สิ่ งแวดล้ อม
ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนลตระหนั กดี ถึงวาระเร่งด่ วนระดั บโลกเกี่ ยวกั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศที่ ส่งผลกระทบ
ในเชิ งทางลบต่ อสิ่ งมี ชีวิต ไมเนอร์ ให้ ค�ำมั่ นในการเป็ น “องค์ กรปล่ อยคาร์ บอนสุ ทธิ เป็ นศู นย์ ภายในปี 2593” เราได้ จัดตั้ ง
“กรอบการท� ำงานเพื่ อน� ำไปสู่ การปล่ อยคาร์ บอนสุ ทธิ เป็ นศู นย์ ” ซึ่ งประกอบด้ วยการทบทวนบั ญชี คาร์ บอน scope 1, 2
และ 3 การด� ำเนิ นการตามแนวทาง 4R: การลด การใช้ ซ้� ำ การรี ไซเคิ ล และการทดแทน และการชดเชยคาร์ บอนส่ วนที่ เหลื อ
ในฐานะบริ ษัทระดั บโลกที่ ด�ำเนิ นธุ รกิ จอยู่ ใน 63 ประเทศ ประกอบด้ วยโรงแรม 527 แห่ ง ร้ านอาหาร 2,389 แห่ ง
จุ ดจ� ำหน่ ายสิ นค้ า ไลฟ์ สไตล์ 386 แห่ ง และโรงงาน 7 แห่ ง การลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมและชุ ม ชนรอบข้ าง
จากการด� ำเนิ นงานของเราจึ งเป็ นความรั บผิ ดชอบที่ ไมเมอร์ ยึดถื อมาโดยตลอด ตั้ งแต่ การออกแบบ การก่ อสร้ าง
การด� ำเนิ นงาน และการปรั บปรุ งสถานที่ เราจึ งมุ่ งเน้ นในการลด การใช้ ซ้� ำ การรี ไซเคิ ลทรั พยากรธรรมชาติ เช่ น น�้ ำ
และพลั งงาน รวมถึ งของเสี ย เช่ น ก๊ าซเรื อนกระจก และการทดแทนวั สดุ ที่ ใช้ ในปั จจุ บันด้ วยวั สดุ ทางเลื อกที่ เป็ นมิ ตร
ต่ อสิ่ งแวดล้ อมมากขึ้ น นอกจากนี้ เราได้ สนั บสนุ นการปกป้ องความหลากหลายทางชี วภาพในพื้ นที่ ที่เราด� ำเนิ นธุ รกิ จอยู่

1

แนวทางการด� ำเนิ นการ
สิ่ งแวดล้ อม – การจั ดการพลั งงาน การจั ดการน�้ ำ การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก
การก่ อก� ำเนิ ดของเสี ย ความหลากหลายทางชี วภาพ

ประเด็ นส� ำคั ญ

เป้ าหมาย

ผลการด� ำเนิ นงาน
ปี 2564

เป้ าหมายที่ 1:

เป้ าหมายที่ 2:

อั ตราการใช้ พลั งงาน
ในโรงแรมลดลง 20%
ภายในปี 2566
(เที ยบกั บปี 2559)(1)

อั ตราการปล่ อย
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ในโรงแรมลดลง 20%
ภายในปี 2566
(เที ยบกั บปี 2559)(1)

อั ตราการใช้ น้� ำ
ในโรงแรมลดลง 20%
ภายในปี 2566
(เที ยบกั บปี 2559)(1)

การใช้ พลาสติ กประเภท
ใช้ ครั้ งเดี ยว ลดลง
75% ภายในปี 2567
(เที ยบกั บปี 2561)(2)

บรรลุ เป้ าหมาย:

บรรลุ เป้ าหมาย:

บรรลุ เป้ าหมาย:

มุ่ งสู่ เป้ าหมาย:

-47%

(รวมเอ็ นเอช โฮเทล กรุ๊ ป)

-62%

(รวมเอ็ นเอช โฮเทล กรุ๊ ป)

เป้ าหมายที่ 3:

-62%

(รวมเอ็ นเอช โฮเทล กรุ๊ ป)

