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ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนลตระหนักดีถึงวาระเร่งด่วนระดับโลกเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบ 
ในเชิงทางลบต่อส่ิงมีชีวิต ไมเนอร์ ให้ค�าม่ันในการเป็น “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593” เราได้จัดต้ัง  
“กรอบการท�างานเพ่ือน�าไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ซ่ึงประกอบด้วยการทบทวนบัญชีคาร์บอน scope 1, 2  
และ 3 การด�าเนินการตามแนวทาง 4R: การลด การใช้ซ�้า การรีไซเคิล และการทดแทน และการชดเชยคาร์บอนส่วนท่ีเหลือ 

ในฐานะบริษัทระดับโลกท่ีด�าเนินธุรกิจอยู่ใน 63 ประเทศ ประกอบด้วยโรงแรม 527 แห่ง ร้านอาหาร 2,389 แห่ง  
จุดจ�าหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ 386 แห่ง และโรงงาน 7 แห่ง การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง 
จากการด�าเนินงานของเราจึงเป็นความรับผิดชอบท่ีไมเมอร์ยึดถือมาโดยตลอด ต้ังแต่การออกแบบ การก่อสร้าง  
การด�าเนินงาน และการปรับปรุงสถานท่ี เราจึงมุ่งเน้นในการลด การใช้ซ�้า การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้า  
และพลังงาน รวมถึงของเสีย เช่น ก๊าซเรือนกระจก และการทดแทนวัสดุท่ีใช้ในปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน นอกจากน้ีเราได้สนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีท่ีเราด�าเนินธุรกิจอยู่

ส่ิงแวดล้อม
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แนวทางการด�าเนินการ

ประเด็นส�าคัญ ส่ิงแวดล้อม – การจัดการพลังงาน การจัดการน�้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การก่อก�าเนิดของเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ

             
เป้าหมาย

เป้าหมายท่ี 1:  
อัตราการใช้พลังงาน  
ในโรงแรมลดลง 20% 
ภายในปี 2566  
(เทียบกับปี 2559)(1)

เป้าหมายท่ี 2: 
อัตราการปล่อย  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ในโรงแรมลดลง 20%  
ภายในปี 2566  
(เทียบกับปี 2559)(1)

เป้าหมายท่ี 3:  
อัตราการใช้น�้า 
ในโรงแรมลดลง 20%  
ภายในปี 2566  
(เทียบกับปี 2559)(1)

เป้าหมายท่ี 4:  
การใช้พลาสติกประเภท
ใช้คร้ังเดียว ลดลง 
75% ภายในปี 2567  
(เทียบกับปี 2561)(2)

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2564

บรรลุเป้าหมาย:   
-47%  
(รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป)

บรรลุเป้าหมาย:   
-62%
(รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป)

บรรลุเป้าหมาย:   
-62%
(รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป)

มุ่งสู่เป้าหมาย:    
27%  

ขอบเขต 
และการด�าเนินงาน

ท่ัวโลก:   
ร่วมแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการใช้หลักการ 4R –  
การลด การใช้ซ�้า การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�้าและพลังงาน  
รวมถึงของเสีย เช่นก๊าซเรือนกระจก และการทดแทนวัตถุดิบและแหล่งพลังงาน
ปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ประเทศไทย
และคาบสมุทรอินเดีย:    
ตอบสนองต่อประเด็น
ด้านมลพิษของพลาสติก
ต่อส่ิงแวดล้อม 
ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดย 
การด�าเนินโครงการ 
ลดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้คร้ังเดียว  
และทดแทนด้วยวัสดุ 
ทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึง 
ลดการใช้วัสดุใช้แล้วท้ิง 
ผ่านการเปล่ียนข้ันตอน
การด�าเนินงานภายใน 
และการให้ความรู้แก่ 
ผู้บริโภค

ความรับผิดชอบ 

หน่วยงานปฏิบัติการของไมเนอร์ โฮเทลส์ ไมเนอร์ กรุ๊ป 
ในประเทศไทย และ
ไมเนอร์ ฟู้ดส์ มัลดีฟส์ 
และเซเชลส์

การติดตามและ
ประเมินผล

• การทวนสอบโดยผู้ประเมินภายนอก: การจัดการพลังงาน การจัดการน�้า การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
• การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก: ISO 14001, ISO 50001

กลไก
รับข้อร้องเรียน

• การแจ้งเบาะแส   
อีเมล: whistleblower@minor.com

• การแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ   
อีเมล: Feedback@minor.com

หมายเหตุ:
(1)	บรรลุเป้าหมายเนื่องจากการรวมเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป	และไม่มีการตั้งเป้าหมายใหม่ในปี	2564	เนื่องจากจะมีตั้งเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์	 

(Science-based	target)	ของ	scope	1	และ	2	รวมถึงเป้าหมายด้านน�้าของไมเนอร์	กรุ๊ปในปี	2565	
(2)	รวมประเทศไทย	มัลดีฟส	์และเซเชลส์		
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แนวทางการด�าเนินการ

ประเด็นส�าคัญ ส่ิงแวดล้อม – การจัดการพลังงาน การจัดการน�้า การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การก่อก�าเนิดของเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ

             
เป้าหมาย

เป้าหมายท่ี 5: 
100%  
ของโรงแรมท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับแหล่งธรรมชาติ  
มีโครงการด้านการอนุรักษ์ ในระยะยาวอย่างน้อย 
1 โครงการภายในปี 2566

เป้าหมายใหม่: 
การปล่อยของเสียอินทรีย์สู่การฝังกลบของ
โรงแรมลดลง 50% ภายในปี 2573  
(เทียบกับปี 2564) )(3) (4) 

ผลการด�าเนินงาน
ปี 2564

มุ่งสู่เป้าหมาย:  
87%   

ขอบเขต 
และการด�าเนินงาน

ท่ัวโลก:  
ร่วมมือกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ท่ีมี 
ความเช่ียวชาญเพ่ือด�าเนินโครงการอนุรักษ์ 
ระยะยาว โดยเน้นการอนุรักษ์ช้าง เต่าทะเล  
และสัตว์ป่าอ่ืนๆ รวมถึงถ่ินอาศัยของสัตว์เหล่าน้ัน 
และจัดท�าแนวทางการวัดผลการด�าเนินงาน 
ด้านการอนุรักษ์ โดยการน�า Task Force on  
Nature-related Financial Disclosures  
(TNFD) มาปรับใช้เพ่ือสร้างผลกระทบเชิงบวก 
ท่ีย่ังยืน

ท่ัวโลก:   
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลด ใช้ซ�้า 
รีไซเคิลของเสีย รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากของเสียอินทรีย์ เพ่ือลดปริมาณของเสีบ 
ท่ีส่งไปฝังกลบ เช่น การท�าปุ๋ย และการน�าไป 
เป็นอาหารสัตว์   

ความรับผิดชอบ 

หน่วยงานปฏิบัติการของไมเนอร์ โฮเทลส์

การติดตาม

การวัดผลภายใน: การก่อก�าเนิดของเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ

กลไก
รับข้อร้องเรียน

• การแจ้งเบาะแส   
อีเมล: whistleblower@minor.com

• การแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ   
อีเมล: Feedback@minor.com

หมายเหตุ:
(3)	เป้าหมายใหม่	เริ่มต้นปี	2565	
(4)	วัดผลเป็นอัตรา	(ตันต่อยอดขาย	1	ล้านบาท)
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ไมเนอร์มุ ่งมั่นส่งมอบสินค้าและบริการท่ีดีที่สุดใหกับลูกค้า  
ในขณะเดียวกันก็มุ ่งมั่นช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ โดยการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามที่ระบุไว้ใน 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2564 ไมเนอร์เริ่มใช้ “การเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD” 
ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยการอธิบายเชิงคุณภาพ 
ซึ่งนับเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความเสี่ยงและโอกาส 
ด้านความย่ังยืน และเรามีแผนจะประเมินผลกระทบด้าน 
การเงินในเชิงปริมาณจากความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป บริษัท 
น�าข้อมูลของความเสี่ยงและโอกาสที่ได้รับการระบุมาพิจารณา
ประกอบกับความต้องการของผู ้มีส ่วนได้เสียและกลยุทธ์ 
ทางธุรกิจ ในการพัฒนากลยทุธ์การพฒันาอย่างยัง่ยืน เป้าหมาย  
และโครงการของบริษัท

