม
โดยเน้ น พั ฒ นาทั ก ษะและแนวความคิ ด ทางการเงิ น ให้ กั บ ผู ้
บริหารกลุม่ ทีย่ งั ไม่มคี วามช�ำนาญในเรือ่ งดังกล่าว เพือ่ น�ำไปใช้ใน
การบริหารงานให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ
เส้ นทางแห่ งการเรี ยนรู้ ระดั บผู้ น�ำของ ไมเนอร์ โฮเทลส์

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ระดับผู้น�ำของไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็น
เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาส�ำหรับผู้บริหารศักยภาพสูงใน
ระดับผู้จัดการและผู้อ�ำนวยการ ประกอบด้วย 3 โครงการคือ
Wavelength Endeavour และ Horizon ในปี 2564 “อไจล์
ลีดเดอร์ โปรแกรม” (Agile Leader Programme) ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโปรแกรม Wavelength ได้ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ของผู้น�ำ  ให้ส่งเสริมสังคมที่ดีในทีมของตนเอง
โดยมุง่ หวังให้ผนู้ ำ� สามารถนําทีมไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมทีส่ งู ขึน้ ได้รบั
ความไว้วางใจมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งภายใน
ทีมและกับลูกค้ารวมถึงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ผู้นําทั้งหมด
25 คนจากโรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์ทวั่ โลกเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมออนไลน์เป็นเวลา 7 สัปดาห์

สมาชิ กชุ มชนที่ ด้อยโอกาส

จิ ตส� ำนึ กรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม

เราเชื่อว่าแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเรามีบทบาท
ส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น ความก้ า วหน้ า ในงานของคนภายใน
องค์กร ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั หนึง่ ทีเ่ ราให้ความส�ำคัญ ในปี 2564 ซึง่ เป็น
ปีทสี่ ถานการณ์ผนั ผวนเป็นอย่างมาก เราสามารถบรรลุเป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืนระยะยาว เรื่อง “50% ของต�ำแหน่งระดับบริหาร
ที่ว่าง ได้รับการบรรจุโดยการเลื่อนต�ำแหน่งพนักงานภายใน”
ซึง่ เป็นการพัฒนาอย่างมีนยั สาํ คัญเทียบกับร้อยละ37 ในปี 2563
ไมเนอร์จัดท�ำรายชื่อผู้บริหารศักยภาพสูงภายในองค์กรอย่าง
สม�่ำเสมอ และมองหาผู้สมัครของตําแหน่งผู้บริหารจากภายใน
ก่อนเสมอ นอกจากนีเ้ รายังได้สร้างฐานข้อมูลผูส้ มัครภายในกลุม่
พนักงานศักยภาพสูงเพือ่ จัดเก็บในระบบการสรรหาบุคลากรเพือ่
น�ำไปใช้กับพนักงานในทุกระดับของหน่วยธุรกิจและในโรงแรม
ในเครือด้วย ช่วงปี 2563 ถึง 2564 เป็นปีที่ยากล�ำบากส�ำหรับ
ธุ ร กิ จ ของเราทั้ ง หมด จึ ง เป็ น ที่ น ่ า เสี ย ดายที่ เ ราต้ อ งสู ญ เสี ย
พนักงานระดับบริหารส่วนหนึง่ ให้กบั อุตสาหกรรมทีม่ คี วามมัน่ คง
มากกว่า นอกจากนี้ข้อจํากัดการเดินทางที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายังส่งผลต่อความคล่อง
ตัวและการโยกย้ายปรับต�ำแหน่งพนักงานระหว่างโรงแรมของ
เรา อย่างไรก็ตามเรายังคงมุ่งมั่นให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้
และการพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�ำอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เตรียมพร้อมส�ำหรับการพัฒนาสุ่ต�ำแหน่งระดับบริหารที่สูงขึ้น
ต่อไป เมื่อมีการเปิดประเทศในปี 2564 และธุรกิจเริ่มฟื้นตัว
เราสามารถจัดสรรและบริหารบุคลากรระหว่างแบรนด์ และ
ประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพส�ำหรับ
พนักงานของเรา เราเข้าใจดีวา่ ด้วยความไม่แน่นอนอย่างต่อเนือ่ ง
ในภาคอุตสาหกรรมการบริการ เรายังต้องเผชิญกับความท้าทาย
ในการรักษาพนักงาน และตั้งใจที่จะทําอย่างเต็มความสามารถ
เพือ่ ให้พนักงานระดับบริหารเกิดความผูกพันและได้รบั การพัฒนา
และมีโอกาสก้าวหน้าในงาน
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พนั กงาน
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ถือเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรและปัจจัยหลักในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยพนักงานกว่า
64,000 คนที่ได้รับการว่าจ้างโดยตรงและโดยอ้อมจากหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ทั่วโลก เรามุ่งมั่นในการเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ
โดยการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานของเราผ่านรูปแบบที่หลากหลาย เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี
และปลอดภัยทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน โครงการ “More You” มุง่ เน้นการสร้างประสบการณ์ทดี่ ี
ให้กบั พนักงานโดยนําเสนอกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การสร้างเสริมสุขภาพทีด่ ี การศึกษา และกิจกรรมสันทนาการ รวมถึงการปลูกฝัง
จิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม เรามุ่งหวังที่จะเป็นสถานที่ท�ำงานที่ดึงศักยภาพและความสามารถที่ดีที่สุดของพนักงานของเราออก
มาและเติมเต็มพนักงานของเราด้วยผลตอบแทนและรางวัล โอกาสในการพัฒนา และการเติบโตในอาชีพ และท้ายทีส่ ดุ เราต้องการจูงใจ
และเก็บรักษาพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพของเราไว้
เพื่ อเน้ นย�้ ำความมุ่ งมั่ นในการสร้ างบุ คลากร
ที่ มีทักษะและความสามารถ และช่ วยสร้ าง
ผลกระทบเชิ งบวกต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม
ในปี 2564 ไมเนอร์ ได้ ก�ำหนด “ตั วบ่ งชี้
ประสิ ทธิ ภาพหลั กด้ านความยั่ งยื น (KPI)”
เป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 5 ของตั วบ่ งชี้
ประสิ ทธิ ภาพหลั กผลการปฏิ บัติงาน (KPI)
ทั้ งหมดให้ กับพนั กงานในสํ านั กงานใหญ่
ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์ และไมเนอร์ โฮเทลส์
ในเอเชี ย มหาสมุ ทรอิ นเดี ย ตะวั นออกกลาง
แอฟริ กา และบราซิ ล

