
1ทรัพยากรมนุษย์
“การพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์” เป็นส่ิงท่ีไมเนอร์ ให้ 
ความส�าคัญและถูกสะท้อนอยู่ในค่านิยมองค์กรและในกลยุทธ์หลัก 
ของการพัฒนาอย่างย่ังยืน เราเช่ือว่าบริษัทสามารถเติบโตและ 
คงความสามารถในการแข่งขันได้อย่างย่ังยืนด้วยบุคลากรท่ีมี 
ความสามารถในองค์กรและสังคม เรามุ่งม่ันท่ีจะเป็นนายจ้างท่ีมี 
ความรับผิดชอบโดยการสร้างสภาพแวดล้อมการท� างาน 
ท่ีปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยท่ีดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี 
ให้กับพนักงานกว่า 64,000 คนใน 63 ประเทศท่ัวโลก นอกจากน้ี 
เรายังคงสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาสายอาชีพควบคู่ 
ไปกับการพัฒนาส่วนบุคคลผ่านการยกระดับการศึกษาและ 
การพัฒนาอาชีพส�าหรับพนักงาน ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า  
พร้อมให้ความส�าคัญต่อการสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม  
ในขณะเดียวกันไมเนอร์ยังลงทุนในชุมชนใกล้เคียงผ่านโครงการ
ท่ีหลากหลายในการสนับสนุนเด็ก เยาวชน และสมาชิกชุมชน 
ท่ีด้อยโอกาส 

ไมเนอร์พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผ่านการด�าเนินงานด้าน 
การพัฒนาบุคลากร 3 ระดับ คือ กลุ่มสมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส 
กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า
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หมายเหตุ:
(1)	เป้าหมายใหม่เริ่มใช้ปี	2565

แนวทางการด�าเนินการ

ประเด็น การจัดฝึกอบรม 
และการให้การศึกษา

การจ้างงาน ชุมชน

             
เป้าหมาย

เป้าหมายท่ี 1: 
50%   
ของนักเรียนนักศึกษา 
ท่ีจบการศึกษา  
ภายใต้ โครงการ MCU 
เข้าร่วมงานกับไมเนอร์
ภายในปี 2566

เป้าหมายท่ี 2: 
50%  
ของต�าแหน่ง 
ระดับบริหารท่ีว่าง
ในทุกปี ได้รับการบรรจุ 
โดยการเล่ือนต�าแหน่ง
พนักงานภายใน

เป้าหมายท่ี 3: 
1 ล้านคน 
ได้รับการพัฒนา 
และสนับสนุน
ภายในปี 2566 

เป้าหมายใหม่: 
3 ล้านคน 
ได้รับการพัฒนา 
และสนับสนุน
ภายในปี 2573(1)

ผลการด�านินงาน 
ปี 2564

อยู่ระหว่างการพัฒนา: 
39%

บรรลุเป้าหมาย: 
50%

บรรลุเป้าหมาย: 
> 171,000
รวม > 1.15 ล้านคน
ระหว่างปี 2562 - 2564

ขอบเขต
และการด�าเนินงาน

ประเทศไทย:
ร่วมมือกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาในการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษาเพ่ือเตรียม
พร้อมในการเป็น
พนักงานของเรา 
ในอนาคต

ท่ัวโลก:
ส่งเสริมศักยภาพ 
ของพนักงาน 
ผ่านโครงการฝึกอบรม 
ท่ีหลากหลาย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหาร

ท่ัวโลก:
สนับสนุนสมาชิกในชุมชนท่ีด้อยโอกาสด้วยการลงทุน
ในชุมชนร่วมกับการให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์ 
และการบริจาคเพ่ือการกุศล ในขณะเดียวกัน 
ก็ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาให้กับพนักงาน  
ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า

ความรับผิดชอบ

• หน่วยงานทรัพยากร
บุคคล

• หน่วยงานพัฒนา 
เพ่ือความย่ังยืน

• หน่วยงานทรัพยากร
บุคคล

• หน่วยงานทรัพยากรบุคคล
• หน่วยงานพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

การติดตาม
และการประเมินผล

• การทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอก: การจ้างงาน และชุมชน
• การติดตามผลภายใน: การจัดการฝึกอบรมและการให้การศึกษา

กลไก
ข้อรับร้องเรียน

• การแจ้งเบาะแส 
 อีเมล: whistleblower@minor.com
• การแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 อีเมล: Feedback@minor.com



64,389  
จ�านวนพนักงานท้ังหมด

48% ชาย 52% หญิง

161  
จ�านวนเช้ือชาติ

27 
จ�านวนช่ัวโมงฝึกอบรมเฉล่ียต่อพนักงานต่อปี

4,867 
จ�านวนพนักงานจิตอาสา

8,060
จ�านวนช่ัวโมงท่ีอุทิศในกิจกรรมอาสา

3

แนวการด�าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้ง	3	ระดับ 
ของไมเนอร์ครอบคลุมการพัฒนาและสนับสนุนทั้งกลุ่มสมาชิก
ชุมชนที่ด้อยโอกาส	กลุ่มพนักงาน	และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูง 
และผู้น�า	 แนวการด�าเนินงานน้ีเอื้อให้บริษัทสามารถรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ 
ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร	ได้แก่	เด็ก	เยาวชน	และ
สมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการเป็นนายจ้างที่มีความรับผิดชอบและองค์กร
ที่ทุกคนอยากท�างานด้วย	 เราสร้างสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ที่ดีและปลอดภัย	ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี	 และสนับสนุนโอกาส
ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่	 เรายังคงส่งเสริม 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาสายอาชีพและการพัฒนาส่วนบุคคล	
โดยการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาแก่พนักงาน	 ผู้บริหาร
ศักยภาพสูง	 และผู้น�าในหลากหลายรูปแบบ	 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 
ต�าแหน่งว่างในองค์กรของเราได้รับการบรรจุด้วยบุคลากร 
ที่มีความสามารถและความช�านาญ

โครงการ	 “More	 You”	 ท่ีได้รับการจัดตั้งและด�าเนินงานโดย 
คณะกรรมการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดี	 ซึ่งประกอบด้วย 
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจากทุกกลุ่มธุรกิจ	 ยังคงเดินหน้า 
สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดแีละปลอดภัย	ตามแนวทาง
ด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยัและความเป็นอยู่ทีด่ขีองบรษิทั	
และสอดคล้องกับข้อก�าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	นอกจากนี ้
เรายังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีที่มุ ่งเน้นการสร้างสุขภาพกาย 
และใจของพนักงานให้แข็งแรง	 การสนับสนุนครอบครัว	 สังคม	
และการส่งเสริมวินัยทางการเงิน	 ในปี	 2564	 โครงการได้ปรับ
เปล่ียนรูปแบบโดยเพ่ิมกิจกรรมออนไลน์ในช่วงที่มีการท�างาน 
ที่บ้าน	 เพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม	ผลงาน	และ	ความเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงานของเรา

บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเด็ก	 เยาวชน
และสมาชิกในชุมชนท่ีด้อยโอกาสผ่านการลงทุนกับชุมชน	 
การให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์และการบริจาคเพ่ือการกุศล	
เพ่ือให้สอดคล้องกับ	Business	 for	 Societal	 Impact	 (B4SI)	
นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมให้กับพนักงานของเราโดยกระตุ้นให้หน่วยธุรกิจท่ัวโลก
ด�าเนินกิจกรรมสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมและจิตอาสา 
ที่เชื่อมโยงกับประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนของบริษัท	 และ 
ส่งผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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โครงการท่ีได้กล่าวมาข้างต้น	มีส่วนท�าให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนระยะยาว	 “1	 ล้านคนได้รับการพัฒนา 
และสนับสนุนภายในปี	2566”	โดยระหว่างปี	2562	ถึง	2564	เราได้พัฒนาและสนบัสนนุมากกว่า	1.15	ล้านคนผ่านโครงการและกิจกรรม
เพื่อสังคมต่างๆ	ดังนั้นในปี	 2565	 เราจึงประกาศเป้าหมายระยะยาวใหม่คือ	 “3	ล้านคนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนภายในปี	 2573”	 
โดยมุ่งยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้กับพนักงานในองค์กรและคนในชุมชนของเรา	 และสร้างคุณค่าร่วมผ่านการลงทุนในโครงการ
ระยะยาวที่สนับสนุนด้านการศึกษา	สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	และสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เราด�าเนินธุรกิจอยู่