> 80% 
ของเสียท่ีน�ำมำรีไซเคิล น�ำมำท�ำปุ๋ย และ 
ดึงกลับคืนมำใช้ในไมเนอร์ แดร่ี และไมเนอร์ ชีส

16% 
อัตรำกำรใช้น�้ำท่ีลดลงของไมเนอร์ แดร่ี  
และไมเนอร์ ชีส*

43% 
อัตรำกำรก่อก�ำเนิดของเสียท่ีลดลงของ 
ไมเนอร์ แดร่ี และไมเนอร์ ชีส*

7% 
อัตรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
ท่ีลดลงของร้ำนอำหำรไมเนอร์ ฟู้ด*

34% 
อัตรำกำรใช้พลังงำนท่ีลดลงของ 
นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง*

64% 
อัตรำกำรก่อก�ำเนิดของเสียท่ีลดลง 
ของนวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง*

81 
จ�ำนวนชนิดสัตว์ตำมบัญชีแดงขององค์กำร
ระหว่ำงประเทศ เพ่ือกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ 
ท่ีได้รับกำรอนุรักษ์

* ลดลงจากปี 2563

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/20220323-mint-tcfd-disclosure-th.pdf
https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-strategy/sustainability-strategy
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ในเดือนพฤศจิกายน	2564	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ค�ามั่นในการเป็น	 “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	ภายในปี	 2593”	 
เราได้จัดต้ัง	 “กรอบการท�างานเพ่ือน�าไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์”	 ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนบัญชีคาร์บอน	 scope	 1,	 2	 
และ	3	การด�าเนินการตามแนวทาง	4R:	การลด	การใช้ซ�้า	การรีไซเคิล	และการทดแทน	และการชดเชยคาร์บอนส่วนที่เหลือ

เรายังคงขับเคลื่อนความพยายามในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	 ได้แก่	 วัตถุดิบ	พลังงาน	และน�้า	 ในขณะเดียวกัน 
ก็รับผดิชอบต่อการปล่อยของเสยี	น�า้เสยี	และก๊าซเรอืนกระจก	รวมไปถงึความพยายามในการจัดการและลดเท่าทีเ่ราจะท�าได้	ผ่านแนวทาง	 
4R:	 การลด	 การใช้ซ�้า	 การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย	 และการทดแทนวัสดุท่ีใช้ในปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	และส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	การใช้พลังงานทดแทน	

ไมเนอร์ด�าเนินการตรวจติดตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม	ของคู่ค้าที่ส�าคัญของเราผ่าน	 “โครงการบริหารจัดการ 
ซัพพลายเชนอย่างย่ังยืน”	 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกรอบการท�างานเพื่อน�าไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	 
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่มีต่อธุรกิจของเรา	และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า

เราสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยเฉพาะในพื้นที่ท่ีเราด�าเนินการอยู่	 เนื่องจากเรามีโรงแรมกว่า	 50	แห่ง	ที่ตั้ง 
อยู่ใน	ติดกับ	หรือได้มาซึ่งรายได้หรือชื่อเสียง	 จากพื้นท่ีคุ้มครองทางธรรมชาติหรือมีความส�าคัญในเชิงนิเวศวิทยา	หรือมีส่วนส�าคัญ 
ในการด�ารงชีวิตของชนิดพันธุ์สัตว์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 การอนุรักษ์และปกป้อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหล่านี้จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งกับไมเนอร	์ เนื่องจากความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
ในการดึงดูดแขกให้เข้าพักในโรงแรมของเรา	 เรามีเป้าหมายระยะยาวก�าหนดให้โรงแรมที่มีพ้ืนที่ติดกับแหล่งธรรมชาติด�าเนินโครงการ
ด้านการอนุรักษ์ระยะยาวอย่างน้อย	 1	 โครงการ	 เราเชื่อมั่นว่าเป้าหมายน้ีจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนได ้
อย่างย่ังยืน	ในขณะทีเ่ปิดโอกาสให้แขกและชมุชนรอบข้างเข้ามามส่ีวนร่วมกับงานอนรุกัษ์	“ระบบนเิวศทางบก”	และ	“ระบบนเิวศทางทะเล”	
ของเรา	นอกจากนีเ้รายังมเีป้าหมายทีจ่ะจดัท�าแนวทางการวดัผลการด�าเนนิงานด้านการอนรุกัษ์โดยการน�า	Task	Force	on	Nature-related	 
Financial	Disclosures	(TNFD)	มาปรับใช้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน	และเชื่องโยงกับการชดเชยคาร์บอนส่วนที่เหลือ

ในปี	2564	ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ขัดต่อกฎหมายอย่างมีนัยส�าคัญ

ตวัอย่างโครงการภายใต้สิง่แวดล้อม	ทีส่ามารถผสานความย่ังยืนเพ่ือสร้างผลกระทบเชงิบวกต่อธุรกจิ	และ/หรอืสิง่แวดล้อม	แสดงอยู่ในบท 
 “การสร้างคุณค่าร่วม”

 

กรอบการท�างานเพ่ือน�าไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์:

การประกาศ
เป้าหมาย

การด�าเนินการ
ตามแนวทาง “4R”

การชดเชยคาร์บอน
ส่วนท่ีเหลือ

การทบทวน
บัญชีคาร์บอน

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

นโยบายและประกาศนียบัตรด้านส่ิงแวดล้อม

ไมเนอร์จัดท�านโยบายด้านส่ิงแวดล้อม	 ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ธุรกจิโดยมุง่เน้นให้แต่ละหน่วยธุรกจิด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	เพือ่ลด 
ผลกระทบต่อภาวะโลกร ้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพ้ืนที่ที่ เราด�าเนินธุรกิจ	 เราเชื่อม่ันว ่าการเปรียบเทียบ 
ผลการด�าเนินงานของเรากับนโยบาย	ข้อกฎหมาย	แนวทางและ
มาตรฐานสากลที่เก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอ	 จะท�าให้เราประสบ
ความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการเป็น	 “องค์กร
ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	ภายในปี	2593”	

รายละเ อียดของผลการด�า เนินงานภายใต ้สมาชิกและ
ประกาศนียบัตรแสดงอยู ่ในบท	 ผลการด�าเนินงานด้าน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564	ในเว็บไซต์ของไมเนอร์

ในปี	 2564	 ไมเนอร์ได้ตอบแบบสอบถามด้านการบริหารจัดการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและความมัน่คงด้านน�า้	ซึง่จดัท�า 
โดยโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน	 โดยได้รับคะแนนท่ีระดับ	
“C”	ในทั้งสองประเด็น	นอกจากนี้เราได้รับคะแนนระดับ	“B-”	ใน
ด้านการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ	 เราตระหนักดีถึงความส�าคัญในการจัดการ 
อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นวาระ
เร่งด่วนระดับโลก	 และเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นของเราในการเป็น	
“องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	 ภายในปี	 2593”	 จะช่วย
น�าทางไปสู่คะแนนที่ดีขึ้นในอนาคต

จ�านวนหน่วยธุรกิจ* ท่ีได้รับการรับรอง

101
33

8
1

54

23

ระบบจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001

ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 

ระบบประเมินอาคารสีเขียว BREEAM 

ระบบประเมินอาคารสีเขียว LEED 

ระบบความรับผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม 
และการด�าเนินการอย่างย่ังยืน  
Green Key - Eco Label  
(ฉลากด้านส่ิงแวดล้อม) 

สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม Green Growth 2050 
Members