การเป็ นนายจ้ างที่ มีความรั บผิ ดชอบ

ไมเนอร์เชือ่ ว่ารากฐานของการเป็นนายจ้างทีม่ คี วามรับผิดชอบคือการดูแลให้พนักงานได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรมและอย่างมืออาชีพ
เราสร้างความมั่นใจว่าพนักงานได้รับการคุ้มครองในสิทธิขั้นพื้นฐานตาม นโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงความหลากหลาย
ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ในปี 2564 มีพนักงานทัว่ โลก
ทีเ่ ข้าร่วมกลุม่ สหภาพแรงงานคิดเป็นร้อยละ 19 นอกจากนีใ้ นประเทศทีก่ ฎหมายบังคับให้จดั ตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการ พนักงานสามารถ
ส่งข้อเสนอแนะให้กบั คณะกรรมการเพือ่ พิจารณาการด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม นอกจากนัน้ เรายังมีการก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงาน
ระดับแรกเข้าที่เทียบเท่ากับหรือมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำของประเทศ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ลักษณะงานและสถานที่ตั้ง ทั้งนี้
การรับสวัสดิการของพนักงานขึน้ อยูก่ บั ประเภทของการจ้างงาน รายละเอียดสวัสดิการของพนักงานสามารถอ้างอิงได้จาก“ผลการด�ำเนิน
งานด้านทรัพยากรบุคคล” ในส่วน ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2564 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ การพัฒนาพนักงาน
ทัง้ การพัฒนาส่วนบุคคล และการพัฒนาสายอาชีพเป็นสิง่ จําเป็นส�ำหรับไมเนอร์ เรามุง่ เน้นการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ งผ่านโครงการ
ต่างๆ เพือ่ พัฒนาทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมสูค่ วามส�ำเร็จของไมเนอร์ เราจัดให้มที ำ� การประเมินผลการท�ำงานประจ�ำปีเพือ่ เปิดโอกาส
ให้พนักงานประเมินผลการท�ำงานของตนเอง เพื่อสะท้อนผลงานและหารือถึงข้อปรับปรุงร่วมกับหัวหน้างาน
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ส�ำหรับพนักงานทีล่ าออกนัน้ จะผ่านขัน้ ตอนการสัมภาษณ์กบั ฝ่าย
บุคคลเพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงสาเหตุในการลาออกและสามารถ
จัดการปัจจัยเหล่านั้นเพื่อลดอัตราการลาออกในอนาคต โดยที่
ข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวมและเก็บเป็นความลับ ในขณะเดียวกัน
เพือ่ ยกระดับกระบวนการสรรหาบุคลากร ไมเนอร์ ฟูด้ ประเทศไทย
ยังคงใช้ระบบ “Smart Career”  ซึง่ ได้รบั การพัฒนาเพือ่ ช่วยกรอง
และจับคู่ทักษะของผู้สมัครกับต�ำแหน่งที่สรรหาได้ในเบื้องต้น
ไมเนอร์เชือ่ ว่าพนักงานถือเป็นทรัพย์สนิ ทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ของบริษทั ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่ยังคงมีความยืด
เยื้อ ไมเนอร์เห็นควรที่จะท�ำการส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
เพื่อท�ำความเข้าใจความคิดเห็นของพนักงาน และหาโอกาสเพื่อ
ท�ำการแก้ไขปรับปรุง ผลการส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
ในปี 2564 คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 75 จากการร่วมท�ำแบบส�ำรวจ
จากพนักงานของพนักงานในสํานักงานใหญ่ของทุกกลุ่มธุรกิจ
พนักงานปฏิบัติการของไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ใน
ประเทศไทย ไมเนอร์ โฮเทลส์ตดั สินใจไม่ทำ� การส�ำรวจในปี 2564
กับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมแต่ละโรงแรม
ยังมีสถานะการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน สืบเนื่องจากเงื่อนไข
และข้อจํากัดของ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ซึ่งอาจให้ผลการส�ำรวจที่ไม่ถูกต้อง
ไมเนอร์ติดตามและตรวจสอบอัตราการลาออกของพนักงานของ
หน่วยธุรกิจภายใต้การควบคุมการดําเนินงานของเรา ในปี 2564
อัตรการลาออกของพนักงานโดยรวมอยู่ที่ ร้อยละ51ลดลงจาก

ร้อยละ 58 ในปี 2563 อัตราการลาออกของพนักงานคํานวณ
จากจํานวนรวมของพนักงานที่ลาออกระหว่างปีหารด้วยจํานวน
พนักงานฉลี่ย การค�ำนวณอัตราการลาออกนี้นับรวมถึงพนักงาน
ชั่วคราวแต่ไม่รวมพนักงานจ้างรายวัน จ�ำนวนพนักงานชั่วคราว
คิดเป็นร้อยละ 22 ของพนักงานที่เกี่ยวข้องและคิดเป็นร้อยละ 47
ของพนักงานที่ลาออก
ไมเนอร์ได้เริ่มบริหารจ�ำนวนพนักงานและการจ้างงานเพื่อตอบ
สนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างมี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ปี 2563 และเป็นผลให้ความสามารถในการ
รักษาพนักงานของเราดีขนึ้ ในปี 2564 เพือ่ เป็นการรักษาพนักงาน
ให้ดยี งิ่ ขึน้ เรายังคงส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา รวมถึงสร้าง
โอกาสเติบโตในงานให้กับคนของเรา นอกจากนี้เราตระหนักดี
ว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญต่อความผูกพัน
ของพนักงาน จึงได้ปรับปรุงการสื่อสารภายในของเราทั้งด้าน
ความสม�่ำเสมอและความชัดเจน โดยส่งเสริมให้ผู้จัดการในสาย
งานสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและทรัพยากรบุคคลกับ
พนักงานของพวกเขาโดยตรงเพื่อสร้างความเป็นเองและใกล้ชิด
มากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดทีม่ รี ะยะเวลา
นานยังคงส่งผลกระทบต่อทัง้ ธุรกิจและการด�ำเนินชีวติ ส่วนตัว เรา
สังเกตเห็นระดับความเครียดทีเ่ พิม่ ขึน้ ของพนักงานของเราและได้
ริเริ่มโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพจิต สุขภาพกาย และความเป็น
อยูท่ ดี่ ใี ห้กบั พนักงานมากขึน้ เพือ่ ช่วยให้พนักงานของของเราผ่าน
ช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้
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ตัวอย่างของโครงการพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์