ตัวอย่างโครงการภายใต้ทรัพยากรมนุษย์	ที่สามารถผสานความยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ	สังคม	และ/หรือสิ่งแวดล้อม	
แสดงอยู่ในบท	“การสร้างคุณค่าร่วม”

ดิจิทัล อะคาเดม่ี

ดิจิทัล	 อะคาเดมี่	 เป็นโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้ในการพัฒนา
กลยุทธ์ด้านดิจิทัลส�าหรับพนักงานระดับผู้อ�านวยการถึงระดับ
ประธานเจ้าหน้าที่	 เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อแนวโน้มด้าน
ดิจิทัลในปัจจุบันได้	 โครงการนี้เป็นการพัฒนาผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์	ประกอบด้วย	6	หลกัสตูรดงัน้ี:	1)	การค�านึงถึงลกูค้าเป็น
ศูนย์กลาง	 (Customer	Centric),	2)	การใช้หลักการทดลองเพื่อ
แก้ไขปัญหา	(Experiment),	3)	การท�างานแบบอไจล์	(Practice	 
Agile	Method),	4)	การกระตุ้นการเติบโต	(Activating	Growth),	 
5)	การขบัเคลือ่นด้วยข้อมลู	(Be	Data	Driven),	และ	6)	การวเิคราะห์ 
การเปล่ียนแปลงกระแสโลก	 (Evaluate	 Trends)	 โครงการน้ี 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้น�าท้ังด้านทักษะความรู ้และแนว 
ความคิดเก่ียวกับดิจิทัล	 พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในองค์กรทีส่่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจสมยัใหม่	โครงการน้ี 
ใช้เวลา	2	เดือนครึ่งและมีผู้ส�าเร็จการฝึกอบรมจ�านวน	60	คน	

1.8%
ผู้บริหาร  
ระดับสูง

9.7%
ผู้บริหาร 
ระดับกลาง/
หัวหน้างาน

88.5%
พนักงาน 

ผู้บริหารศักยภาพสูง 
และผู้น�า

ไมเนอร์เชื่อว่าความส�าเร็จของบริษัทนั้นข้ึนอยู่กับการมีบุคลากร 
ที่มีคุณภาพ	 เรามุ ่งมั่นพัฒนาผู ้บริหารศักยภาพสูงและผู ้น�า 
ให้เป็นผูท้ีม่วิีสยัทศัน์	มทีกัษะในการปรบัตวัทัง้ความยืดหยุ่นและ
ว่องไวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง	 และมีความเข้าใจผู้มีส่วน 
ได้เสียของไมเนอร์อย่างแท้จริง	 การระบุและพัฒนาผู้น�าให้มี
ศกัยภาพเป็นการสร้างรากฐานทีเ่ข้มแขง็ในการน�าบรษิทัให้รบัมอื
กับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เกินคาดการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ในอนาคตได้อย่างดีเย่ียม	 ในปี	 2564	 ไมเนอร์จัดการพัฒนา
บุคลากรโดยผ่านทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และการอบรมใน
ห้องเรียนส�าหรับโครงการพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า
ของเรา	ตัวอย่างของโครงการพัฒนามีดังต่อไปนี้

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-sharedvalue-th.pdf
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ไฟแนนซ์ อะคาเดม่ี

ไฟแนนซ์	อะคาเดมี	่เป็นโครงการอบรมในห้องเรยีนผ่านการร่วมมอื 
กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ซ่ึงได้รับการประกัน
คุณภาพโดยมาตรฐานสากล	AACSB	และ	EQUIS	และจัดตั้ง
โดยความร่วมมือระหว่าง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ	Kellogg	
School	of	Management	และ	The	Wharton	Business	School	
โครงการน้ีมผีูน้�าระดบัผูจ้ดัการท่ัวไปจากไมเนอร์	ฟู้ด	และผูบ้รหิาร 
ที่มีศักยภาพในการสืบทอดต�าแหน่งจ�านวน	20	คนเข้ารับอบรม	
โดยเน้นพัฒนาทักษะและแนวความคิดทางการเงินให้กับผู ้
บรหิารกลุม่ท่ียังไม่มคีวามช�านาญในเรือ่งดงักล่าว	เพ่ือน�าไปใช้ใน 
การบริหารงานให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ระดับผู้น�าของ ไมเนอร์ โฮเทลส์

เส้นทางแห่งการเรียนรู ้ระดับผู ้น�าของไมเนอร์	 โฮเทลส์	 เป็น
เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนาส�าหรับผู้บริหารศักยภาพสูงใน
ระดับผู้จัดการและผู้อ�านวยการ	ประกอบด้วย	 3	 โครงการคือ	
Wavelength	 Endeavour	 และ	Horizon	 ในปี	 2564	 “อไจล	์
ลีดเดอร์	 โปรแกรม”	 (Agile	 Leader	 Programme)	 ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโปรแกรม	Wavelength	ได้ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ของผู้น�า	 ให้ส่งเสริมสังคมท่ีดีในทีมของตนเอง	 
โดยมุง่หวังให้ผูน้�าสามารถน�าทมีไปสูก่ารมส่ีวนร่วมทีส่งูขึน้	ได้รบั
ความไว้วางใจมากขึ้น	และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งภายใน
ทีมและกับลูกค้ารวมถึงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย	ผู้น�าทั้งหมด	 
25	คนจากโรงแรมในเครอืไมเนอร์	โฮเทลส์ทัว่โลกเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมออนไลน์เป็นเวลา	7	สัปดาห์

เราเชื่อว่าแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเรามีบทบาท
ส�าคัญในการสนับสนุนความก้าวหน้าในงานของคนภายใน
องค์กร	ซึง่เป็นตวัชีวั้ดหนึง่ทีเ่ราให้ความส�าคญั	ในปี	2564	ซึง่เป็น 
ปีท่ีสถานการณ์ผนัผวนเป็นอย่างมาก	เราสามารถบรรลเุป้าหมาย
เพื่อความยั่งยืนระยะยาว	เรื่อง	“50%	ของต�าแหน่งระดับบริหาร 
ท่ีว่าง	 ได้รับการบรรจุโดยการเล่ือนต�าแหน่งพนักงานภายใน”	 
ซึง่เป็นการพัฒนาอย่างมนียัส�าคญัเทยีบกับร้อยละ37	ในปี	2563	 
ไมเนอร์จัดท�ารายชื่อผู้บริหารศักยภาพสูงภายในองค์กรอย่าง
สม�่าเสมอ	 และมองหาผู้สมัครของต�าแหน่งผู้บริหารจากภายใน
ก่อนเสมอ	นอกจากนีเ้รายังได้สร้างฐานข้อมลูผูส้มคัรภายในกลุม่
พนักงานศกัยภาพสงูเพ่ือจดัเก็บในระบบการสรรหาบคุลากรเพ่ือ
น�าไปใช้กับพนักงานในทุกระดับของหน่วยธุรกิจและในโรงแรม 
ในเครือด้วย	 ช่วงปี	 2563	 ถึง	 2564	 เป็นปีท่ียากล�าบากส�าหรับ
ธุรกิจของเราทั้งหมด	 จึงเป็นที่น่าเสียดายที่เราต้องสูญเสีย
พนักงานระดบับรหิารส่วนหน่ึงให้กับอตุสาหกรรมท่ีมคีวามมัน่คง
มากกว่า	นอกจากนี้ข้อจ�ากัดการเดินทางที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายังส่งผลต่อความคล่อง
ตัวและการโยกย้ายปรับต�าแหน่งพนักงานระหว่างโรงแรมของ
เรา	 อย่างไรก็ตามเรายังคงมุ่งมั่นให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้
และการพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�าอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
เตรียมพร้อมส�าหรับการพัฒนาสุ่ต�าแหน่งระดับบริหารที่สูงขึ้น 
ต่อไป	 เมื่อมีการเปิดประเทศในปี	 2564	 และธุรกิจเริ่มฟื้นตัว	 
เราสามารถจัดสรรและบริหารบุคลากรระหว่างแบรนด์	 และ
ประเทศต่างๆ	เพื่อเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพส�าหรับ
พนักงานของเรา	เราเข้าใจดว่ีาด้วยความไม่แน่นอนอย่างต่อเนือ่ง
ในภาคอตุสาหกรรมการบรกิาร	เรายังต้องเผชญิกับความท้าทาย
ในการรักษาพนักงาน	และตั้งใจท่ีจะท�าอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือให้พนกังานระดบับรหิารเกิดความผกูพันและได้รบัการพัฒนา
และมีโอกาสก้าวหน้าในงาน