* ครอบคลุมโรงแรมและโรงงานผลิต

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf
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
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ในปี	2564	ไมเนอร์ได้บรรล	ุ3	เป้าหมายระยะยาวด้านสิง่แวดล้อม:	
1)	อตัราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลงร้อยละ	20	ภายในปี	2566	
(เทียบกับปี	 2559),	 2)	 อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในโรงแรมลดลงร้อยละ	20	ภายในปี	 2566	 (เทียบกับปี	 2559),	
และ	3)	อตัราการใช้น�า้ในโรงแรมลดลงร้อยละ	20	ภายในปี	2566	 
(เทียบกับป	ี2559)

เราได้ต้ังเป้าหมายใหม่ด้านสิง่แวดล้อมเพ่ิมอกีหน่ึงเป้าหมาย	ได้แก่	 
“อัตราการปล่อยของเสียอินทรีย์สู่การฝังกลบในโรงแรมลดลง	 
ร้อยละ	50	ภายในปี	2573	(เทียบกับป	ี2564)”

ไมเนอร์ได้ให้ค�ามั่นในการเป็น	 “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิ 
เป็นศูนย์	 ภายในปี	 2593”	 และมุ่งมั่นจะตั้งเป้าหมายที่อิงหลัก 
วิทยาศาสตร์	 (Science-based	 target)	 ของ	 scope	1	 และ	 2	 
รวมกันภายในป ี 	 2565	 โดยรวบรวมบัญชีคาร ์บอนของ 
หน่วยธุรกิจท้ังหมดทีอ่ยู่ภายใต้การควบคมุการท�างานของไมเนอร์	
ซึ่งกระบวนการข้างต้นส่งผลให้เราตัดสินใจเลื่อนการจัดต้ัง 
เป้าหมายของการใช้พลังงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และการใช้น�้าของไมเนอร์	กรุ๊ปในป	ี2564	ออกไป	

เราตระหนักถึงความส�าคัญในการขยายขอบเขตการรายงาน
ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให ้การรายงานม ี
ความครอบคลุมธุรกิจภายใต้การควบคุมการท�างานของไมเนอร์
ทัง้หมด	เราจะด�าเนนิการประมาณการข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมของ
หน่วยธุรกิจทีไ่ม่สามารถหาข้อมลูได้	จากการใช้ข้อมลูส่ิงแวดล้อม
ทีม่อียู่	โดยในปี	2564	เราสามารถขยายขอบเขตการรายงานข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้:

•	 รายงานปริมาณน�า้ที่ดึงมาใช้	(Water	Withdrawal)	และน�้าใช	้ 
(Water	 Consumption)	 ทั้งหมดในหน่วยลูกบาศก์เมตร	 
และปรมิาณน�า้ท่ีดงึมาใช้และน�า้ใช้ในพืน้ทีท่ี่มโีอกาสขาดแคลน
น�้าสูงและสูงมาก

•	 รายงานปริมาณของเสียและอัตราการก่อก�าเนิดของเสีย 
ต่อรายได้ของไมเนอร์	 โฮเทลส์ที่อยู ่ภายใต้การควบคุม 
การท�างานของไมเนอร์	 (ยกเว้นเอ็นเอช	 โฮเทล	 กรุ๊ป)	 เป็น 
ครั้งแรก

•	 รายงานปริมาณน�้าใช้ของร้านอาหารของไมเนอร์	 ฟู้ด	 โดย 
การค�านวณจากการประมาณปริมาณน�า้ทิง้	(Water	Discharge)	 
เทียบเท่าร ้อยละ	 80	 ของปริมาณน�้าท่ีดึงมาใช้	 (Water	 
Withdrawal)

ในปี 2564 ไมเนอร์ลงทุนท่ัวโลก 
ในโครงการด้านส่ิงแวดล้อม 

เป็นจ�านวนเงินมากกว่า 26 ล้านบาท  
ซ่ึงส่งผลต่อการลดการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 
15,000 ตัน

ไมเนอร์สามารถลดปริมาณการใช้
พลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียว

จากการด�าเนินการในประเทศไทย 
มัลดีฟส์ และเซเชลส์ลง 27% เทียบกับ

ปี 2561 คิดเป็นปริมาณการลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงกว่า 

1,100 ตัน

15,000 ตัน

ลดลง 27% 
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•	 รายงานผลการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมของโรงงานคัว่กาแฟ
ภายใต	้Nomad	Coffee	Group	เป็นครั้งแรก

•	 ปรับโรงงานเบเกอรี่เข้าสู่	 scope	3	 เนื่องจากโรงงานดังกล่าว
เป็นโรงงานร่วมทุนทีไ่ม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุการท�างานของ
ไมเนอร์

รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ	 scope	 1	 และ	 2	 ของ
ไมเนอร์กรุ๊ปเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 34	 และร้อยละ	 12	 จากปี	 2563	 
ตามล�าดับ	อันเนื่องมาจากโดยสาเหตุหลักมาพื้นฐานจากการใช้
พลงังานท่ีเพ่ิมขึน้ของไมเนอร์	โฮเทลส์	หลงัจากการผ่อนคลายของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 แต่อย่างไรก็ตาม
อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ห้องพักท่ีแขกเข้าพักของไมเนอร์	 โฮเทลส์ยังคงลดลง	นอกจากนี้
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ	 scope	3	 เพิ่มข้ึนอย่างมากจาก 
ปี	 2563	 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรวมข้อมูล	 “การซื้อสินค้าและ
บรกิาร”	และ	“การซือ้ทรพัย์สนิ”	เป็นครัง้แรกปี	2564	เราเชือ่มัน่ว่า
บัญชีคาร์บอนของ	scope	1,	scope	2	และ	scope	3	ที่สมบูรณ์ 
จะเป็นจุดเริ่มต้นในการน�าไปสู่ความมุ่งมั่นของเราในการเป็น
องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในป	ี2593

ในปี	 2564	 ไมเนอร์ได้มีความคืบหน้าในการลดพลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวในประเทศไทย	 มัลดีฟส์	 และเซเชลส์ลง
ร้อยละ	 27	 เทียบกับปี	 2561	 ซึ่งคิดเป็นปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงกว่า	 1,000	ตัน	 ในประเทศไทย	
ไมเนอร์	ฟูด้ยังคงความพยายามในการเปลีย่นบรรจภัุณฑ์ส�าหรบั 
อาหารและอุปกรณ์การรับประทานอาหารจากการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวเป็นวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
ขณะที่ไมเนอร์	 โฮเทลส์ในประเทศไทยก�าจัดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวของขวดน�า้	 อุปกรณ์ในห้องน�้า	หลอด	บรรจุ
ภัณฑ์ของเนยและแยมโดยการแทนที่ด้วยวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	ได้แก่	กระดาษ	ไม้	และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาต	ิอีกทั้งมีการใช้แก้วที่สามารถน�ามาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้	 
แทนการใช้ถ้วยพลาสติกประเภทใช้คร้ังเดียวในการบริการ 
เครื่องดื่มต้อนรับแก่แขกที่เข้าพัก	และการติดตั้งเครื่องจ่ายน�้าดื่ม 
ที่ถูกสุขลักษณะ	เครื่องจ่ายแชมพู	ครีมนวดผมและสบู่เหลว

เรามีความยินดีในการรายงานว่า	 ธุรกิจของเราในเกาะเซเชลส์
ไม่มีการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวตั้งแต่ปี	 2562	 เรายังคง
ติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจถึงความมุ่งมั่น
ของเรา	นอกจากน้ีไมเนอร์	ฟูด้	ในมลัดฟีส์มกีารลดการใช้พลาสตกิ 

ประเภทใช้ครั้งเดียว	 เช่น	 อุปกรณ์การรับประทานอาหาร	 ถ้วย
พลาสติกที่หลากหลาย	หลอดและถุงลงร้อยละ	29	เมื่อเทียบกับ
ป	ี2561