อั ตราการลาออกของพนั กงาน
(รวมพนั กงานชั่ วคราว)(1) (2) (3)
2562
2563
2564

Business Leadership Development Program
(BLDP)

46%
58%
51%

หมายเหตุ:
(1) ข้อมูลจากหน่วยธุรกิจภายใต้การควบคุมการดําเนินงาน
ของไมเนอร์ รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
(2) อัตราการลาออกของพนักงานคํานวณจากจํานวนรวม
ของพนักงานที่ลาออกระหว่างปีหารด้วยจํานวนพนักงานเฉลี่ย
(3) ข้อมูลนี้รวมถึงพนักงานชั่วคราว ซึ่งโดยปกติพนักงานกลุ่มนี้
จะมีระยะเวลาการท�ำงานกับบริษัทที่สั้นกว่า

แม้วา่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงยืดเยือ้
จนถึงปี 2564  แต่ไมเนอร์ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานของ
เราอย่างต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่องจากข้อจํากัดในการเดินทางและนโยบายการจัดให้ทํา
งานจากที่บ้าน ท�ำให้ไมเนอร์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการน�ำเสนอการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน โดยในปี 2564 การฝึกอบรม
ส่วนใหญ่จะท�ำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเพิ่มการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ดีขึ้น แนวทางนี้ท�ำให้การเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานของเรา
ท�ำได้ในทุกทีแ่ ละทุกเวลา รายละเอียดการฝึกอบรมของพนักงาน
สามารถอ้างอิงได้จาก “ผลการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล”
ในส่วน ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2564
จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

ในปี 2564
จ� ำนวนชั่ วโมงฝึ กอบรม
เฉลี่ ยต่ อพนั กงาน
หนึ่ งคนต่ อปี คื อ

27 ชั่ วโมง

ผู้จัดการเขตและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของไมเนอร์ ฟู้ดจ�ำนวน
52 คนเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์นี้ โดยโปรแกรมการ
ฝึกอบรมนี้เน้นให้ความรู้เพื่อสร้างความสามารถหลัก 7 ประการ:
1. ตัวแทนแบรนด์  2. แมวมองคนเก่ง 3. ผูน้ ำ� แบบสนับสนุน 4. โค้ช
แบบมืออาชีพ 5. กูรดู า้ นการตลาด 6. ผูน้ ำ� ทีมงานประสานสิบทิศ
7. ผู้ไล่ล่าความส�ำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จัดการระดับ
เริ่มต้นมีความเข้าใจในจุดเจ็บปวดของลูกค้าและสํารวจโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อหาวิธีแก้ไขและจัดการสิ่งเหล่านี้ ตัวอย่าง
โครงการที่พัฒนาและสามารถน�ำมาใช้ในการปฏิบัติได้จริงจาก
โครงการนี้เช่น การท�ำอาหารให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาในการจัดส่ง
ก่ อ นถึ ง มื อ ลู ก ค้ า และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและความเร็ ว
การบริการในร้าน และผลลัพธ์จากโครงการเหล่านีจ้ ะถูกน�ำเสนอ
ในปี 2565
People Leadership Development Program (PLDP)

โครงการ PLDP ใช้ระยะเวลากว่า 4 เดือนในการฝึกอบรมให้กับ
พนักงานระดับหัวหน้างานที่ก�ำกับดูแลการท�ำงานปฏิบัติการ
ในโรงงานเกือบ 80 คน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะความเป็น
ผู้นําโดยรวมของผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสร้าง
ความผูกพันภายในทีมและทักษะการสือ่ สารส�ำหรับผูน้ าํ ทีจ่ ะช่วย
ให้ พ นั ก งานทํ า งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งชาญฉลาด
มากกว่าการท�ำงานให้หนักขึ้น หัวข้อการฝึกอบรมครอบคลุม
การสือ่ สารแบบผูน้ ำ� มุง่ ผลส�ำเร็จ การโค้ชเพือ่ ประสิทธิภาพสูงสุด
เป้าหมายและการทบทวนผลการท�ำงาน และการพัฒนาตนเอง
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ความร่ วมมื อระหว่ าง ไมเนอร์ โฮเทลส์ และ สถาบั นการจั ดการธุ รกิ จบริ การและการโรงแรมแห่ งเอเชี ย (สจธอ.)

นอกเหนือจากการเปิดรับนักศึกษาทัว่ ไปในปี 2564 สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย (สจธอ.) ได้รว่ มมือกับไมเนอร์
โฮเทลส์เพือ่ จัดการฝึกอบรมให้กบั พนักงานโรงแรมในเครือด้วย สจธอ. ก่อตัง้ โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน
เลส์ โรชส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ด้านการบริหารโรงแรมและสันทนาการระดับโลก เปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม โครงการความร่วมมือระหว่าง ไมเนอร์ โฮเทลส์ และสจธอ.นี้เป็น
การฝึกอบรมทีอ่ อกแบบจากความต้องการทางธุรกิจเพือ่ เป็นการพัฒนาพนักงานของเราอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี้ สจธอ. ยังมอบทุนการศึกษา
10 ทุนให้กับพนักงานโรงแรมของเราที่มีผลการท�ำงานที่ดีเยี่ยมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษา 3.5 ปี
การเรี ยนรู้ ผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ ของไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์ โฮเทลส์ดําเนินงานในหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จึงมุ่งเน้นการนําเสนอ
หลักสูตรการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ทใี่ ห้ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าํ เป็นส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม
การบริการแก่พนักงานในทุกระดับของแบรนด์อนันตรา อวานีและทิโวลีทั่วโลก ตัวอย่าง
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่ใช้เช่น Percipio, SHMAI และ E-Hotelier ในปี 2564 พนักงาน
เข้าเรียนและจบหลักสูตรมากกว่า 62,000 หลักสูตรโดยมีชวั่ โมงการฝึกอบรมสะสมมากกว่า
27,000 ชั่วโมง
ไลฟ์ สาระ

“ไลฟ์ สาระ” เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2563 และยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่องในปี 2564 “ไลฟ์ สาระ”  เป็นการเสวนาแบ่งปันความรู้
ใต้โครงการ “More You” ที่เน้นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทั้งในการท�ำงานและในเรื่องส่วนตัว ผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งภายในและภายนอกจากสาขาต่างๆ แม้ว่าสํานักงานใหญ่ของไมเนอร์จะดําเนินนโยบายการทํางานจากที่บ้านเป็นเวลาเกือบ 6 เดือน
ในปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่โครงการนี้ถูกปรับให้เป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อให้แน่ใจว่า
การพัฒนาพนักงานและการมีส่วนร่วมยังสามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 มีการจัดรายการ “ไลฟ์ สาระ” ทั้งหมด 8 ครั้ง หัวข้อ
ในการเสวนารวมถึงความรูใ้ นการป้องกันและการฉีดวัคซีนโควิด-19  การส่งเสริมความเป็นอยูท่ ดี่ ี การป้องกันออฟฟิศซินโดรม การลงทุน
ในบิทคอยน์  และการวางแผนภาษี
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ความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และความเป็ นอยู่ ที่ดี