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
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ไมเนอร์เชือ่ว่ารากฐานของการเป็นนายจ้างทีม่คีวามรบัผดิชอบคอืการดแูลให้พนักงานได้รบัการปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมและอย่างมอือาชพี	 
เราสร้างความมั่นใจว่าพนักงานได้รับการคุ้มครองในสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม	นโยบายสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งรวมถึงความหลากหลาย	
ความเท่าเทียม	และการยอมรบัความแตกต่าง	รวมถึงเสรภีาพในการสมาคมและสทิธิในการร่วมเจรจาต่อรอง	ในปี	2564	มพีนกังานทัว่โลก
ทีเ่ข้าร่วมกลุม่สหภาพแรงงานคดิเป็นร้อยละ	19	นอกจากนีใ้นประเทศทีก่ฎหมายบงัคบัให้จดัตัง้คณะกรรมการสวัสดกิาร	พนกังานสามารถ 
ส่งข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการด�าเนินการท่ีเหมาะสม	นอกจากน้ันเรายังมกีารก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรบัพนักงาน
ระดับแรกเข้าที่เทียบเท่ากับหรือมากกว่าอัตราค่าจ้างข้ันต�่าของประเทศ	ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ	 ลักษณะงานและสถานท่ีตั้ง	ทั้งนี ้
การรบัสวัสดกิารของพนกังานขึน้อยู่กับประเภทของการจ้างงาน	รายละเอยีดสวัสดกิารของพนักงานสามารถอ้างองิได้จาก“ผลการด�าเนนิ
งานด้านทรพัยากรบคุคล”	ในส่วน	ผลการด�าเนินงานด้านการพฒันาอย่างย่ังยืนปี 2564	จากเว็บไซต์ของไมเนอร์	การพัฒนาพนกังาน 
ทัง้การพัฒนาส่วนบคุคล	และการพัฒนาสายอาชพีเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัไมเนอร์	เรามุง่เน้นการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่งผ่านโครงการ
ต่างๆ	เพ่ือพัฒนาทกัษะ	ความรู	้และพฤตกิรรมสูค่วามส�าเรจ็ของไมเนอร์	เราจดัให้มที�าการประเมนิผลการท�างานประจ�าปีเพ่ือเปิดโอกาส
ให้พนักงานประเมินผลการท�างานของตนเอง	เพื่อสะท้อนผลงานและหารือถึงข้อปรับปรุงร่วมกับหัวหน้างาน

พนักงาน

“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”	 ถือเป็นหน่ึงในค่านิยมองค์กรและปัจจัยหลักในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืน	 ด้วยพนักงานกว่า	 
64,000	คนท่ีได้รับการว่าจ้างโดยตรงและโดยอ้อมจากหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ทั่วโลก	 เรามุ่งมั่นในการเป็นนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ	 
โดยการส่งเสริมการเรียนรู ้และพัฒนาพนักงานของเราผ่านรูปแบบที่หลากหลาย	 เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี 
และปลอดภัยทีช่่วยส่งเสรมิให้พนักงานสามารถพัฒนาและเตบิโตได้อย่างย่ังยืน	โครงการ	“More	You”	มุง่เน้นการสร้างประสบการณ์ทีด่ ี
ให้กบัพนกังานโดยน�าเสนอกิจกรรมต่าง	ๆ 	มากมาย	เช่น	การสร้างเสรมิสขุภาพทีด่	ีการศกึษา	และกิจกรรมสนัทนาการ	รวมถึงการปลกูฝัง 
จิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคม	 เรามุ่งหวังท่ีจะเป็นสถานที่ท�างานที่ดึงศักยภาพและความสามารถที่ดีที่สุดของพนักงานของเราออก
มาและเตมิเตม็พนกังานของเราด้วยผลตอบแทนและรางวัล	โอกาสในการพัฒนา	และการเตบิโตในอาชพี	และท้ายทีส่ดุเราต้องการจงูใจ 
และเก็บรักษาพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพของเราไว้

เพ่ือเน้นย�้าความมุ่งม่ันในการสร้างบุคลากร
ท่ีมีทักษะและความสามารถ และช่วยสร้าง 
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ในปี 2564 ไมเนอร์ ได้ก�าหนด “ตัวบ่งช้ี 
ประสิทธิภาพหลักด้านความย่ังยืน (KPI)” 
เป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของตัวบ่งช้ี
ประสิทธิภาพหลักผลการปฏิบัติงาน (KPI) 
ท้ังหมดให้กับพนักงานในส�านักงานใหญ่ 
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ และไมเนอร์ โฮเทลส์ 
ในเอเชีย มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง 
แอฟริกา และบราซิล

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ | ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20210906-human-rights-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-sd-performance-data-th.pdf
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ส�าหรับพนักงานทีล่าออกนัน้	จะผ่านข้ันตอนการสมัภาษณ์กับฝ่าย
บุคคลเพ่ือให้บริษัทเข้าใจถึงสาเหตุในการลาออกและสามารถ
จัดการปัจจัยเหล่านั้นเพ่ือลดอัตราการลาออกในอนาคต	 โดยที่
ข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวมและเก็บเป็นความลับ	ในขณะเดียวกัน
เพ่ือยกระดบักระบวนการสรรหาบคุลากร	ไมเนอร์	ฟู้ด	ประเทศไทย
ยังคงใช้ระบบ	“Smart	Career”		ซึง่ได้รบัการพัฒนาเพ่ือช่วยกรอง
และจับคู่ทักษะของผู้สมัครกับต�าแหน่งที่สรรหาได้ในเบื้องต้น

ไมเนอร์เช่ือว่าพนักงานถอืเป็นทรพัย์สนิท่ีมค่ีาท่ีสดุของบรษิทั	ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่ยังคงมีความยืด
เยื้อ	 ไมเนอร์เห็นควรที่จะท�าการส�ารวจความผูกพันของพนักงาน
เพื่อท�าความเข้าใจความคิดเห็นของพนักงาน	และหาโอกาสเพื่อ
ท�าการแก้ไขปรับปรุง	 ผลการส�ารวจความผูกพันของพนักงาน	
ในปี	 2564	คะแนนอยู่ที่ร้อยละ	 75	จากการร่วมท�าแบบส�ารวจ
จากพนักงานของพนักงานในส�านักงานใหญ่ของทุกกลุ่มธุรกิจ	
พนักงานปฏิบัติการของไมเนอร์	 ฟู้ด	 และไมเนอร์	 ไลฟ์สไตล์ใน
ประเทศไทย	ไมเนอร์	โฮเทลส์ตัดสนิใจไม่ท�าการส�ารวจในปี	2564	
กับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม	เนื่องจากโรงแรมแต่ละโรงแรม
ยังมีสถานะการด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน	 สืบเนื่องจากเงื่อนไข
และข้อจ�ากัดของ	สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	
ซึ่งอาจให้ผลการส�ารวจที่ไม่ถูกต้อง	

ไมเนอร์ติดตามและตรวจสอบอัตราการลาออกของพนักงานของ
หน่วยธุรกิจภายใต้การควบคุมการด�าเนินงานของเรา	ในปี	2564	
อัตรการลาออกของพนักงานโดยรวมอยู่ที่	 ร้อยละ51ลดลงจาก

ร้อยละ	 58	 ในปี	 2563	 อัตราการลาออกของพนักงานค�านวณ
จากจ�านวนรวมของพนักงานที่ลาออกระหว่างปีหารด้วยจ�านวน 
พนักงานฉลี่ย	การค�านวณอัตราการลาออกนี้นับรวมถึงพนักงาน
ชั่วคราวแต่ไม่รวมพนักงานจ้างรายวัน	จ�านวนพนักงานชั่วคราว
คิดเป็นร้อยละ	22	ของพนักงานที่เกี่ยวข้องและคิดเป็นร้อยละ	47	
ของพนักงานที่ลาออก