เราตระหนักดีว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะ 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19	 ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวที่สูงข้ึน	 เช่น	อุปกรณ์การรับ
ประทานอาหาร	ถ้วยและฝา	ส�าหรบัการจดัส่งอาหาร	อกีท้ังปรมิาณ 
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในปี	 2564	ที่ลดลงส่วนหน่ึง
เกิดจากผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของภาครัฐ	
เรายังคงค้นหาวัสดุทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือลด 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนเป้าหมายใน 
การเป็น	“องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย	์ภายในปี	2593”

เราได้ท�าการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการขาดแเคลนน�้าประจ�าปี
ของหน่วยธรุกิจทีไ่มเนอร์เป็นเจ้าของและท่ีไมเนอร์บรหิารจดัการ	
โดยใช้เครือ่งมอื	Aqueduct	Tool	ของสถาบนั	World	Resources	
Institute	เพือ่เตรยีมพร้อมในการรบัมอืกับความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึน	 
จากผลการวิเคราะห์พบว่าร้อยละ	 41	 ของหน่วยธุรกิจท่ีท�า 
การวิเคราะห์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ท่ีมีความเส่ียงในการขาดแคลนน�้า
สูงและสูงมาก	 เราได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในไตรมาสที่สี	่ 
ปี	 2564	 ร่วมกับโรงแรมน�าร่อง	 5	 แห่งในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
ในการขาดแคลนน�า้สูงมาก	และตกลงร่วมกันในการรวบรวมข้อมลู
การใช้น�้าอย่างละเอียดตามกิจกรรมต่างๆ	ที่โรงแรมด�าเนินการ	 
ข้อมลูในไตรมาสทีห่นึง่และสองของปี	2565	จะถกูน�ามาวเิคราะห์
และจัดตั้งเป้าหมายภายในให้กับโรงแรมเหล่านั้น

รายละเอียดสามารถอ ้างอิงได ้จาก	 “ผลการด�าเนินงาน 
สิ่งแวดล้อม”	ในส่วน	ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนปี 2564	จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

นอกจากการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในแล้ว	 ไมเนอร ์
ยังตรวจตดิตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมของ
คู่ค้าท่ีส�าคัญของเราผ่าน	 “โครงการบริหารจัดการซัพพลายเชน 
อย่างยั่งยืน”

https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-valuechain-th.pdf
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
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-valuechain-th.pdf
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ในปี	 2564	 โดยการรวมผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ 
เอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊	ไมเนอร์ได้บรรล	ุ3	เป้าหมายด้านสิง่แวดล้อม:	
1)	 อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง	 20%	ภายในปี	 2566	
(เทียบกับปี	 2559),	 2)	 อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในโรงแรมลดลง	20%	ภายในปี	2566	 (เทียบกับปี	 2559),	และ	
3)	อตัราการใช้น�า้ในโรงแรมลดลง	20%	ภายในปี	2566	(เทยีบกับ 
ปี	2559)

อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ไมเนอร์	โฮเทลส์	เมื่อรวมเอ็นเอช		โฮลเทล	กรุ๊ปลดลงร้อยละ	47	
และ	 62	 เมื่อเทียบกับปี	 2559	 ตามล�าดับ	 เนื่องจากประมาณ
ร้อยละ	28	ของพลังงานที่จัดซื้อเข้ามาใช	้(ไฟฟ้า	ความร้อน	และ
ความเย็น)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	14	ของการใช้พลงังานทัง้หมดของ
ไมเนอร์	โฮเทลส์เป็นพลงังานหมนุเวียน	เช่น	พลงังานลม	พลงังาน
แสงอาทิตย	์และพลังงานน�้าในยุโรปเหนือและใต้

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ

นโยบายและประกาศนียบัตรด้านส่ิงแวดล้อม | การด�าเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป
การด�าเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ | การด�าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด  | การด�าเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

ในปี	2564	เราได้ปรบัข้อมลูการใช้พลงังานทีเ่พ่ิมสงูขึน้ในปี	2559	–	 
2563	 อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงค่าการแปลงหน่วยของ
น�้ามันดีเซลที่ใช้กับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าในพ้ืนท่ีโรงแรม	 เพื่อให้
สอดคล้องกับค่าการแปลงหน่วยของกรมส่ิงแวดล้อม	 อาหาร	
และชนบท	สหราชอาณาจักร	(DEFRA)	นอกจากนี้เรามีการแยก
พลังงานจากน�้ามันดีเซลที่ใช้กับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าออกมาจาก
การรายงานพลังงานไฟฟ้า	 และรายงานภายใต	้ “พลังงานที่ผลิต
จากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า”

นอกจากนี้	 เรายังได้ปรับค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด	์
scope	 2	ประจ�าปี	 2563	 โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกจากส�านักงานพลังงานสากล	ฉบับปรับปรุงปี	 2564	
ในการค�านวณส�าหรับปี	2563	และ	2564

อัตราการดึงน�้ามาใช้ลดลงร้อยละ	62	เทียบกับป	ี2559	มีสาเหตุ 
มาจาก	กว่าร้อยละ	80	ของจ�านวนห้องของแขกที่เข้าพักทั้งหมด 
ท่ีใช ้ในการค�านวณ	 มาจากห้องพักขนาดเล็กท่ีมีรูปแบบ 
การด�าเนนิงานเป็นโรงแรมในเมอืงของเอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊	ส่งผลให้ 
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ร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด  

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ

นโยบายและประกาศนียบัตรด้านส่ิงแวดล้อม | การด�าเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป
การด�าเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ | การด�าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด  | การด�าเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

อัตราการใช้น�้าน้อยกว่าโรงแรมประเภทรีสอร์ทหรือโรงแรม 
ทีไ่ม่ได้อยู่ในเมอืง	ในปี	2564	เราได้ท�าการส�ารวจกบัโรงแรมภายใต้ 
การควบคมุการด�าเนนิงานของไมเนอร์	(ยกเว้นเอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊)	 
พบว่าร้อยละ	51	ของปรมิาณน�า้ทีด่งึมาใช้	เป็นปรมิาณน�า้ทิง้ออก
นอกโรงแรม	 เราจึงได้ใช้หลักการนี้ในการค�านวณปริมาณน�้าทิ้ง
ในปี	 2563	และ	 2564	ทั้งนี้ปริมาณน�้าใช้ไม่มีนัยส�าคัญส�าหรับ
โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองของเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป

ไมเนอร์ได้ให้ค�ามั่นในการเป็น	 ”องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์	 ภายในปี	 2593”	 และมุ่งมั่นจะต้ังเป้าหมายที่อิงหลัก
วิทยาศาสตร์	 (Science-based	 target)	 ของ	 scope	1	 และ	 2	
รวมกนัภายในปี	2565	โดยรวบรวมบญัชีคาร์บอนของหน่วยธุรกิจ 
ท้ังหมดท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมการด�าเนินงานของไมเนอร์	 ซึ่ง
กระบวนการข้างต้นส่งผลให้เราตดัสนิใจเลือ่นการจดัตัง้เป้าหมาย 
ของการใช้พลงังาน	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้
น�า้ของไมเนอร์	กรุ๊ปในปี	2564	ออกไป