ไมเนอร์ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานเนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า
ที่สุดของเรา เรามั่นใจว่าการวางแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเรื่อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดี ไม่เพียง
แต่จะเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจและความเชื่อมั่นของพนักงาน
ดึงดูดผู้มีศักยภาพ ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัท
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากเหตุการณ์ทคี่ าดไม่ถงึ ได้ เราเคร่งครัดต่อการสร้าง
แวดล้อมการท�ำงานที่ดีและปลอดภัยต่อพนักงานและบังคับใช้
การจัดการความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาซึ่งเข้าท�ำงานในพื้นที่
ของเรา เรามีการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
ของหน่วยธุรกิจของเราอย่างสม�่ำเสนอเพื่อระบุความเสี่ยงและ
สาเหตุดา้ นความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงวิธกี ารป้องกัน
ความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดซ�้ำ

ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ไมเนอร์จัดท�ำกิจกรรมที่หลากหลาย
ภายใต้โครงการบูรณาการ “More You” ทีเ่ ริม่ ต้นขึน้ ตามแนวทาง
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยูท่ ดี่ ี ซึง่ รวมถึง
การให้ส่วนลดการใช้ฟิตเนสและค่าบริการทันตกรรม การตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และโควิด-19
การจัดเมนูอาหารสุขภาพจากแบรนด์ร้านอาหารที่หลากหลาย
ของเราในบริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร การเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอารมณ์และการแบ่งปันความรู้ด้านความเป็นอยู่ที่ดี
นอกจากนี้เราได้ปรับโครงการ “More You” ให้เหมาะสมกับ
ช่ อ งทางออนไลน์ ที่ พ นั ก งานของเราสามารถเชื่ อ มต่ อ และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายระหว่างที่ต้องท�ำงานจาก
ที่บ้านหรือต้องกักตัว กิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีเหล่านี้
ช่วยสร้างพลังงานเชิงบวกให้กบั พนักงานทัง้ ทางกายและอารมณ์

แนวทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่
ที่ดี จัดตั้งขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน ส่งเสริม
สุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน ให้การสนับสนุนครอบครัว
และสังคม และส่งเสริมวินัยทางการเงินของพนักงาน

แนวทางด้ านความปลอดภั ย อาชี วอนามั ย และความเป็ นอยู่ ที่ดี
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• สภาพแวดล้ อมในการท� ำงาน
ที่ ปลอดภั ยและดี ต่อสุ ขภาพ
• ลดการเกิ ดอุ บัติเหตุ การบาด
เจ็ บ และปั จจั ยเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพ
• ผนวกการพิ จารณาด้ าน
การยศาสตร์ เข้ ากั บการด� ำเนิ น
งานของเรา

nd

4R
คร

• มุ่ งมั่ นให้ การสนั บสนุ นที่
เหมาะสมในการรั กษาและส่ งเสริ ม
สถาบั นครอบครั ว ซึ่ งน� ำไปสู่ สั งคม
ที่ แข็ งแรง

สถ

น

is

• ปฏิ บัติตามกฎหมายค่ าจ้ าง
อย่ างเคร่ งครั ด
• ส่ งเสริ มวิ นัยทางการเงิ น
เพื่ อความมั่ นคงทางการเงิ น
ของพนั กงานในอนาคต

ร่ า

า
งก

• ส่ งเสริ มให้ พนั กงานมี สุขภาพ
ร่ างกายที่ แข็ งแรง
และจิ ตใจที่ มีความสุ ข โดย
จั ดโปรแกรมเกี่ ยวกั บสุ ขภาพ
และโภชนาการที่ เหมาะสม
กั บความต้ องการของแต่ ละ
หน่ วยงาน
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สถานที่ ท�ำงาน

เราตระหนักถึงความสําคัญของตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย และยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้การรายงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีข้อมูลที่ครอบคลุมและ
ครบถ้วน ในปี 2564 เราได้รวมผลการดําเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป, อนันตรา
เวเคชั่น คลับ และธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิง ไว้ใน
ขอบเขตการรายงานของเรา ท�ำให้มกี ารรายงานข้อมูลจากโรงแรม
ทัง้ หมด 447 แห่ง และจากสํานักงานและศูนย์แสดงห้องพักตัวอย่าง
9 แห่งภายใต้ไมเนอร์ โฮเทลส์ จากการใช้ระบบออนไลน์ในการ
รายงานอุบตั เิ หตุสำ� หรับร้านอาหารทีไ่ มเนอร์ ฟูด้ เป็นเจ้าของและ
จุดจ�ำหน่ายสินค้าของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ เราสามารถรวบรวมข้อมูล
และรายงานตัวชีว้ ดั ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ครอบคลุม
กลุ่มธุรกิจทั้งหมด นอกจากนี้เรายังสามารถทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท�ำงานเพื่อใช้แยก
ประเภทอุบตั เิ หตุ ระบุสาเหตุการเกิด และก�ำหนดวิธปี อ้ งกันต่อไป
ในปี 2564 อัตราการบาดเจ็บ (IR) ของไมเนอร์ลดลงร้อยละ 8
จากปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน
(LTIFR) และอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ (LDR) ที่ลดลง
ร้อยละ 16 และ24 ตามลําดับ อัตราทีล่ ดลงนีเ้ กิดจากการปรับปรุง
การท�ำงานของร้านอาหารที่ไมเนอร์ ฟู้ดเป็นเจ้าของส่งผลให้
อุบัติเหตุและการหยุดงานจากการบาดเจ็บลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ในการระบุอตั ราการบาดเจ็บและการหยุดงาน เราไม่รวมอุบตั เิ หตุ