ไมเนอร์ได้เริ่มบริหารจ�านวนพนักงานและการจ้างงานเพ่ือตอบ
สนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	อย่างมี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ปี	 2563	และเป็นผลให้ความสามารถในการ
รกัษาพนกังานของเราดขีึน้ในปี	2564	เพ่ือเป็นการรกัษาพนกังาน
ให้ดย่ิีงขึน้เรายังคงส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา	รวมถึงสร้าง
โอกาสเติบโตในงานให้กับคนของเรา	 นอกจากน้ีเราตระหนักดี
ว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความส�าคัญต่อความผูกพัน
ของพนักงาน	 จึงได้ปรับปรุงการส่ือสารภายในของเราท้ังด้าน
ความสม�่าเสมอและความชัดเจน	 โดยส่งเสริมให้ผู้จัดการในสาย
งานส่ือสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์กรและทรัพยากรบุคคลกับ
พนักงานของพวกเขาโดยตรงเพ่ือสร้างความเป็นเองและใกล้ชิด
มากย่ิงขึน้	อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดทีม่รีะยะเวลา
นานยังคงส่งผลกระทบต่อทัง้ธุรกิจและการด�าเนนิชวิีตส่วนตวั	เรา
สงัเกตเหน็ระดบัความเครยีดท่ีเพ่ิมขึน้ของพนกังานของเราและได้
ริเริ่มโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพจิต	สุขภาพกาย	และความเป็น
อยู่ทีด่ใีห้กับพนักงานมากข้ึน	เพ่ือช่วยให้พนักงานของของเราผ่าน
ช่วงเวลาที่ยากล�าบากนี้ไปได้
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หมายเหตุ: 
(1)	 ข้อมูลจากหน่วยธุรกิจภายใต้การควบคุมการด�าเนินงาน 
	 ของไมเนอร์	รวมเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป

(2)	อัตราการลาออกของพนักงานค�านวณจากจ�านวนรวม 
	 ของพนักงานที่ลาออกระหว่างปีหารด้วยจ�านวนพนักงานเฉลี่ย

(3)	 ข้อมูลนี้รวมถึงพนักงานชั่วคราว	ซึ่งโดยปกติพนักงานกลุ่มนี ้
	 จะมีระยะเวลาการท�างานกับบริษัทที่สั้นกว่า

ตัวอย่างของโครงการพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์

Business Leadership Development Program
(BLDP)

ผู้จัดการเขตและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของไมเนอร์	 ฟู้ดจ�านวน	
52	คนเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมออนไลน์นี	้โดยโปรแกรมการ
ฝึกอบรมนี้เน้นให้ความรู้เพื่อสร้างความสามารถหลัก	7	ประการ:	
1.	ตวัแทนแบรนด์		2.	แมวมองคนเก่ง	3.	ผูน้�าแบบสนับสนุน	4.	โค้ช 
แบบมอือาชพี	5.	กูรดู้านการตลาด	6.	ผูน้�าทีมงานประสานสบิทศิ	
7.	 ผู้ไล่ล่าความส�าเร็จ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้จัดการระดับ 
เริ่มต้นมีความเข้าใจในจุดเจ็บปวดของลูกค้าและส�ารวจโอกาส
ทางธุรกิจใหม่	 ๆ	 เพ่ือหาวิธีแก้ไขและจัดการส่ิงเหล่านี้	 ตัวอย่าง
โครงการท่ีพัฒนาและสามารถน�ามาใช้ในการปฏิบัติได้จริงจาก
โครงการน้ีเช่น	 การท�าอาหารให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาในการจัดส่ง 
ก่อนถึงมือลูกค้า	 และปรับปรุงประสิทธิภาพและความเร็ว 
การบรกิารในร้าน	และผลลพัธ์จากโครงการเหล่าน้ีจะถูกน�าเสนอ
ในปี	2565	

People Leadership Development Program (PLDP)

โครงการ	PLDP	ใช้ระยะเวลากว่า	4	เดือนในการฝึกอบรมให้กับ
พนักงานระดับหัวหน้างานท่ีก�ากับดูแลการท�างานปฏิบัติการ 
ในโรงงานเกือบ	80	คน	มวีตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทกัษะความเป็น 
ผู้น�าโดยรวมของผู้เข้าร่วมโดยเฉพาะอย่างย่ิงทักษะการสร้าง
ความผกูพันภายในทมีและทกัษะการสือ่สารส�าหรบัผูน้�า	ทีจ่ะช่วย 
ให้พนักงานท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างชาญฉลาด
มากกว่าการท�างานให้หนักขึ้น	 หัวข้อการฝึกอบรมครอบคลุม	
การสือ่สารแบบผูน้�ามุง่ผลส�าเรจ็	การโค้ชเพ่ือประสทิธิภาพสงูสดุ	
เป้าหมายและการทบทวนผลการท�างาน	และการพัฒนาตนเอง

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19	ยังคงยืดเย้ือ
จนถึงปี	2564		แต่ไมเนอร์ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาพนักงานของ
เราอย่างต่อเน่ือง	 ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ที่มีมาอย่าง
ต่อเน่ืองจากข้อจ�ากัดในการเดินทางและนโยบายการจัดให้ท�า
งานจากท่ีบ้าน	ท�าให้ไมเนอร์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการน�าเสนอการ
ฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน	 โดยในปี	 2564	การฝึกอบรม
ส่วนใหญ่จะท�าบนแพลตฟอร์มออนไลน์	 และเพ่ิมการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนในช่วงท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	
ดีขึ้น	 แนวทางนี้ท�าให้การเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานของเรา
ท�าได้ในทุกทีแ่ละทกุเวลา	รายละเอยีดการฝึกอบรมของพนกังาน
สามารถอ้างอิงได้จาก	 “ผลการด�าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล”	
ในส่วน	ผลการด�าเนินงานด้านการพฒันาอย่างย่ังยืนปี 2564 
จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

2562

2563

46%

58%

51%2564

อัตราการลาออกของพนักงาน 
(รวมพนักงานช่ัวคราว)(1) (2) (3)

ในปี 2564  
จ�านวนช่ัวโมงฝึกอบรม
เฉล่ียต่อพนักงาน 
หน่ึงคนต่อปี คือ 

27 ช่ัวโมง
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ความร่วมมือระหว่าง ไมเนอร์ โฮเทลส์ และ สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย (สจธอ.) 

นอกเหนือจากการเปิดรบันกัศกึษาท่ัวไปในปี	2564	สถาบนัการจดัการธุรกิจบรกิารและการโรงแรมแห่งเอเชยี	(สจธอ.)	ได้ร่วมมอืกับไมเนอร์	
โฮเทลส์เพ่ือจดัการฝึกอบรมให้กับพนักงานโรงแรมในเครอืด้วย	สจธอ.	ก่อต้ังโดยไมเนอร์	โฮเทลส์	ภายใต้ความร่วมมอืด้านวิชาการกับสถาบนั	
เลส์	โรชส์	ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน	ด้านการบริหารโรงแรมและสันทนาการระดับโลก	เปิดสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม	 โครงการความร่วมมือระหว่าง	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 และสจธอ.นี้เป็น 
การฝึกอบรมท่ีออกแบบจากความต้องการทางธุรกิจเพ่ือเป็นการพัฒนาพนกังานของเราอย่างย่ังยืน	นอกจากนี	้สจธอ.	ยังมอบทุนการศกึษา	 
10	ทุนให้กับพนักงานโรงแรมของเราที่มีผลการท�างานที่ดีเยี่ยมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษา	3.5	ปี	

การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของไมเนอร์ โฮเทลส์ 

ไมเนอร์	โฮเทลส์ด�าเนินงานในหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลก	จึงมุ่งเน้นการน�าเสนอ
หลกัสตูรการฝึกอบรมรปูแบบออนไลน์ทีใ่ห้ความรูแ้ละทักษะทีจ่�าเป็นส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม
การบริการแก่พนักงานในทุกระดับของแบรนด์อนันตรา	 อวานีและทิโวลีทั่วโลก	 ตัวอย่าง
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่ใช้เช่น	Percipio,	SHMAI	และ	E-Hotelier	ในปี	2564	พนักงาน
เข้าเรยีนและจบหลกัสตูรมากกว่า	62,000	หลกัสตูรโดยมชีัว่โมงการฝึกอบรมสะสมมากกว่า	
27,000	ชั่วโมง

ไลฟ์ สาระ

“ไลฟ์	สาระ”	 เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม	2563	และยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่องในปี	2564	“ไลฟ์	สาระ”	 	 เป็นการเสวนาแบ่งปันความรู ้
ใต้โครงการ	 “More	You”	ที่เน้นการเพ่ิมพูนความรู้และความสามารถท้ังในการท�างานและในเรื่องส่วนตัว	 ผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งภายในและภายนอกจากสาขาต่างๆ	แม้ว่าส�านักงานใหญ่ของไมเนอร์จะด�าเนินนโยบายการท�างานจากที่บ้านเป็นเวลาเกือบ	6	เดือน 
ในปี	 2564	 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 แต่โครงการน้ีถูกปรับให้เป็นรูปแบบออนไลน์เพ่ือให้แน่ใจว่า 
การพัฒนาพนักงานและการมีส่วนร่วมยังสามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง	ในปี	2564	มีการจัดรายการ	“ไลฟ์	สาระ”	ทั้งหมด	8	ครั้ง	หัวข้อ
ในการเสวนารวมถึงความรูใ้นการป้องกันและการฉดีวัคซนีโควิด-19		การส่งเสรมิความเป็นอยู่ท่ีด	ีการป้องกันออฟฟิศซนิโดรม	การลงทนุ
ในบิทคอยน์		และการวางแผนภาษี	
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี

ไมเนอร์ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานเน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่า 
ที่สุดของเรา	 เรามั่นใจว่าการวางแนวทางปฏิบัติงานที่ดีเรื่อง 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	และความเป็นอยู่ท่ีดี	 ไม่เพียง
แต่จะเสริมสร้างขวัญก�าลังใจและความเชื่อมั่นของพนักงาน	
ดึงดูดผู้มีศักยภาพ	 ยังช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของบริษัท 
ทีอ่าจเกิดขึน้จากเหตกุารณ์ทีค่าดไม่ถึงได้	เราเคร่งครดัต่อการสร้าง 
แวดล้อมการท�างานท่ีดีและปลอดภัยต่อพนักงานและบังคับใช ้
การจัดการความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาซึ่งเข้าท�างานในพ้ืนท่ี 
ของเรา	 เรามีการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
ของหน่วยธุรกิจของเราอย่างสม�่าเสนอเพ่ือระบุความเสี่ยงและ 
สาเหตดุ้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั	รวมถึงวิธีการป้องกัน
ความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดซ�้า

แนวทางด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และความเป็นอยู่ 
ที่ดี	 จัดตั้งข้ึนเพ่ือลดอุบัติเหตุที่เก่ียวข้องกับการท�างาน	ส่งเสริม 
สุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน	 ให้การสนับสนุนครอบครัว
และสังคม	และส่งเสริมวินัยทางการเงินของพนักงาน

ตั้งแต่ปี	 2563	 เป็นต้นมา	 ไมเนอร์จัดท�ากิจกรรมที่หลากหลาย
ภายใต้โครงการบรูณาการ	“More	You”	ทีเ่ริม่ต้นขึน้ตามแนวทาง
ด้านความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และความเป็นอยูท่ีด่	ีซึง่รวมถึง
การให้ส่วนลดการใช้ฟิตเนสและค่าบริการทันตกรรม	การตรวจ
สุขภาพประจ�าปี	 การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และโควิด-19	
การจัดเมนูอาหารสุขภาพจากแบรนด์ร้านอาหารที่หลากหลาย
ของเราในบริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร	 การเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอารมณ์และการแบ่งปันความรู้ด้านความเป็นอยู่ท่ีดี	 
นอกจากนี้เราได้ปรับโครงการ	 “More	 You”	 ให้เหมาะสมกับ 
ช่องทางออนไลน์ที่พนักงานของเราสามารถเชื่อมต่อและ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายระหว่างที่ต้องท�างานจาก 
ท่ีบ้านหรือต้องกักตัว	 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีเหล่าน้ี
ช่วยสร้างพลงังานเชงิบวกให้กับพนกังานทัง้ทางกายและอารมณ์

• ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง 
และจิตใจท่ีมีความสุข โดย
จัดโปรแกรมเก่ียวกับสุขภาพ
และโภชนาการท่ีเหมาะสม
กับความต้องการของแต่ละ
หน่วยงาน

• มุ่งม่ันให้การสนับสนุนท่ี 
เหมาะสมในการรักษาและส่งเสริม
สถาบันครอบครัว ซ่ึงน�าไปสู่สังคม

 ท่ีแข็งแรง

• ปฏิบัติตามกฎหมายค่าจ้าง 
อย่างเคร่งครัด

• ส่งเสริมวินัยทางการเงิน 
เพ่ือความม่ันคงทางการเงิน

 ของพนักงานในอนาคต

• สภาพแวดล้อมในการท�างาน
 ท่ีปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ
• ลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาด

เจ็บ และปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
• ผนวกการพิจารณาด้าน 

การยศาสตร์เข้ากับการด�าเนิน
งานของเรา

   
   

   
 ก

าร
เงิ

น    
     

      
             

                      สถานท่ีท�างาน

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
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แนวทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี
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สถานท่ีท�างาน

เราตระหนักถึงความส�าคัญของตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและ
อาชวีอนามยั	และยังคงปรบัปรงุอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้การรายงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีข้อมูลที่ครอบคลุมและ 
ครบถ้วน	 ในปี	 2564	 เราได้รวมผลการด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 ของเอ็นเอช	 โฮเทล	กรุ๊ป,	 อนันตรา	 
เวเคชั่น	คลับ	และธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิง	ไว้ใน 
ขอบเขตการรายงานของเรา	ท�าให้มกีารรายงานข้อมลูจากโรงแรม
ท้ังหมด	447	แห่ง	และจากส�านกังานและศนูย์แสดงห้องพักตวัอย่าง	 
9	แห่งภายใต้ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 จากการใช้ระบบออนไลน์ในการ
รายงานอบุตัเิหตุส�าหรบัร้านอาหารทีไ่มเนอร์	 ฟู้ดเป็นเจ้าของและ 
จดุจ�าหน่ายสนิค้าของไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์	เราสามารถรวบรวมข้อมลู 
และรายงานตัวชีวั้ดด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยั	ครอบคลมุ 
กลุ่มธุรกิจทั้งหมด	นอกจากน้ีเรายังสามารถทราบรายละเอียด
เก่ียวกับอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท�างานเพ่ือใช้แยก
ประเภทอบุตัเิหต	ุระบสุาเหตกุารเกิด	และก�าหนดวิธีป้องกันต่อไป

ในปี	 2564	 อัตราการบาดเจ็บ	 (IR)	 ของไมเนอร์ลดลงร้อยละ	 8	 
จากปี	 2563	ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการบาดเจ็บท่ีมีการหยุดงาน	 
(LTIFR)	และอัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ	(LDR)	ที่ลดลง 
ร้อยละ	16	และ24	ตามล�าดบั	อตัราทีล่ดลงนีเ้กิดจากการปรบัปรงุ 
การท�างานของร้านอาหารที่ไมเนอร์	 ฟู้ดเป็นเจ้าของส่งผลให ้
อุบัติเหตุและการหยุดงานจากการบาดเจ็บลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
ในการระบอุตัราการบาดเจบ็และการหยุดงาน	เราไม่รวมอบุติัเหตุ

บนท้องถนนในกรณีที่ไม่เกิดการบาดเจ็บและท่ีไม่ต้องรับการ
รักษาพยาบาล	ทั้งนี้กรณีที่ท�าให้เกิดการหยุดงานสูงคืออุบัติเหตุ
ทีเ่กิดจากการลืน่และสะดดุล้ม	ซึง่เป็นประเภทอบุตัเิหตทุีพ่บบ่อย
ที่สุดของไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	

เราแก้ไขการรายงานอัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน	 (ODR)	
ของไมเนอร์ในปี	2563	จาก	0.56	เป็น	0.11	เนื่องจากมีการแก้ไข 
การค�านวณ	ODR	 โดยใช้จ�านวนกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยแทน
จ�านวนสะสม	 ในปี	 2564	อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างานของ 
ไมเนอร์ลดลงจาก	0.11	 เป็น	 0.07	การเจ็บป่วยจากการท�างาน 
ที่พบส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับความผิดปกติทางระบบกระดูกและ 
กล้ามเน้ือ	โดยได้จดัท�าการวเิคราะห์ความปลอดภยัในการท�างาน 
เพ่ือหาสาเหตุและการป้องกันการเกิดซ�้า	 ทั้งนี้อัตราการเสียชีวิต 
จากการท�างานลดลงเป็นศูนย์ในปี	2564

กรณีด้านความปลอดภัย	และอาชีวอนามัยส่วนผู้รับเหมาของเรา 
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกตัวชี้วัด	 สืบเน่ืองมาจากจ�านวน 
งานปรับปรุงและบ�ารุงรักษาท่ีเพ่ิมขึ้นของหลายโรงแรมในช่วง 
อัตราการเข้าพักต�่า	 งานด้านการก่อสร้างท่ีเพ่ิมขึ้นจึงส่งผลให้
อัตราความเสี่ยงของการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นไปด้วย

รายละเอยีดผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยั 
สามารถอ้างอิงได้จาก	 “ผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย”	 ในส่วนผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2564 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ | ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี

https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-sd-performance-data-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-sd-performance-data-th.pdf


12

การถูกอุปกรณ์
หรือเคร่ืองมือมีคมบาด

การระบุสาเหตุ
•	 ความประมาทของพนักงานใน
การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือ 
มีคม	หรือการจัดการถุงขยะ

•	 การละเลยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
•	 จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมเรื่อง
การใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 
ที่มีคมอย่างปลอดภัย	และ 
สร้างความตระหนักเพิ่มขึ้น
ระหว่างการประชุมก่อนการ
ท�างาน

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ | ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี

การล่ืนและสะดุดล้ม

การระบุสาเหตุ
•	 ความประมาทของพนักงาน
•	 ไม่มีการตั้งป้ายแจ้งเตือน 
และป้ายระวังพื้นที่เปียกหรือลื่น
ให้ทันเวลา

วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
•	 จัดวางป้ายแจ้งให้ระวัง	 
และป้ายเตือนพื้นเปียก	 
หรือพื้นลื่น	และพื้นต่างระดับ

•	 ด�าเนินการแก้ไขพื้นที่เปียก	 
และท�าความสะอาดในทันที

•	 จัดให้มีการอบรมทบทวน 
เรื่องความปลอดภัย	และเน้น
ความส�าคัญในการใส่รองเท้า 
ที่เหมาะสมในการท�างาน 
โดยฉพาะในครัว

อุบัติเหตุจากความร้อน

การระบุสาเหตุ
•	 ความประมาทของพนักงาน
•	 การละเลยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน	

วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
•	 จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติม 
เรื่องความปลอดภัย	โดยเฉพาะ
การท�างานกับวัตถุร้อน 
และการใช้อุปกรณ์ครัว 
ที่เหมาะสม

•	 ตรวจสอบให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและสวมอุปกรณ์
ป้องกันในการท�างาน	 
เมื่อจ�าเป็น

อุบัติเหตุท่ีเกิดสูงสุด 3 ล�าดับแรกของไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล การระบุสาเหตุ และวิธีการป้องกัน

หมายเหตุ: 
การศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุจากการท�างานรวบรวมจากทุกกลุ่มธุรกิจ	ยกเว้น	เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป
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ร่างกายและจิตใจ

ในขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ยังคงยืดยื้อ	 ไมเนอร์
เน้นย�้าความส�าคัญของความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีด ี
ของพนักงาน	 กลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มมีมาตรการป้องกันพนักงาน 
ของเราจากสถานการณ์โควดิ-19	เช่น	การตรวจวดัอณุหภูมร่ิางกาย 
ทุกวันการตรวจหาเชื้อโควิด-19	 เป็นประจ�า	การจัดให้มีอุปกรณ ์
ป้องกันส่วนบคุคล	การท�าความสะอาดพ้ืนท่ีท�างานอย่างเข้มงวด 
และสม�่าเสมอ	 นอกจากน้ีเรายังคงจัดให้มีการท�างานท่ีบ้าน 
เมื่อจ�าเป็นส�าหรับพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานปฏิบัติการ

ไมเนอร์ส ่งเสริมความเป็นอยู ่ที่ ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
ของพนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ส�านักงานใหญ่ของไมเนอร์ 
ในประเทศไทยด�าเนินโครงการ	 “More	 You”	 เพ่ือส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ที่ดีผ่านช่องทางออนไลน์	 เช่น	 การป้องกันอาการ 
ออฟฟิศซินโดรม	การส่งเสริมสุขภาพการนอนหลับ	การบรรเทา 
ความเครยีด	และการสอนโยคะ	พนกังานไมเนอร์ยังได้รบัส่วนลด 
ในการใช้บรกิารฟิตเนสท่ีตัง้อยู่ในอาคารส�านกังาน	อย่างไรก็ตาม 
เรามคีวามจ�าเป็นต้องงดการจดักิจกรรม	My	Social	Hour	ซึง่เป็น 
กิจกรรมพบปะสังสรรค์รายเดือนเนื่องจากข้อบังคับในการ
เว้นระยะห่างทางสังคมแต่จะกลับมาจัดเมื่อสถานการณ์ดีข้ึน	 
นอกจากนี้เรายังจัดการตรวจสุขภาพประจ�าปี	 การฉีดวัคซีน 
ไข้หวัดใหญ่และการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19	 ให้กับ
พนักงานในกลุ่มบริษัทของเรา

โรงแรมของเรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับ 
พนักงาน	 เช่นกิจกรรมกีฬา	การสอนเต้นซุมบ้า	 และการเดินเพ่ือ
การออกก�าลงักาย	เรามอบหมายให้เชฟของโรงแรมเตรยีมอาหาร
เพ่ือสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการ	 และสอนการท�าอาหาร
เพื่อสุขภาพให้กับพนักงานของเรา	นอกจากนี้เราให้ความส�าคัญ
ในการตรวจสอบและปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในพ้ืนทีท่�างานอย่าง
ต่อเน่ือง	 โดยมีการตรวจสอบแสงสว่าง	 อุณหภูมิ	 เสียงรบกวน	 
ความชืน้ในพ้ืนท่ีท�างาน	และจดัท�ามาตรการต่างๆ	เพ่ือช่วยปรบัปรงุ 
สภาพในการท�างาน	เช่น	การจัดให้มีอุปกรณ์ส�านักงานและพื้นที่
การท�างานให้ถูกต้องตามหลกัการยศาสตร์	ช่วยให้มคีวามสะดวก
สบาย	ลดการปวดกล้ามเนือ้	ปรบัปรงุท่าทางการท�างานทีถู่กต้อง	
และลดอาการเจบ็ป่วยจากการท�างาน	นอกจากน้ีการดแูลสขุภาพ
จิตของพนักงานปฏิบัติการเป็นสิ่งส�าคัญมากโดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้	 เรามีการจัดหลักสูตรหลากหลายทั้ง
แบบการเรียนในห้องเรียนและแบบออนไลน์	 เกี่ยวกับการจัดการ
ความเครียด	 การสร้างสุขภาพจิตท่ีดี	 รวมถึงการให้ค�าปรึกษา
แบบตัวต่อตัว
 

ครอบครัวและสังคม

ไมเนอร ์ตระหนักว ่าความเป็นอยู ่ที่ดีของพนักงานของเรา 
มีความเก่ียวเน่ืองกับความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกครอบครัวและ
สังคมรอบข้างอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	 เราจึงมีโครงการสนับสนุน 
ครอบครัวของพนักงานท่ีหลากหลาย	 เช่น	ทุนการศึกษาส�าหรับ 
บุตรพนักงาน	 สิทธิการลางานเพ่ือเล้ียงดูบุตรหลังการคลอด 
ของบิดาในบางประเทศ	และสถานรับเลี้ยงเด็ก	นอกจากนี้เรายัง 
ใส่ใจกับความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคมในพ้ืนท่ีท่ีเราด�าเนินธุรกิจอยู่ 
ในปี	 2564	 ไมเนอร์ยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุน 
ชุมชนโดยเฉพาะสมาชิกในชุมชนที่ด้อยโอกาส	 โดยให้การ
สนับสนุนเงินมากกว่า	 32	 ล้านบาทเพ่ือสนับสนุนสมาชิก 
ในชมุชนกว่า	150,000	คนทัว่โลกด้านการศกึษา	การพัฒนาสขุภาพ	 
และความเป็นอยู่ท่ีดีและส่ิงแวดล้อม	 โดยเงินจ�านวนนี้ไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ | ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี

การเงิน

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 เพ่ิมแรงกดดัน 
ทางเศรษฐกิจต่อธุรกิจและพนักงานของเรา	 นอกจากการจ่าย 
ค่าแรงและสวัสดิการและการด�าเนินโครงการตามกฎหมายแล้ว	 
เรายังมีโครงการท่ีหลากหลาย	 เพ่ือให้การสนับสนุนทางการเงิน 
กับพนักงานหลังการจ้างงาน	 และช่วยให้พนักงานมีความรู ้
ด้านการบริหารเงิน	 เช ่น	 โครงการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การให้ความรู ้เก่ียวกับการลงทุน 
ทางการเงนิและการออม	การจดัการภาษ	ีและโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	 (Employee	 Joint	 Investment	
Program:	 “EJIP”)	 ส�าหรับระดับผู้บริหาร	 นอกจากนี้โครงการ	
Chairman’s	 Fund	 ได้ขยายการช�าระคืนครั้งแรกออกไปเป็น 
ปี	2565	เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของพนักงาน	