ในปี	 2564	 ฝ่ายพัฒนาเพื่อความย่ังยืนร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ
ของไมเนอร์	โฮเทลส์	จดัการประชมุเชงิปฏิบตักิารด้านการจดัการ
ของเสียครั้งที่	 2	 ให้กับโรงแรมท้ังหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุม
การท�างานของไมเนอร์ในเอเซีย	 แปซิฟิก	ตะวันออกกลาง	 และ
บราซิล	มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ของไมเนอร์และการน�าไปปฏิบัติจริงภายใต้หลักการ	 4R	 (ลด- 
น�าไปใช้ใหม่-รไีซเคลิ-ทดแทน)	โดยส่งเสรมิความเข้าใจในประเภท
ของของเสยีทีแ่ตกต่างกัน	และแนวทางการจดัการของเสยีเหล่าน้ัน 
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 รวมถึงรายละเอียดการติดต่อเพ่ือขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติม	นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจากภายนอก
และวิทยากรจากโรงแรมน�าร่องประเภทรสีอร์ทและโรงแรมในเมอืง	
มาแบ่งปันความรูเ้ก่ียวกับการจดัการของเสยี	ในการนีเ้ราสามารถ
รวบรวมข้อมูลของเสียในไตรมาสท่ีสี่จาก	 62	 โรงแรม	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 78	 ของโรงแรมที่อยู่ในเป้าหมาย	 และสามารถจัดตั้ง 
เป้าหมายใหม่	“ของเสียอินทรีย์ไปสู่การฝังกลบของโรงแรมลดลง	
50%	ภายในปี	 2573	 (เทียบกับปี	 2564)”	 โดยวัดผลในรูปแบบ
อัตรา	(ตันต่อรายได้หนึ่งล้านบาท)

รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จาก	 “ผลการด�าเนินงานด้าน 
สิง่แวดล้อมของไมเนอร์	โฮเทลส์”	ในส่วน	ผลการด�าเนนิงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564	 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์	 และ 
รายละเอียดความย่ังยืน	รวมถึงผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม
ของเอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊สามารถอ้างองิได้จากเว็บไซต์ของเอน็เอช	 
โฮเทล	กรุ๊ปในส่วน	NH Hotel Group’s Consolidated Non- 
Financial Information Statement 2021

ในป ี 	 2564	 อัตราการใช ้พลั งงานและการปล ่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้	 1	 พันบาทของร้านอาหารของ
ไมเนอร์	ฟู้ดลดลงร้อยละ	4.5	และ	6.6	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับ
ปี	 2563	การลดลงนี้เกิดจากโครงการประหยัดพลังงานที่จัดขึ้น
ภายใต้หัวข้อ	“ลดพลงังาน	ประหยดัค่าใช้จ่าย	รกัษ์โลก”	ในปลาย
ปี	 2563	 โดยการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน	 การใช้อุปกรณ์ 
ทีป่ระหยัดพลงังาน	และการสร้างจติส�านกึในหมูพ่นักงานผ่านการ
อบรมในรปูแบบออนไลน์	โครงการนีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือลดการใช้
หน่วยไฟฟ้า	ลดระดบัไฟฟ้าต�า่สดุ	(base	load)	และลดระดบัไฟฟ้า
สูงสุด	(peak	load)	โดยการจัดท�ามาตรฐานการท�างานที่ชัดเจน	
และการใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบ	เช่น	การก�าหนดเวลาในการ
ท�าน�้าแข็ง	 การชาร์ตกระเป๋าเก็บความร้อนไฟฟ้าและเครื่องมือ
เรียกคิวแบบไร้สาย	การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องท�าน�้าร้อน	 การสร้างนิสัยการถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน	
รวมถงึการตดิตามการใช้ไฟฟ้าประจ�าวนั	โครงการนีไ้ด้ขยายไปยัง 
ร้านอาหารแฟรนไชส์จ�านวน	188	ร้าน	นอกจากนี้อัตราการใช้น�้า
ลดลงร้อยละ	2.5	เมื่อเทีบกับป	ี2563

เรายังได้รายงานการใช้น�้าของร้านอาหารของไมเนอร์	 ฟู ้ด	 
โดยค�านวณจากการประมาณปรมิาณน�า้ทิง้	(Water	Discharge)	 
เทียบเท ่าร ้อยละ	 80	 ของปริมาณน�้าที่ดึงมาใช ้ 	 (Water	 
Withdrawal)

ในปี 2564 โครงการประหยัดพลังงาน
ของร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด 
สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 

26.6 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมง หรือลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 

8,300 ตัน รวมท้ังลดค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินการลง 78.7 ล้านบาท

ON

OFF

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-sd-performance-data-th.pdf
https://www.nh-hotels.com/corporate/sites/default/files/files-rsc/nfis_nhhg_2021.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-sd-performance-data-th.pdf


11

ไมเนอร์ แดร่ี และไมเนอร์ ชีส การวิเคราะห์องค์ประกอบของเสีย
ในร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี

จากการเริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบของของเสียในร้านเดอะ	
พิซซ่า	 คอมปะนีในปี	 2562	 เรายังคงประมาณการปริมาณและ
องค์ประกอบของของเสียโดยใช้วิธีการเดียวกับปีท่ีผ่านมา	 โดย
น�าข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของของเสียที่เกิดขึ้นจากการ
วิเคราะห์ร้านอาหารตัวอย่าง	 4	 ร้านทั้งในรูปแบบ	Delco	with	
Seats	และ	Restaurant-based	Delivery	มาใช้ประเมินปริมาณ
และองค์ประกอบของร้านอาหารในรูปแบบเดียวกัน	 ซึ่งร้านค้า
ทั้ง	 2	 รูปแบบสร้างยอดขายร้อยละ	 71	 ของยอดขายรวมของ 
เดอะ	พิซซ่า	คอมปะนีในปี	 2564	จากการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19	 กิจกรรมการวิเคราะห์เพ่ิมเติมในร้าน	 เดอะ	 พิซซ่า	 
คอมปะนีและการขยายผลไปยังแบรนด์อ่ืนๆ	 ของไมเนอร์	 ฟู้ด 
ได้ถูกเลือ่นออกไป	เพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงชัว่คราวของ 
การด�าเนินงานและล�าดับความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จาก	 “ผลการด�าเนินงานด้าน 
ส่ิงแวดล้อมของไมเนอร์	 ฟู้ด”	 ในส่วน	ผลการด�าเนินงานด้าน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564	จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ

นโยบายและประกาศนียบัตรด้านส่ิงแวดล้อม | การด�าเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป
การด�าเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ | การด�าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด  | การด�าเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

ไมเนอร์ แดร่ี และไมเนอร์ ชีส
ยังคงด�าเนินการ “ขยะฝังกลบ

เป็นศูนย์” อย่างต่อเน่ือง 

อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
โรงงานลดลงร้อยละ	8	และ	2	ตามล�าดับ	 เมื่อเทียบกับปี	 2563	
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติงานในการปิดน�้า 
หล่อเยน็ทีส่่งไปยงัแผ่นท�าความเยน็ของเครือ่งพลาสเจอร์ไรซ์	 และ 
การปิดแอมโมเนยีท่ีส่งไปยังเครือ่งแช่แขง็ไอศกรมีในชัว่โมงทีไ่ม่ได้ 
ท�างาน	นอกจากนี้การเปลี่ยนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีรั่ว 
ยังช่วยในการลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 ในท�านองเดียวกัน
อตัราการใช้น�า้ต่อตนัผลติภัณฑ์ลดลงร้อยละ	16	เนือ่งจากการลด
การใช้ปริมาณน�้า	blow	down	ในหม้อต้มน�้า	โดยการเปลี่ยนจาก
การใช้น�า้อ่อนไปเป็นน�า้ท่ีผ่านระบบรเีวิร์ส	ออสโมซสี	ซีง่มปีรมิาณ
ของแข็งท่ีละลายน�้าต�่ากว่า	 รวมถึงการหยุดการใช้น�้าล้นอย่าง 
ต่อเนือ่งในเคร่ืองท�าน�า้เยน็	และทดแทนโดยการเพิม่ความถ่ีในการ
ตรวจสอบการน�าไฟฟ้าและของแข็งที่ละลายน�้า	นอกจากนี้อัตรา
การก่อก�าเนิดของเสียของโรงงานลดลงอย่างมากถึงร้อยละ	 43	
จากปี	2563	โดยมากกว่าร้อยละ	80	ของของเสยีทัง้หมดได้น�ามา
รีไซเคลิ	น�ามาท�าปุ๋ย	และดึงกลบัคนืมาใช้	(เพิม่ขึน้ร้อยละ	12	จาก
ปี	2563)	และในปี	2564	คณุภาพน�า้ทิง้ก่อนปล่อยออกจากโรงงาน
ทุกพารามิเตอร์สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