บนท้องถนนในกรณีที่ไม่เกิดการบาดเจ็บและที่ไม่ต้องรับการ
รักษาพยาบาล ทั้งนี้กรณีที่ท�ำให้เกิดการหยุดงานสูงคืออุบัติเหตุ
ทีเ่ กิดจากการลืน่ และสะดุดล้ม ซึง่ เป็นประเภทอุบตั เิ หตุทพี่ บบ่อย
ที่สุดของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
เราแก้ไขการรายงานอัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (ODR)
ของไมเนอร์ในปี 2563 จาก 0.56 เป็น 0.11 เนื่องจากมีการแก้ไข
การค�ำนวณ ODR โดยใช้จ�ำนวนกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยแทน
จ�ำนวนสะสม ในปี 2564 อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงานของ
ไมเนอร์ลดลงจาก 0.11 เป็น 0.07 การเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
ที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางระบบกระดูกและ
กล้ามเนือ้ โดยได้จดั ท�ำการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการท�ำงาน
เพื่อหาสาเหตุและการป้องกันการเกิดซ�้ำ  ทั้งนี้อัตราการเสียชีวิต
จากการท�ำงานลดลงเป็นศูนย์ในปี 2564
กรณีดา้ นความปลอดภัย และอาชีวอนามัยส่วนผู้รับเหมาของเรา
เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกตัวชี้วัด สืบเนื่องมาจากจ�ำนวน
งานปรับปรุงและบ�ำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นของหลายโรงแรมในช่ ว ง
อัตราการเข้าพักต�่ำ  งานด้านการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้
อัตราความเสี่ยงของการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นไปด้วย
รายละเอียดผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สามารถอ้างอิงได้จาก “ผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย” ในส่วนผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2564 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์
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อุ บัติเหตุ ที่เกิ ดสู งสุ ด 3 ล� ำดั บแรกของไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล การระบุ สาเหตุ และวิ ธีการป้ องกั น

การถู กอุ ปกรณ์
หรื อเครื่ องมื อมี คมบาด

การระบุสาเหตุ
• ความประมาทของพนักงานใน
การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือ
มีคม หรือการจัดการถุงขยะ
• การละเลยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
• จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมเรื่อง
การใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ที่มีคมอย่างปลอดภัย และ
สร้างความตระหนักเพิ่มขึ้น
ระหว่างการประชุมก่อนการ
ท�ำงาน

การลื่ นและสะดุ ดล้ ม

อุ บัติเหตุ จากความร้ อน

การระบุสาเหตุ
• ความประมาทของพนักงาน
• ไม่มีการตั้งป้ายแจ้งเตือน
และป้ายระวังพื้นที่เปียกหรือลื่น
ให้ทันเวลา

การระบุสาเหตุ
• ความประมาทของพนักงาน
• การละเลยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
• จัดวางป้ายแจ้งให้ระวัง
และป้ายเตือนพื้นเปียก
หรือพื้นลื่น และพื้นต่างระดับ
• ด�ำเนินการแก้ไขพื้นที่เปียก
และท�ำความสะอาดในทันที
• จัดให้มีการอบรมทบทวน
เรื่องความปลอดภัย และเน้น
ความส�ำคัญในการใส่รองเท้า
ที่เหมาะสมในการท�ำงาน
โดยฉพาะในครัว

วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
• จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติม
เรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะ
การท�ำงานกับวัตถุร้อน
และการใช้อุปกรณ์ครัว
ที่เหมาะสม
• ตรวจสอบให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและสวมอุปกรณ์
ป้องกันในการท�ำงาน
เมื่อจําเป็น

หมายเหตุ:
การศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุจากการท�ำงานรวบรวมจากทุกกลุ่มธุรกิจ ยกเว้น เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
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ร่ างกายและจิ ตใจ

ครอบครั วและสั งคม

ในขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงยืดยื้อ ไมเนอร์
เน้นย�้ำความสํ าคัญของความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงาน กลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มมีมาตรการป้องกันพนักงาน
ของเราจากสถานการณ์โควิด-19 เช่น การตรวจวัดอุณหภูมริ า่ งกาย
ทุกวันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นประจํา การจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล การทาํ ความสะอาดพืน้ ทีท่ าํ งานอย่างเข้มงวด
และสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ เ รายั ง คงจั ด ให้ มี ก ารท� ำ งานที่ บ ้ า น
เมื่อจําเป็นสําหรับพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานปฏิบัติการ

ไมเนอร์ ต ระหนั ก ว่ า ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องพนั ก งานของเรา
มีความเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกครอบครัวและ
สังคมรอบข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงมีโครงการสนับสนุน
ครอบครัวของพนักงานที่หลากหลาย เช่น ทุนการศึกษาส�ำหรับ
บุตรพนักงาน สิทธิการลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรหลังการคลอด
ของบิดาในบางประเทศ และสถานรับเลี้ยงเด็ก นอกจากนี้เรายัง
ใส่ใจกับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมในพื้นที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่
ในปี 2564 ไมเนอร์ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุน
ชุ ม ชนโดยเฉพาะสมาชิ ก ในชุ ม ชนที่ ด ้ อ ยโอกาส โดยให้ ก าร
สนั บ สนุ น เงิ น มากกว่ า 32 ล้ า นบาทเพื่ อ สนั บ สนุ น สมาชิ ก
ในชุมชนกว่า 150,000 คนทัว่ โลกด้านการศึกษา การพัฒนาสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีและสิ่งแวดล้อม โดยเงินจ�ำนวนนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ไมเนอร์ ส ่ ง เสริ ม ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
ของพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ สํานักงานใหญ่ของไมเนอร์
ในประเทศไทยด� ำ เนิ น โครงการ “More You” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความเป็นอยู่ที่ดีผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การป้องกันอาการ
ออฟฟิศซินโดรม การส่งเสริมสุขภาพการนอนหลับ การบรรเทา
ความเครียด และการสอนโยคะ พนักงานไมเนอร์ยงั ได้รบั ส่วนลด
ในการใช้บริการฟิตเนสทีต่ งั้ อยูใ่ นอาคารสาํ นักงาน อย่างไรก็ตาม
เรามีความจ�ำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรม My Social Hour ซึง่ เป็น
กิ จ กรรมพบปะสั ง สรรค์ ร ายเดื อ นเนื่ อ งจากข้ อ บั ง คั บ ในการ
เว้นระยะห่างทางสังคมแต่จะกลับมาจัดเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น
นอกจากนี้เรายังจัดการตรวจสุขภาพประจําปี การฉีดวัคซีน
ไข้ ห วั ด ใหญ่ แ ละการฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไวรั ส โควิ ด -19 ให้ กั บ
พนักงานในกลุ่มบริษัทของเรา
โรงแรมของเรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ
พนักงาน เช่นกิจกรรมกีฬา การสอนเต้นซุมบ้า และการเดินเพื่อ
การออกก�ำลังกาย เรามอบหมายให้เชฟของโรงแรมเตรียมอาหาร
เพื่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ และสอนการท�ำอาหาร
เพื่อสุขภาพให้กับพนักงานของเรา นอกจากนี้เราให้ความส�ำคัญ
ในการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีท่ ำ� งานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการตรวจสอบแสงสว่าง อุณหภูมิ เสียงรบกวน
ความชืน้ ในพืน้ ทีท่ ำ� งาน และจัดท�ำมาตรการต่างๆ เพือ่ ช่วยปรับปรุง
สภาพในการท�ำงาน เช่น การจัดให้มีอุปกรณ์ส�ำนักงานและพื้นที่
การท�ำงานให้ถกู ต้องตามหลักการยศาสตร์ ช่วยให้มคี วามสะดวก
สบาย ลดการปวดกล้ามเนือ้ ปรับปรุงท่าทางการท�ำงานทีถ่ กู ต้อง
และลดอาการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน นอกจากนีก้ ารดูแลสุขภาพ
จิตของพนักงานปฏิบัติการเป็นสิ่งส�ำคัญมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ เรามีการจัดหลักสูตรหลากหลายทั้ง
แบบการเรียนในห้องเรียนและแบบออนไลน์ เกี่ยวกับการจัดการ
ความเครียด การสร้างสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงการให้คําปรึกษา
แบบตัวต่อตัว