23,160 ล้านบาท
ล้านบาท จ�านวนเงินผลประโยชน์ 
เช่นเงินเดือน ค่าแรง สวัสดิการ
และเงินสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีไมเนอร์
จ่ายให้กับพนักงาน
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สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส

การสนับสนุนสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาสมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
เยาวชนผ่านโครงการพัฒนาแบบองค์รวม	 การเพ่ิมขีดความ	
สามารถในการเรียนรู้ของเด็ก	และการให้โอกาสในการจ้างงาน
สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นและสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

การพัฒนาเยาวชน

แนวทางการพัฒนาเยาวชนแบบองค์รวมของไมเนอร์	 เน้นการมี
ส่วนร่วมและพัฒนาเยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
อาชีพแรกของพวกเขา	พนักงานของไมเนอร์ที่อายุน้อยกว่า	30	ปี
มีสัดส่วนถึงร้อยละ	45	ของพนักงานทั้งหมด	แนวทางนี้จึงช่วยให้
เราสามารถเข้าถึงพนักงานที่มีศักยภาพทั้งในระหว่างและหลัง 
ส�าเร็จการศึกษา	 ซึ่งเป็นการสร้างบุคลากรให้เพียงพอต่อธุรกิจ
ของเรา

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับ
สถาบันการศึกษา (MCU)

Minor	Corporate	University	(MCU)	เป็นโครงการพัฒนาเยาวชน
ระยะยาวของเราทีมุ่ง่เน้นการสร้างกลุม่พนกังานระดบัปฏบิตักิาร
ส�าหรับธุรกิจของไมเนอร์	 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ 
ที่จ�าเป็น	 ไมเนอร์ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เป็นพันธมิตร
พัฒนาหลักสูตรที่ตอบรับกับความต้องการของธุรกิจ	และจัดให้
มีการฝึกปฏิบัติในสถานท่ีประกอบการและเป็นการสร้างโอกาส
ในการท�างานเมื่อจบการศึกษา	 ด้วยการหยุดชะงักทางธุรกิจ
และความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
โควดิ-19	ในป	ี2563	และ	2564	ท�าให้นกัศกึษาในโครงการ	MCU	
จ�านวนหน่ึงเลือกท่ีจะยุติการฝึกอบรมก่อนก�าหนด	 ดังน้ันจึงมี
นักศึกษาเพียง	 156	คนจากโครงการท่ีจบการศึกษาในปี	 2564	
และร้อยละ	 39	 ของผู้จบการศึกษากลับมาร่วมงานกับไมเนอร ์
หลังจบการศึกษา	ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ	3	จากปี	2563	ในขณะที่เรา 
ปรับแผนการด�าเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 เรายังคงต้อนรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	
MCU	จ�านวน	777	คนในปี	2564	พร้อมกันนี้	 ไมเนอร์ได้ท�างาน
ร่วมกับพันธมิตรรายใหม่คือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา	ซึ่งเป็น
สถาบันท่ีเปิดสอนด้านคหกรรมศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชา	 “การจัดการธุรกิจอาหาร”	 หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	 กระทรวง
ศึกษาธิการ	 นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับงานครัว	
งานบริการ	 และการจัดการธุรกิจอาหาร	 โดยสาขาวิชานี้เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา	2565		

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�าหรับ
ผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

เมื่อเดือนกันยายน	2563	รัฐบาลไทยได้เปิดตัว	“โครงการส่งเสริม
การจ้างงานใหม่ส�าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาค
เอกชน”	 เพ่ือช่วยเหลือท้ังบริษัทท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19	และนักศกึษาจบใหม่ทีก่�าลงัมองหางาน	
โครงการน้ีให้การสนับสนุนเงินค่าจ้างร้อยละ	 50	แก่บริษัทที่จ้าง
นักศึกษาจบใหม่กลุ่มนี้	 ในปี	 2564	 ไมเนอร์ได้จ้างงานนักศึกษา
จบใหม่	467	คน	ประหยัดงบประมาณให้บรษิทัเกือบ	12	ล้านบาท	
ทั้งน้ีตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการในเดือนพฤศจิกายน	 2564	
ไมเนอร์ให้การสนับสนุนการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่	679	คน
ด้วยงานที่มั่นคงในช่วงสถานการ์ที่ยากล�าบากนี้

สัดส่วน 
ของนักเรียน
นักศึกษา 
ในโครงการ MCU 
ท่ีเข้าร่วมงาน 
กับไมเนอร์ 
หลังจบ 
การศึกษา

2562

43%

2563

36%  

2564

39%

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส� านึกรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาเยาวชน | การสนับสนุนการศึกษาส�าหรับเด็ก | การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ
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โครงการสถานศึกษาต้นแบบสานพลังประชารัฐ (EMS)

ภายโต้โครงการ	MCU	 ไมเนอร์และส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา	 (สอศ.)	 ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
และฝึกงาน	 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะและความสามารถในธุรกิจ
การโรงแรม	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 
ท�าให้โรงแรมในประเทศไทยของเราไม่สามารถด�าเนินธุรกิจ 
ได้อย่างปกตแิละส่งผลต่อความสามารถในการรบันักศกึษาเข้าฝึก 
ทักษะในโรงแรม	 อย่างไรก็ดีไมเนอร์ได้ปรับแผนการฝึกทักษะ 
ทีเ่หมาะสมส�าหรบันกัเรยีนนักศกึษาในโครงการนี	้โดยปรบัให้ฝึก
ในร้านอาหารของไมเนอร์	ฟู้ดแทน	ในปี	2564	นักศึกษา	19	คน
จบการศกึษาจากโครงการสถานศกึษาต้นแบบสานพลงัประชารฐั	 
(EMS)	และ	5	คนได้รับการว่าจ้างจากธุรกิจอาหารของเรา	 การสนับสนุนการศึกษาส�าหรับเด็ก

ไมเนอร์เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานส�าหรับความเป็นอยู่ท่ีดี 
ของมนุษย์	 และส่งผลถึงการพัฒนาระดับชาติและระดับโลก	 
เราเชือ่มัน่ว่าโครงการสนับสนนุการศกึษาและโรงเรยีนส�าหรบัเดก็
อย่างต่อเนื่องของเราจะมีส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น

ทุนการศึกษามูลนิธิไฮเน็ค

มูลนิธิไฮเน็คและไมเนอร์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 
และนักศึกษาที่ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีมาตั้งแต ่
ปี	 พ.ศ.	 2538	 ผู้ได้รับทุนการศึกษาเป็นนักเรียนจากโรงเรียน 
ในชมุชนในพ้ืนท่ีทีเ่ราด�าเนนิธุรกิจ	โรงเรยีนท่ีไมเนอร์ให้การสนับสนนุ	 
และบตุรของพนักงานระดบัปฏบิตักิารในประเทศไทย	ในปี	2564	 
มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาจ�านวน	 1,173	 ทุน	มูลค่ารวมเกือบ 
7.5	ล้านบาท

ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน 
กับหลักสูตรร่วมด้านการท�าอาหาร

ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ประเทศจีนสานต่อความร่วมมือกับสถาบันอาหาร 
ตงฟาง	ในการพัฒนาทกัษะให้แก่ผูท้ีม่ศีกัยภาพด้านการท�าอาหาร 
ผ่านโครงการฝึกอบรมเทคนิคการท�าอาหารเป็นเวลา	2	ปี	โครงการ
น้ีช่วยให้ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ประเทศจีน	 สามารถรับพนักงานครัวที่มี 
ทักษะและเทคนิคการท�าอาหารระดับมืออาชีพเพ่ือต่อยอด 
การขยายตวัทางธุรกิจ	ทัง้ยังสามารถประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้อีกด้วย	 ในปี	 2564	มีนักศึกษา
ทั้งหมด	 157	 คนจบการศึกษาจากโครงการน้ีและร่วมงานกับ
บริษัทในต�าแหน่ง	“Chef	Management	Trainee”
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1,173 ทุน
จ�านวนทุนการศึกษา

 7.5 ล้านบาท
มูลค่าทุนการศึกษา
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โครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์

โครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์มีจุดมุ ่งหมายในการ 
ช่วยเหลือเพ่ือมอบโอกาสทางการศึกษาและสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนที่ดีขึ้นให้กับนักเรียนและโรงเรียนท่ีต ้องการ 
ความช่วยเหลือ	 ไมเนอร์ท�างานร่วมกับโรงเรียนที่ต ้องการ 
ความช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเรียน	จัดหา
อุปกรณ์การศึกษา	และสนับสนุนสิ่งที่จ�าเป็นต่อการศึกษาให้กับ
โรงเรียนในโครงการ	 ไมเนอร์ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนจ�านวน	
15	โรงเรียน	นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการในปี	2548
 
ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ (MSK)

ไมเนอร์	 สมาร์ท	 คิดส์	 (MSK)	 เป็นหน่วยธุรกิจการศึกษาของ
ไมเนอร์ในประเทศไทยท่ีน�าเสนอสื่อการเรียนการสอนแบบ
สร้างสรรค์ท่ีปรับให้เข้ากับแนวโน้มการเรียนรู้ในปัจจุบัน	 MSK	
มุ่งเน้นแนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวมและจัดสัมมนาการศึกษา 
ส�าหรับผู ้ปกครองและเด็กเพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิธีการเรียนรู ้
ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทางทักษะของเด็ก	 
ในปี	 2564	 การสัมมนาของ	 MSK	 เน้นการเรียนรู ้เชิงบวก 
และการพัฒนาการเด็กภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19	 	มีผู้ปกครองและเด็กจากท่ัวประเทศเข้าร่วม 
ในการสัมมนากว่า	18,300	คน	

โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน

ด้วยมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 มีค�าสั่ง 
ให้โรงเรียนในประเทศไทยงดการจัดการเรียนการสอนใน 
สถานศึกษาในปี	 2564	 จึงเป็นเหตุให้เดอะ	 พิซซ่า	 คอมปะนี	 
ไม่สามารถด�าเนินโครงการ	 เดอะ	 พิซซ่า	 คอมปะนี	 ชวนน้อง
อ่านได้เช่นท่ีผ่านมา	อย่างไรก็ตามเรายังคงประสานงานกับคร ู
และโรงเรียนเพ่ือหาวิธีที่ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้
นอกเวลาโรงเรียนเพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการจะสามารถด�าเนิน 
ต่อไปได้ในปี	2022	โครงการเดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี	ชวนน้องอ่าน	
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่เด็กไทย	 เพราะ 
การอ่านช่วยให้เดก็พัฒนาความสามารถด้านค�าศพัท์	การมสีมาธิ	
และการคิดวิเคราะห์	 เราด�าเนินงานร่วมกับโรงเรียนและครูเพ่ือ
แนะน�ารายชื่อหนังสือให้นักเรียนอ่านระหว่างภาคการศึกษา	 
เมื่อนักเรียนอ่านหนังสือจบและทบทวนเน้ือหากับคุณครูได  ้
ถูกต้องแล้ว	นักเรียนจะได้รับแสตมป์ซึ่งสามารถสะสมเพ่ือน�าไป
แลกพิซซ่าฟรีได้		
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การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ

ผู้พิการมีสิทธิเข้าถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	รวมท้ัง
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ	 ไมเนอร์ 
ยังคงมุ ่งมั่นท่ีจะน�าการเปล่ียนแปลงท่ีดีมาสู่ชีวิตของผู้พิการ 
ผ่านโครงการสนับสนุนการจ้างงานของเรา	 ที่ช่วยให้พวกเขา 
มีรายได้สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้

ในปี	2564	ไมเนอร์ให้การสนับสนุนการจ้างงานพิการทั่วโลกกว่า	
340	คนด้วย	เราจ้างงานผู้พิการมากกว่า	230	คนในประเทศไทย	 
ท้ังจากการจ้างงานในธุรกิจของเรา	 และจากการสานต่อความ 
ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและสถาบันพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนในการสนับสนุนการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพผู้พิการ	
ส�าหรบัหน่วยธุรกจิในต่างประเทศเราจ้างงานผูพิ้การมากกว่า	100	
คน	ซึง่รวมถึงผูท้ีไ่ด้รบัการจ้างงานจากเอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊	85	คน

นอกจากน้ีอารูชา	 คอฟฟี่	 ลอดจ์	 ของเอเลวาน่าคอลเลคชั่น 
ในแทนซาเนียยังคงให้การสนับสนุนกลุ่ม	ชางกา	 ซึ่งเป็นกิจการ
เพ่ือสังคมท่ีจ้างงานคนพิการและสร้างรายได้ให้กับพวกเขา	 
ศูนย์หัตถกรรมชางกาผลิตเครื่องประดับ	 เครื่องแก้ว	 และของ
ตกแต่งบ้านจากวัสดุรีไซเคิลที่มาจากโรงแรม	ในปี	2563	ชางกา 
จ้างงานผู้พิการ	 33	 คน	 และยังคงด�าเนินงานได้อย่างย่ังยืน 
จากรายได้จากงานฝีมือ	และเงินบริจาค
 

https://www.shanga.org/
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จิตส�านึก
รับผิดชอบต่อสังคม

ไมเนอร์เชือ่ว่าหน่ึงในปัจจยัส�าคัญในการบรรลคุวามย่ังยืนคอืการรบัผดิชอบต่อสงัคม	เราให้ความส�าคญัต่อการสร้างจติส�านึกรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมท้ังกับพนักงานและผูเ้ก่ียวข้องอืน่ๆ	เราส่งเสรมิให้ทุกหน่วยธุรกิจของเราท่ัวโลกด�าเนินกิจกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่เราด�าเนินธุรกิจและสนับสนุนความส�าคัญของการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท

ความสอดคล้องกับ Business for Societal Impact (B4SI)

การสนับสนุนของไมเนอร์แบ่งออกเป็น	 “เราสนับสนุนอย่างไร”,	 “เราสนับสนุนอะไร”	และ	 “เราสนับสนุนที่ไหน”	ซึ่งปรับให้สอดคล้องกับ	
Business for Societal Impact (B4SI)	ในปี	2564	ไมเนอร์ให้การสนบัสนุนโครงการทางสงัคมและสิง่แวดล้อมท่ัวโลก	คดิเป็นร้อยละ	0.04	 
ของรายได้หลักของเรา	รายละเอียดของการสนับสนุนในปี	2564	มีดังนี้

เราสนับสนุน
อย่างไร 

เราสนับสนุน
อะไร

เราสนับสนุน
ท่ีไหน

 การลงทุนกับชุมชน
 การให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์
 การบริจาคเพ่ือการกุศล

 

 การศึกษา
 สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี
 ส่ิงแวดล้อม
 กิจกรรมเพ่ือการกุศลอ่ืนๆ

 

 แอฟริกา
 เอเชียแปซิฟิก
 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 ยุโรป 
 อเมริกาใต้ 
 อ่ืนๆ (คาบสมุทรอินเดีย  

ตะวันออกกลาง)

การสนับสนุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไมเนอร์ วัดตามมูลค่า (บาท)

31%

59%

5%5%

30%

63%

7%

79%

2%

3%

6%
9%

1%

https://b4si.net/framework/community-investment/
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กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ไมเนอร์ กรุ๊ป
ท่ัวโลก

Minor Founder’s Day & Together with Love
“วันท�าดีด้วยจิตอาสา”	ที่พนักงานไมเนอร์จากทั่วโลก 
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม	 
ในปี	2564	ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	
กิจกรรม	“วันท�าดีด้วยจิตอาสา”	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
ให้เป็นการท�ากิจกรรมจิตอาสาตลอดเดือนมิถุนายน 
แทนการรวมตัวกันเพื่อท�ากิจกรรมในวันเดียว	จิตอาสากว่า	 
1,000	คนเข้าร่วมกิจกกรรม	โดยมีผู้ได้รับประโยชน ์
จากกิจกรรมมากกว่า	10,000	คน

ไมเนอร์ กรุ๊ป
ออสเตรเลีย, กัมพูชา, โอมาน, โปรตุเกส, กาตาร์,  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ประเทศไทย

การบริจาคโลหิต
พนักงานไมเนอร์กว่า	570	คนจาก	7	ประเทศร่วมบริจาคโลหิต
ให้กับสภากาชาดและโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที ่
ที่เราด�าเนินธุรกิจ	และสามารถสนับสนุนโลหิตในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจ�านวน	573	ราย

ไมเนอร์ กรุ๊ป
ท่ัวโลก 

การสนับสนุนบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19
ไมเนอร์ให้การสนับสนุนประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 
อย่างต่อเนื่อง	ด้วยการบริจาคอาหาร	อุปกรณ์การแพทย ์
และสิ่งจ�าเป็นอื่น	ๆ	เราสนับสนุนทั้งชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกกว่า	68,000	คน

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
ยุโรป

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