METAL FOOD WASTE

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
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การด�าเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

ในปี	 2564	 เรายังคงติดตามอัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากร้านค้าของไมเนอร์	 ไลฟ์สไตล์	 7	 แบรนด์	 
โดยอัตราการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้	1,000	บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ	14	และ	14	ตามล�าดับ	เทียบกับป	ี2563	
อันเนื่องมาจากรายได้ที่ลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง

ในปี	2564	อตัราการใชพ้ลงังานของนวศร	ีแมนูแฟคเจอริง่ลดลงร้อยละ	34	เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา	เนือ่งจากการผลติส่วนใหญ่ทีไ่มไ่ด้ใช้
น�า้ร้อนในการท�าความสะอาด	สามารถลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	ในขณะทีอ่ตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึน้ร้อยละ	11	 
จากการรวมสารท�าความเย็นในการค�านวณเป็นครั้งแรกในปี	 2564	 เช่นเดียวกับอัตราการก่อก�าเนิดของเสียท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมากถึง 
ร้อยละ	 64	 เมื่อเทียบกับปี	 2563	 การเพ่ิมข้ึนน้ีเกิดจากตะกอนจ�านวน	 185	 ตันที่ส่งไปฝังกลบ	จากระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ติดตั้งใหม ่
ในไตรมาสที่สาม	แทนระบบบ�าบัดน�้าเสีย	Membrane	Bioreactor	(MBR)	เดิม

รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จาก	 “ผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของไมเนอร์	 ไลฟ์สไตล์”	 ในส่วน	ผลการด�าเนินงานด้าน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564	จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ

นโยบายและประกาศนียบัตรด้านส่ิงแวดล้อม | การด�าเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป
การด�าเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ | การด�าเนินงานของไมเนอร์ ฟู้ด  | การด�าเนินงานของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

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
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การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส�าคัญต่อ 
การส่งเสริมการด�ารงอยู ่ของสิ่งมีชีวิตบนบกและในน�้า	 และ 
ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์มีโรงแรมกว่า	 
50	แห่ง	ที่ตั้งอยู่ใน	ติดกับ	หรือได้มาซึ่งรายได้หรือชื่อเสียง	จาก
พื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติ	หรือมีความส�าคัญในเชิงนิเวศวิทยา	 
หรือมีส ่ วนส�าคัญในการด�ารง ชี วิตของชนิดพัน ธุ ์ สั ตว ์ 
ตามบญัชแีดงขององค์การระหว่างประเทศเพือ่การอนุรกัษ์ 
ธรรมชาติ	 การอนุรักษ์ความหลายหลากทางชีวภาพในพ้ืนที ่
ที่เราด�าเนินการอยู่มีส�าคัญอย่างย่ิงต่อความย่ังยืนของระบบ 
นิเวศและการด�าเนินธุรกิจของเรา	 เนื่องจากความใกล้ชิดกับ
ธรรมชาตเิป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการดงึดดูแขกให้เข้าพักในโรงแรม
ของเรา	 นอกจากนี้ไมเนอร์	 โฮเทลส์ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของแขกและชุมชนรอบข้างในโครงการอนุรักษ์ระยะยาวของเรา	

ระบบนิเวศทางบก

การอนุรักษ์ช้าง

ช้างเป็นชนิดพันธ์ุสตัว์บกท่ีช่วยรกัษาผนืป่าและระบบนเิวศส�าหรบั
สายพนัธ์ุอืน่ๆ	และแสดงถงึความอดุมสมบรูณ์ของพ้ืนทีท่ี่พวกมนั 
อาศัยอยู่	 พร้อมทั้งเป็นสายพันธุ์ที่ช ่วยดึงดูดการท่องเท่ียว	
อย่างไรก็ตามประชากรช้างถูกคุกคามจากการลักลอบล่างาช้าง	 
ความขัดแย้งกับมนุษย์	 และการสูญเสียแหล่งท่ีอยู่อาศัยและ 
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ

ช้างถือว่าเป็นสตัว์ประจ�าชาตขิองประเทศไทยจากความแข็งแกร่ง	
อดทน	และความเฉลียวฉลาดของพวกมัน	ไมเนอร์ที่มีส�านักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย	จึงอุทิศความพยายามในการปกป้อง
และอนุรักษ์ช้างป่าและช้างบ้าน	 โดยการก่อต้ังมูลนิธิโกลเด้น 
ไทรแองเก้ิล เอเชยีน เอลเลเฟ่น (GTAEF)	ขึน้ในปี	2548	โดย
มีจุดประสงค์หลักเพ่ือช่วยช้างให้ออกจากท้องถนนท่ีพลุกพล่าน
ในเมือง	และเริ่มขยายความพยายามของเราเพ่ือมอบชีวิตความ
เป็นอยู่ทีด่ใีห้กับช้างบ้านการปกป้องช้างป่า	รวมถงึการศกึษาและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์

แม้ต้องเผชิญกับความยืดเย้ือของการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19	ในป	ี2564	มูลนิธิฯ	ยังคงด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดปีผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับความส�าคัญของการอนุรักษ์ช้างต่อเยาวชน	 ลูกค้า	 และ
ชมุชน	พร้อมทัง้ยงัให้ทีพั่กพิงกับช้างบ้านและช่วยเหลอืควาญช้าง
และครอบครัว	อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19	ท�าให้มูลนิธิฯ	 
ไม่สามารถจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลช้างอย่าง 
ไม่ให้เกิดความเครยีด	(Target	Training	Positive	Reinforcement	
Workshop)	ซึ่งเป็นการอบรมหลักที่จัดขึ้นเป็นประจ�า	แต่มูลนิธิฯ	
ได้ท�าการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีจากมลูนิธิเพ่ือนสตัว์ป่า	(WFFT)	
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และสามารถน�าความรู้น้ี
ไปสอนต่อให้กับควาญช้างในพ้ืนที่ได้	 ทั้งน้ี	WFFT	 เป็นองค์กร 
ไม่แสวงหาผลก�าไรที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย	 
โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า	 มูลนิธิฯ	 
ยังได้จัดกิจกรรม	 “Run,	Walk,	 Crawl	 for	 Rangers”	 ขึ้นเพ่ือ
ระดมทนุส�าหรบัสนับสนนุการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 
ซึ่งท�างานเพื่ออนุรักษ์ช้างป่า	โดยมูลนิธิฯ	น�าเงินที่ได้ไปสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในประเทศไทย	 กัมพูชา	
และแอฟริกา	รวม	65	คน

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ

ระบบนิเวศทางบก | ระบบนิเวศทางทะเล
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พันธกิจ การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของช้างบ้าน
ส่งเสริมการใช้งานช้างอย่างมี
มนุษยธรรมและไม่ทารุณช้าง

การปกป้องช้างป่า
สนับสนุนการอนุรักษ์ช้างป่า
และแหล่งที่อยู่อาศัย	รวมถึง
การลดความขัดแย้งระหว่างคน
กับช้าง

การศึกษาและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์
สนับสนุนการท�าวิจัย
และการศึกษาพฤติกรรมช้าง
ที่เป็นธรรมและไม่ท�าร้ายช้าง

ผลการด�าเนิน
งาน ปี 2564

1	จ�านวนช้างที่รับเข้ามาดูแลจาก
แคมป์ช้างที่หยุดท�าการ	เนื่องจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19

20	จ�านวนช้างที่อยู่ในการดูแล
ของมูลนิธิฯ

33	จ�านวนควาญช้าง
และครอบครัวที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ของมูลนิธิฯ

13	จ�านวนสัตวแพทย์ด้านช้าง
ที่ได้รับการสนับสนุน

67	จ�านวนช้างในแคมป์อื่นๆ	ที่ได้
รับการสนับสนุนอาหารเสริมจาก
มูลนิธิฯ

336	จ�านวนนักเรียน
ในหมู่บ้านควาญช้าง	
จังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับการ
สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ

ท�างานร่วมกับองค์กรอนุรักษ์
ท้องถิ่นในพื้นที่ผืนป่าดงพญาเย็น-
เขาใหญ่ในการด�าเนินโครงการ	
“การบรรเทาความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับช้าง”		

163	จ�านวนการออกลาดตระเวน
เฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับช้าง

24	จ�านวนครั้งในการป้องกัน
เหตุการณ์ท�าลายพืชผลการเกษตร
จากการบุกรุกของช้าง

1,115	จ�านวนสมาชิกในชุมชน	
และจ�านวนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ที่ได้รับความรู้ด้านปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง	

0	ไม่มีการเสียชีวิตของช้าง
ในพื้นที่ที่ด�าเนินโครงการ

32	จ�านวนการบรรยายออนไลน์
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านช้าง

สนับสนุนการท�าวิจัย	“โครงการ
ศึกษาพฤติกรรมช้าง”	โดย	
Comparative	Cognition	for	
Conservation	Lab	ของ	City	
University	of	New	York	ด้วย
การช่วยเหลือด้านการวิจัย
และการเก็บข้อมูลในพื้นที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	
จังหวัดกาญจนบุรี	โดยมี
จุดประสงค์เพื่อหาแนวทางใหม่
ในการลดความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้าง

250	จ�านวนการทดลองใช้งาน
วิจัย	“กลิ่นไล่ช้าง”	ซึ่งประสบ
ความส�าเร็จในการใช้งาน
ที่ภูมิภาคแอฟริกาและก�าลัง
ทดลองใช้ในภูมิภาคเอเชีย

ถ่ายทอดสดรายวันผ่านเฟสบุ๊ค
ของมูลนิธิฯ	เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
และวิธีการดูแลช้าง	

0

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ

ระบบนิเวศทางบก | ระบบนิเวศทางทะเล



15

การอนุรักษ์สัตว์ป่า 

การอนุรักษ์สัตว์ป่าในพ้ืนท่ีท่ีไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ด�าเนินธุรกิจอยู่	 มีความส�าคัญต่อการสร้างระบบนิเวศท่ีอุดุมสมบูรณ์	 รวมถึงช่วยรักษา
วัฒนธรรมและมรดกของชุมชนพื้นเมือง	ซึ่งส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

การอนุรักษ์ในประเทศกัมพูชา

Cardamom	Tented	Camp	 เป็นธุรกิจการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยไมเนอร์	Wildlife	Alliance	 และ	YAANA	Ventures	 
โดยตั้งอยู่ติดกับพ้ืนที่เทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	 รายได้ส่วนหนึ่งจากผลประกอบการถูกน�าไปสนับสนุนให้กับกิจกรรมอนุรักษ์ของ	Wildlife	Alliance	ซึ่งเป็นองค์กร 
ไม่แสวงหาผลก�าไรที่ท�างานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าในกัมพูชา	และเป็นพันธมิตรระยะยาวกับไมเนอร์และ	GTEAF	ที่ส่งเสริม
โครงการอนุรักษ์ต่างๆ	รวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องผืนป่าของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ผลการด�าเนินงานปี 2564

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ

ระบบนิเวศทางบก | ระบบนิเวศทางทะเล

19 ชนิดพันธ์ุสัตว์ตามบัญชีแดงของ
องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีได้รับการปกป้อง 

พบการมีอยู่ของช้างป่า
ในพ้ืนท่ีสัมปทาน

> 345 จ�านวนวัน 
ลาดตระเวน โดยเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 

> 3,600 ตร.กม.
ขนาดพ้ืนท่ีท่ีได้รับการลาดตระเวน

ยึด ปืน 2 กระบอก เล่ือยไฟฟ้า  
3 ตัว กับดักสัตว์ 467 ช้ิน  
ขวาน 3 ด้าม ร้ือถอดป้ายจับจอง
พ้ืนท่ีผิดกฎหมาย 173 ป้าย 

1 เหตุการณ์ ไฟป่า
ท่ีท�าการดับได้
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การอนุรักษ์ในทวีปแอฟริกา

มูลนิธิ Land & Life ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอเลวาน่า	 
คอลเลคชั่น,	 เคลิ	 แอนด์	พีค็อก	 และ	GTAEF	มีพันธกิจในการ 
ส่งเสรมิการสร้างอนาคตท่ีย่ังยืนของการอยู่อาศยัอย่างเก้ือกูลกัน
ระหว่างชมุชนและสตัว์ป่าในเคนยาและแทนซาเนยีผ่านโครงการ
หลัก	4	โครงการ	ได้แก่

ผลการด�าเนินงานปี 2564

โครงการ Wildlife Warrior
สร้างนักอนุรักษ์รุ ่นใหม่ผ่านการส่งเสริมการแบ่งปันความรู	้ 
ความคิดสร้างสรรค์	 และการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงรุกจากรุ่นสู่รุ ่น	 
ในกลุ่มเด็กๆ	ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้กับพื้นที่สัตว์ป่า	

•	 มอบทุนการศกึษารวม	52	ทนุให้กับนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
•	 สนับสนุนการจัดกิจกรรม	Diani’s	Sea	Turtle	Festival	ซึ่งมี
นักเรียนกว่า	200	คนได้รับความรู้เกี่ยวกับความส�าคัญ 
ของการอนุรักษ์ทางทะเล	

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ท�างานร่วมกับมูลนิธ	ิHoney	Guide	และชุมชนท้องถิ่นในการลด 
ความขัดแย้งระหว่างคนและช้างในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแรนดิเลน	 
ประเทศแทนซาเนีย	 โดยมุ ่งเน้นการลดความขัดแย้งน้ีผ่าน 
การป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่น

•	 จัดกิจกรรมระดมทุนร่วมกับ	Kenya	Wildlife	Services	 
และหน่วยงานการท่องเที่ยว	ซึ่งสามารถระดมทุนได้กว่า	
3,300 เหรียญสหรัฐ	และน�าไปสนับสนุนชุมชนที่ตั้งอยู่
ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ

การสนับสนุนทางการแพทย์
ท�างานร่วมกับศนูย์สขุภาพ	Aitong	ในการสนบัสนุนจดัหาอปุกรณ์
ทางการแพทย์ที่จ�าเป็น	 และออกหน่วยรักษาพยาบาลโดยไม่คิด 
ค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกชุมชนในเขต	 Laikipia	 และมาไซ	 มาร่า	 
รวมถึงให้การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์

•	 ออกหน่วยรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	ณ	ศูนย์สุขภาพ	
Aithong	ให้กับผู้หญิงจากชุมชน	Narok	ในมาไซ	มาร่า	 
รวม	686	คน	เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	เชื้อไวรัส
เอชพีวี	(HPV)	และเชื้อเอชไอวี	(HIV)	รวมทั้งการตรวจสุขภาพ
ทั่วไป	ทันตกรรม	และตรวจสุขภาพตา

การสนับสนุนโรงเรียน
สนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขตอนุรักษ์ในเคนยาและแทนซาเนีย	
โดยระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ที่จ�าเป็น

•	 ร่วมกับ	มูลนธิิ	A.E.	Reimann	ในการให้การสนับสนุนดงัต่อไปนี:้
•	 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน	602	ทุน	และให้ 
เงินสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ประถมศึกษา	Esiteti	Primary	School	ในพื้นที	่Amboseli	
ประเทศเคนย่า

•	 บ�ารุงรักษาอาคารเรียน
•	 สนับสนุนอาหาร

•	 ร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ลอยซาบา	 
และบริษัท	Gigi	Seasons	 
ในการสร้างห้องเรียนใหม่พร้อม 
บริจาคโต๊ะเรียน	30	ชุด	 
ให้กับโรงเรียนประถม	Morijo	

 

https://landandlife.foundation/
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การอนุรักษ์เต่า