23,160

ล้ านบาท
ล้ านบาท จ� ำนวนเงิ นผลประโยชน์
เช่ นเงิ นเดื อน ค่ าแรง สวั สดิ การ
และเงิ นสนั บสนุ นอื่ นๆ ที่ ไมเนอร์
จ่ ายให้ กับพนั กงาน

การเงิ น

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มแรงกดดัน
ทางเศรษฐกิจต่อธุรกิจและพนักงานของเรา นอกจากการจ่าย
ค่าแรงและสวัสดิการและการด�ำเนินโครงการตามกฎหมายแล้ว
เรายังมีโครงการที่หลากหลาย เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงิน
กั บ พนั ก งานหลั ง การจ้ า งงาน และช่ ว ยให้ พ นั ก งานมี ค วามรู ้
ด้ า นการบริ ห ารเงิ น เช่ น โครงการกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร/การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น
ทางการเงินและการออม การจัดการภาษี และโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment
Program: “EJIP”) สําหรับระดับผู้บริหาร นอกจากนี้โครงการ
Chairman’s Fund ได้ขยายการช�ำระคืนครั้งแรกออกไปเป็น
ปี 2565 เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของพนักงาน
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สมาชิ กชุ มชนที่ ด้อยโอกาส
การสนับสนุนสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาสมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
เยาวชนผ่านโครงการพัฒนาแบบองค์รวม การเพิ่มขีดความ
สามารถในการเรียนรู้ของเด็ก และการให้โอกาสในการจ้างงาน
สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นและสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส
การพั ฒนาเยาวชน

แนวทางการพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวมของไมเนอร์ เน้นการมี
ส่วนร่วมและพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
อาชีพแรกของพวกเขา พนักงานของไมเนอร์ที่อายุน้อยกว่า 30 ปี
มีสัดส่วนถึงร้อยละ 45 ของพนักงานทั้งหมด แนวทางนี้จึงช่วยให้
เราสามารถเข้าถึงพนักงานที่มีศักยภาพทั้งในระหว่างและหลัง
สําเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างบุคลากรให้เพียงพอต่อธุรกิจ
ของเรา

โครงการส่ งเสริ มการจ้ างงานใหม่ ส�ำหรั บ
ผู้ จบการศึ กษาใหม่ โดยภาครั ฐและภาคเอกชน

เมื่อเดือนกันยายน 2563 รัฐบาลไทยได้เปิดตัว “โครงการส่งเสริม
การจ้างงานใหม่ส�ำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาค
เอกชน” เพื่อช่วยเหลือทั้งบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 และนักศึกษาจบใหม่ทกี่ ำ� ลังมองหางาน
โครงการนี้ให้การสนับสนุนเงินค่าจ้างร้อยละ 50 แก่บริษัทที่จ้าง
นักศึกษาจบใหม่กลุ่มนี้ ในปี 2564 ไมเนอร์ได้จ้างงานนักศึกษา
จบใหม่ 467 คน ประหยัดงบประมาณให้บริษทั เกือบ 12 ล้านบาท
ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2564
ไมเนอร์ให้การสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ 679 คน
ด้วยงานที่มั่นคงในช่วงสถานการ์ที่ยากล�ำบากนี้

โครงการพั ฒนาหลั กสู ตรการศึ กษาร่ วมกั บ
สถาบั นการศึ กษา (MCU)

Minor Corporate University (MCU) เป็นโครงการพัฒนาเยาวชน
ระยะยาวของเราทีม่ งุ่ เน้นการสร้างกลุม่ พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
ส�ำหรับธุรกิจของไมเนอร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ
ที่จําเป็น ไมเนอร์ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เป็นพันธมิตร
พัฒนาหลักสูตรที่ตอบรับกับความต้องการของธุรกิจ และจัดให้
มีการฝึกปฏิบัติในสถานที่ประกอบการและเป็นการสร้างโอกาส
ในการทํางานเมื่อจบการศึกษา ด้วยการหยุดชะงักทางธุรกิจ
และความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ในปี 2563 และ 2564 ท�ำให้นกั ศึกษาในโครงการ MCU
จ�ำนวนหนึ่งเลือกที่จะยุติการฝึกอบรมก่อนกําหนด ดังนั้นจึงมี
นักศึกษาเพียง 156 คนจากโครงการที่จบการศึกษาในปี 2564
และร้อยละ 39 ของผู้จบการศึกษากลับมาร่วมงานกับไมเนอร์
หลังจบการศึกษา ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2563 ในขณะที่เรา
ปรั บ แผนการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สภาพแวดล้ อ ม
ที่เปลี่ยนแปลงไป เรายังคงต้อนรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
MCU จ�ำนวน 777 คนในปี 2564 พร้อมกันนี้ ไมเนอร์ได้ทํางาน
ร่วมกับพันธมิตรรายใหม่คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ซึ่งเป็น
สถาบันที่เปิดสอนด้านคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชา “การจัดการธุรกิจอาหาร” หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวง
ศึกษาธิการ นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานครัว
งานบริการ และการจัดการธุรกิจอาหาร โดยสาขาวิชานี้เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2565  
สั ดส่ วน
ของนั กเรี ยน
นั กศึ กษา
ในโครงการ MCU
ที่ เข้ าร่ วมงาน
กั บไมเนอร์
หลั งจบ
การศึ กษา

2562

43%
2563

36%
2564

39%
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โครงการสถานศึ กษาต้ นแบบสานพลั งประชารั ฐ (EMS)

ภายโต้โครงการ MCU ไมเนอร์และสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
และฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถในธุรกิจ
การโรงแรม สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19
ทํ า ให้ โ รงแรมในประเทศไทยของเราไม่ ส ามารถด�ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ได้อย่างปกติและส่งผลต่อความสามารถในการรับนักศึกษาเข้าฝึก
ทักษะในโรงแรม อย่างไรก็ดีไมเนอร์ได้ปรับแผนการฝึกทักษะ
ทีเ่ หมาะสมสาํ หรับนักเรียนนักศึกษาในโครงการนี้ โดยปรับให้ฝกึ
ในร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ดแทน ในปี 2564 นักศึกษา 19 คน
จบการศึกษาจากโครงการสถานศึกษาต้นแบบสานพลังประชารัฐ
(EMS) และ 5 คนได้รับการว่าจ้างจากธุรกิจอาหารของเรา

การสนั บสนุ นการศึ กษาส� ำหรั บเด็ ก

ไมเนอร์เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสําหรับความเป็นอยู่ที่ดี
ของมนุษย์ และส่งผลถึงการพัฒนาระดับชาติและระดับโลก
เราเชือ่ มัน่ ว่าโครงการสนับสนุนการศึกษาและโรงเรียนสําหรับเด็ก
อย่างต่อเนื่องของเราจะมีส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น
ทุ นการศึ กษามู ลนิ ธิ ไฮเน็ ค

ไมเนอร์ ฟู้ ด ประเทศจี น
กั บหลั กสู ตรร่ วมด้ านการท� ำอาหาร

ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีนสานต่อความร่วมมือกับสถาบันอาหาร
ตงฟาง ในการพัฒนาทักษะให้แก่ผทู้ มี่ ศี กั ยภาพด้านการท�ำอาหาร
ผ่านโครงการฝึกอบรมเทคนิคการท�ำอาหารเป็นเวลา 2 ปี โครงการ
นี้ช่วยให้ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน สามารถรับพนักงานครัวที่มี
ทั ก ษะและเทคนิ ค การทํ า อาหารระดั บ มื อ อาชี พ เพื่ อ ต่ อ ยอด
การขยายตัวทางธุรกิจ ทัง้ ยังสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย
ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้อีกด้วย ในปี 2564 มีนักศึกษา
ทั้งหมด 157 คนจบการศึกษาจากโครงการนี้และร่วมงานกับ
บริษัทในต�ำแหน่ง “Chef Management Trainee”

มูลนิธิไฮเน็คและไมเนอร์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
และนักศึกษาที่ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2538 ผู้ได้รับทุนการศึกษาเป็นนักเรียนจากโรงเรียน
ในชุมชนในพืน้ ทีท่ เี่ ราด�ำเนินธุรกิจ โรงเรียนทีไ่ มเนอร์ให้การสนับสนุน
และบุตรของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในประเทศไทย ในปี 2564
มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาจํานวน 1,173 ทุน มูลค่ารวมเกือบ
7.5 ล้านบาท

1,173

จ� ำนวนทุ นการศึ กษา

7.5

ทุ น

ล้ านบาท

มู ลค่ าทุ นการศึ กษา
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การพั ฒนาเยาวชน | การสนั บสนุ นการศึ กษาส� ำหรั บเด็ ก | การสนั บสนุ นการจ้ างงานผู้ พิการ

โครงการสนั บสนุ นโรงเรี ยนของไมเนอร์

การสนั บสนุ นการจ้ างงานผู้ พิการ

โครงการสนั บ สนุ น โรงเรี ย นของไมเนอร์ มี จุ ด มุ ่ ง หมายในการ
ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ มอบโอกาสทางการศึก ษาและสภาพแวดล้อม
ทางการเรี ย นที่ ดี ขึ้ น ให้ กั บ นั ก เรี ย นและโรงเรี ย นที่ ต ้ อ งการ
ความช่ ว ยเหลื อ ไมเนอร์ ท� ำ งานร่ ว มกั บ โรงเรี ย นที่ ต ้ อ งการ
ความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียน จัดหา
อุปกรณ์การศึกษา และสนับสนุนสิ่งที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาให้กับ
โรงเรียนในโครงการ ไมเนอร์ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนจ�ำนวน
15 โรงเรียน นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการในปี 2548

ผู้พิการมีสิทธิเข้าถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ ไมเนอร์
ยังคงมุ่งมั่นที่จะนําการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ชีวิตของผู้พิการ
ผ่านโครงการสนับสนุนการจ้างงานของเรา ที่ช่วยให้พวกเขา
มีรายได้สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้

ไมเนอร์ สมาร์ ท คิ ดส์ (MSK)

ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK) เป็นหน่วยธุรกิจการศึกษาของ
ไมเนอร์ ใ นประเทศไทยที่ นํ า เสนอสื่ อ การเรี ย นการสอนแบบ
สร้างสรรค์ที่ปรับให้เข้ากับแนวโน้มการเรียนรู้ในปัจจุบัน MSK
มุ่งเน้นแนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวมและจัดสัมมนาการศึกษา
สํ า หรั บ ผู ้ ป กครองและเด็ ก เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง วิ ธี ก ารเรี ย นรู ้
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทางทักษะของเด็ก
ในปี 2564 การสั ม มนาของ MSK เน้ น การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง บวก
และการพั ฒ นาการเด็ ก ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของไวรัสโควิด-19  มีผู้ปกครองและเด็กจากทั่วประเทศเข้าร่วม
ในการสัมมนากว่า 18,300 คน
โครงการเดอะ พิ ซซ่ า คอมปะนี ชวนน้ องอ่ าน