การอนุรักษ์ในประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว	 ก่อต้ังขึ้นในปี	 2545	 เพ่ืออนุรักษ์เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์และพ้ืนที่อาศัยของเต่าทะเล 
บนชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ตซึ่งไมเนอร	์โฮเทลส์	ด�าเนินกิจการอยู่	แม้จะมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 
โดยรัฐบาลไทย	ในปี	2564	มูลนิธิฯ	ยังคงสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการด�าเนินโครงการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิ	MKMTF	มีพันธกิจ	3	ประการ:

พันธกิจ การอนุรักษ์เต่าทะเล 
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามันและกองทัพเรือ 
ในการเก็บรวบรวมไข่เต่าจากพื้นที่
ชายหาดภูเก็ต	เพื่อน�ามาฟัก 
และปล่อยเต่ากลับสู่ท้องทะเล
อย่างปลอดภัย	มูลนิธิฯ	ยังให้ 
การสนับสนุนกองทุนอนุรักษ์ 
เต่าทะเลและถิ่นอาศัยเพื่อปกป้อง
หลุมฟักไข่ของเต่าทะเลในภูเก็ต
และพังงา	

การอนุรักษ์แหล่งอาศัย 
ของเต่าทะเล 
ร่วมกับโรงแรมพันธมิตร 
ในพื้นที่หาดไม้ขาวจัดกิจกรรม
ท�าความสะอาดชายหาดตลอด 
ทั้งปี	เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม 
ที่ปลอดภัยต่อเต่าทะเล

การสร้างความตระหนักและ
การเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้านการศึกษา 
และกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส�านึก
เกี่ยวกับชีววิทยาและความส�าคัญ
ของเต่าทะเลต่อระบบนิเวศ 
ทางทะเลให้กับนักเรียน	 
สมาชิกในชุมชนใกล้เคียง	 
และแขกของโรงแรม

ผล
การด�าเนินงาน
ปี 2564

เต่ามะเฟือง	27	ตัว	และ
เต่าตน	ุ20	ตัวถูกปล่อยกลับสู่
ท้องทะเลในกิจกรรมปล่อย
เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาต	ิครั้งที่	12	
ประจ�าปี	2564

ระดมทุนได้	160,000	บาท
เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์เต่าทะเล

เก็บขยะจากบริเวณชายหาดได้
กว่า	350	กิโลกรัม

สร้างความรู้เกี่ยวกับความส�าคัญ
ของการอนุรักษ์เต่าทะเล
และงานของมูลนิธิฯ	
ให้กับนักเรียนจากโรงเรียน
ในจังหวัดภูเก็ต	ในกิจกรรมผู้น�า
เยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
จังหวัดภูเก็ต	ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
ท้องถิ่น	มหาวิทยาลัย	และ
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
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การอนุรักษ์ในประเทศศรีลังกา

อนนัตรา	พซี	เฮเวน	แทงเกล	รสีอร์ท	ตัง้อยู่บนชายหาดซึง่เป็นพ้ืนที่
วางไข่ของเต่าทะเล	 โรงแรมได้ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 (IUCN)	 ตั้งแต่ปี	 2560	 เป็นต้นมา 
ในโครงการปกป้องและอนุรักษ์เต่าทะเลและแหล่งที่อยู่อาศัย 
ของพวกมนั	โครงการระยะยาวนีไ้ด้รบัการสนบัสนุนจากโครงการ	
“ดอลลาร์ฟอร์ดดีส์”	ทีแ่ขกผูเ้ข้าพักในโรงแรมสามารถร่วมบรจิาค
เงินประมาณ	1	 เหรียญสหรัฐ	 ในขณะที่โรงแรมจะร่วมบริจาค 
ในจ�านวนที่เท่ากัน

ในปี	 2564	 งานวิจัยจ�านวน	 2	 ช้ินท่ีเก่ียวกับเต่าหญ้าและ 
การประเมินแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมัน	 ได้วางแผนในการท�า 
การประเมินแหล่งที่อยู ่อาศัยของเต่าทะเลในพ้ืนท่ีอนันตรา	 
คาลูทารา	รีสอร์ท	ซึ่งเป็นโรงแรมอีกแห่งหนึ่งของไมเนอร์	โฮเทลส์
ในประเทศศรีลังกา	 โครงการอนุรักษ์ของโรงแรมยังสามารถ
ปกป้องพ้ืนท่ีฟักไข่ของเต่าทะเลและท�าให้มีการฟักไข่ของเต่าตนุ
และเต่าหญ้ารวม	1,583	ตวั	ทัง้นีม้เีต่าทะเลรวมเกือบ	10,000	ตวั
ท่ีสามารถฟักไข่ออกมาได้อย่างปลอดภัยภายใต้โครงการระยาวน้ี 
ตั้งแต่ปี	 2560	 เป็นต้นมา	 อย่างไรก็ตามจ�านวนการวางไข่และ 
ฟักไข่ของเต่าทะเลในปี	2564	ทีล่ดลงอย่างมากจากกว่า	2,300	ตวั 
ในปี	2563	สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสารเคมีอันตราย
ไฟไหม้และล่มลงกลางทะเลศรีลังกาเมื่อเดือนพฤษภาคม	
ท�าให้สารเคมีและพลาสติกหลายร้อยตันรั่วไหลลงทะเล	 และ 
ส่งผลกระทบต่อจ�านวนประชากรเต่าทะเล	โลมา	และวาฬในพืน้ที่
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การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปะการัง

แนวปะการงันับว่าเป็นระบบนิเวศทีห่ลากหลายท่ีสดุและมคีณุค่า
ที่สุดต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลหลายร้อยสายพันธุ์	 แนวปะการัง 
ยงัให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเป็นแหล่งอาหารของมนษุย์ 
และสร ้างงานและธุรกิจจากการเป็นแหล่งท ่องเที่ยวและ
นันทนาการ	 และยังช่วยเป็นแนวป้องกันชายฝั ่งจากการซัด
ของคล่ืน	พายุ	 และอุทกภัย	 ในปัจจุบันแนวปะการังถูกคุกคาม 
อย่างรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	มลพิษ	 และ
ท�าลายแนวปะการงั	ทัง้นีแ้นวปะการงัยังมบีทบาทท่ีส�าคญัอย่างย่ิง 
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของมัลดีฟส์จากลักษณะของประเทศ 
ที่เป็นเกาะ

อนันตราและนิยามาร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์จาก	Coral	Reef	
CRP	 ในการด�าเนินโครงการอนุรักษ์ปะการังอย่างครบวงจร 
เพ่ือฟื ้นฟูแนวปะการับที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ  ์
เอล	นนิโญ่	ซึง่เกิดขึน้ตัง้แต่ปี	2558	ด้วยเงนิสนบัสนนุจากโครงการ	
“ดอลลาร์ฟอร์ดีดส์”

ผลการด�าเนินงานปี 2564

1,583 จ�านวนเต่าตนุและเต่าหญ้า
ท่ีฟักออกจากไข่ได้อย่างปลอดภัยในปี 2564

เต่าทะเลใกล้สูญพันธ์ุรวมเกือบ  
10,000 ตัว ฟักออกจากไข่และกลับสู่
ทะเลได้อย่างปลอดภัยนับต้ังแต่ปี 2560

 

 

1,890 จ�านวนช้ินส่วน 
ของปะการังท่ีปลูกได้ในแปลงอนุบาล

496 เมตร ความยาวของเชือก 
ปลูกปะการังจากแปลงอนุบาล 
ท่ีถูกน�ามาติดต้ังรอบเกาะ

> 600 คน จ�านวนนักเรียนและ 
แขกโรงแรมท่ีได้รับความรู้เก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมและส่ิงมีชีวิตทางทะเล

365 จ�านวนพนักงานท่ีได้รับ 
การฝึกอบรมเก่ียวกับแนวปฏิบัติ 
ด้านส่ิงแวดล้อมและชีววิทยาทางทะเล