ด้วยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีค�ำสั่ง
ให้ โ รงเรี ย นในประเทศไทยงดการจั ด การเรี ย นการสอนใน
สถานศึกษาในปี 2564 จึงเป็นเหตุให้เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
ไม่สามารถดําเนินโครงการ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้อง
อ่านได้เช่นที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเรายังคงประสานงานกับครู
และโรงเรียนเพื่อหาวิธีที่ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้
นอกเวลาโรงเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะสามารถดําเนิน
ต่อไปได้ในปี 2022 โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็กไทย เพราะ
การอ่านช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถด้านค�ำศัพท์ การมีสมาธิ
และการคิดวิเคราะห์ เราด�ำเนินงานร่วมกับโรงเรียนและครูเพื่อ
แนะน�ำรายชื่อหนังสือให้นักเรียนอ่านระหว่างภาคการศึกษา
เมื่ อ นั ก เรี ย นอ่ า นหนั ง สื อ จบและทบทวนเนื้ อ หากั บ คุ ณ ครู ไ ด้
ถูกต้องแล้ว นักเรียนจะได้รับแสตมป์ซึ่งสามารถสะสมเพื่อน�ำไป
แลกพิซซ่าฟรีได้  

ในปี 2564 ไมเนอร์ให้การสนับสนุนการจ้างงานพิการทั่วโลกกว่า
340 คนด้วย เราจ้างงานผู้พิการมากกว่า 230 คนในประเทศไทย
ทั้งจากการจ้างงานในธุรกิจของเรา และจากการสานต่อความ
ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและสถาบันพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนในการสนับสนุนการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
ส�ำหรับหน่วยธุรกิจในต่างประเทศเราจ้างงานผูพ้ กิ ารมากกว่า 100
คน ซึง่ รวมถึงผูท้ ไี่ ด้รบั การจ้างงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ 85 คน
นอกจากนี้ อ ารู ช า คอฟฟี ่ ลอดจ์ ของเอเลวาน่ า คอลเลคชั่ น
ในแทนซาเนียยังคงให้การสนับสนุนกลุ่ม ชางกา ซึ่งเป็นกิจการ
เพื่ อ สั ง คมที่ จ ้ า งงานคนพิ ก ารและสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ พวกเขา
ศูนย์หัตถกรรมชางกาผลิตเครื่องประดับ เครื่องแก้ว และของ
ตกแต่งบ้านจากวัสดุรีไซเคิลที่มาจากโรงแรม ในปี 2563 ชางกา
จ้างงานผู้พิการ 33 คน และยังคงด�ำเนินงานได้อย่างยั่งยืน
จากรายได้จากงานฝีมือ และเงินบริจาค
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จิ ตส� ำนึ ก
รั บผิ ดชอบต่ อสั งคม
ไมเนอร์เชือ่ ว่าหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญในการบรรลุความยัง่ ยืนคือการรับผิดชอบต่อสังคม เราให้ความส�ำคัญต่อการสร้างจิตส�ำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมทัง้ กับพนักงานและผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ เราส่งเสริมให้ทกุ หน่วยธุรกิจของเราทัว่ โลกด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เราด�ำเนินธุรกิจและสนับสนุนความส�ำคัญของการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
ความสอดคล้ องกั บ Business for Societal Impact (B4SI)

การสนับสนุนของไมเนอร์แบ่งออกเป็น “เราสนับสนุนอย่างไร”, “เราสนับสนุนอะไร” และ “เราสนับสนุนที่ไหน” ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับ
Business for Societal Impact (B4SI) ในปี 2564 ไมเนอร์ให้การสนับสนุนโครงการทางสังคมและสิง่ แวดล้อมทัว่ โลก คิดเป็นร้อยละ 0.04
ของรายได้หลักของเรา รายละเอียดของการสนับสนุนในปี 2564 มีดังนี้

การสนั บสนุ นด้ านความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมของไมเนอร์ วั ดตามมู ลค่ า (บาท)

เราสนั บสนุ น
อย่ างไร

เราสนั บสนุ น
อะไร

เราสนั บสนุ น
ที่ ไหน

5% 5%

7%
30%

9%

31%

63%

การลงทุ นกั บชุ มชน
การให้ ความสนั บสนุ นเชิ งพาณิ ชย์
การบริ จาคเพื่ อการกุ ศล

6% 1% 2%

3%

59%

การศึ กษา
สุ ขภาพและความเป็ นอยู่ ที่ดี
สิ่ งแวดล้ อม
กิ จกรรมเพื่ อการกุ ศลอื่ นๆ

79%

แอฟริ กา
เอเชี ยแปซิ ฟิก
ออสเตรเลี ยและนิ วซี แลนด์
ยุ โรป
อเมริ กาใต้
อื่ นๆ (คาบสมุ ทรอิ นเดี ย
ตะวั นออกกลาง)
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ไมเนอร์ กรุ๊ ป
ทั่ วโลก

ไมเนอร์ กรุ๊ ป

Minor Founder’s Day & Together with Love

การสนั บสนุ นบรรเทาทุ กข์ จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาด

“วันท�ำดีด้วยจิตอาสา” ที่พนักงานไมเนอร์จากทั่วโลก
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
กิจกรรม “วันท�ำดีด้วยจิตอาสา” ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ให้เป็นการท�ำกิจกรรมจิตอาสาตลอดเดือนมิถุนายน
แทนการรวมตัวกันเพื่อท�ำกิจกรรมในวันเดียว จิตอาสากว่า
1,000 คนเข้าร่วมกิจกกรรม โดยมีผู้ได้รับประโยชน์
จากกิจกรรมมากกว่า 10,000 คน

ทั่ วโลก

ของไวรั สโควิ ด-19

ไมเนอร์ให้การสนับสนุนประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริจาคอาหาร อุปกรณ์การแพทย์
และสิ่งจําเป็นอื่น ๆ เราสนับสนุนทั้งชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกกว่า 68,000 คน

ไมเนอร์ กรุ๊ ป
ออสเตรเลี ย, กั มพู ชา, โอมาน, โปรตุ เกส, กาตาร์ ,

เอ็ นเอช โฮเทล กรุ๊ ป

สหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ , ประเทศไทย

ยุ โรป

การบริ จาคโลหิ ต

Hotels with a Heart

พนักงานไมเนอร์กว่า 570 คนจาก 7 ประเทศร่วมบริจาคโลหิต
ให้กับสภากาชาดและโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ที่เราดําเนินธุรกิจ และสามารถสนับสนุนโลหิตในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจ�ำนวน 573 ราย

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้ริเริ่มโครงการ “Hotels with a Heart”
ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อสนับสนุนที่พักให้กับเด็กที่ป่วยหนัก
และครอบครัวที่มีเงินทุนจ�ำกัดเมื่อพวกเขาจ�ำเป็นต้องหาที่พัก
ใกล้โรงพยาบาลในเมืองใหญ่ซึ่งห่างจากบ้านเกิด ในปี 2564
โรงแรม 14 แห่งสนับสนุนที่พักจ�ำนวน 1,010 คืน
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