ทั่ วโลก:
ขอบเขต
และการด� ำเนิ นงาน

ร่ วมแก้ ปัญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศด้ วยการใช้ หลั กการ 4R –
การลด การใช้ ซ้� ำ การรี ไซเคิ ลทรั พยากรธรรมชาติ เช่ น น�้ ำและพลั งงาน
รวมถึ งของเสี ย เช่ นก๊ าซเรื อนกระจก และการทดแทนวั ตถุ ดิบและแหล่ งพลั งงาน
ปั จจุ บันด้ วยวั สดุ ทางเลื อกที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม

หน่ วยงานปฏิ บัติการของไมเนอร์ โฮเทลส์
ความรั บผิ ดชอบ

การติ ดตามและ
ประเมิ นผล

กลไก
รั บข้ อร้ องเรี ยน

เป้ าหมายที่ 4:

27%

ประเทศไทย
และคาบสมุ ทรอิ นเดี ย:
ตอบสนองต่ อประเด็ น
ด้ านมลพิ ษของพลาสติ ก
ต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ที่ เพิ่ มสู งขึ้ น โดย
การด� ำเนิ นโครงการ
ลดการใช้ พลาสติ ก
ประเภทใช้ ครั้ งเดี ยว
และทดแทนด้ วยวั สดุ
ทางเลื อกที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม รวมถึ ง
ลดการใช้ วัสดุ ใช้ แล้ วทิ้ ง
ผ่ านการเปลี่ ยนขั้ นตอน
การด� ำเนิ นงานภายใน
และการให้ ความรู้ แก่
ผู้ บริ โภค
ไมเนอร์ กรุ๊ ป
ในประเทศไทย และ
ไมเนอร์ ฟู้ ดส์ มั ลดี ฟส์
และเซเชลส์

• การทวนสอบโดยผู้ ประเมิ นภายนอก: การจั ดการพลั งงาน การจั ดการน�้ ำ การปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
• การประเมิ นโดยผู้ ประเมิ นภายนอก: ISO 14001, ISO 50001

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

หมายเหตุ:
(1) บรรลุเป้าหมายเนื่องจากการรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และไม่มีการตั้งเป้าหมายใหม่ในปี 2564 เนื่องจากจะมีตั้งเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์
(Science-based target) ของ scope 1 และ 2 รวมถึงเป้าหมายด้านน�้ำของไมเนอร์ กรุ๊ปในปี 2565
(2) รวมประเทศไทย มัลดีฟส์ และเซเชลส์  
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แนวทางการด� ำเนิ นการ
สิ่ งแวดล้ อม – การจั ดการพลั งงาน การจั ดการน�้ ำ การปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก
การก่ อก� ำเนิ ดของเสี ย ความหลากหลายทางชี วภาพ

ประเด็ นส� ำคั ญ

เป้ าหมายที่ 5:

เป้ าหมาย

100%

ของโรงแรมที่ มีพื้นที่ ติดกั บแหล่ งธรรมชาติ
มี โครงการด้ านการอนุ รักษ์ ในระยะยาวอย่ างน้ อย
1 โครงการภายในปี 2566

เป้ าหมายใหม่ :
การปล่ อยของเสี ยอิ นทรี ย์สู่การฝั งกลบของ
โรงแรมลดลง 50% ภายในปี 2573
(เที ยบกั บปี 2564) )(3) (4)

มุ่ งสู่ เป้ าหมาย:

ผลการด� ำเนิ นงาน
ปี 2564

87%

ทั่ วโลก:
ขอบเขต
และการด� ำเนิ นงาน

ร่ วมมื อกั บหน่ วยงานด้ านการอนุ รักษ์ ที่มี
ความเชี่ ยวชาญเพื่ อด� ำเนิ นโครงการอนุ รักษ์
ระยะยาว โดยเน้ นการอนุ รักษ์ ช้าง เต่ าทะเล
และสั ตว์ ป่าอื่ นๆ รวมถึ งถิ่ นอาศั ยของสั ตว์ เหล่ านั้ น
และจั ดท� ำแนวทางการวั ดผลการด� ำเนิ นงาน
ด้ านการอนุ รักษ์ โดยการน� ำ Task Force on
Nature-related Financial Disclosures
(TNFD) มาปรั บใช้ เพื่ อสร้ างผลกระทบเชิ งบวก
ที่ ยั่งยื น

ทั่ วโลก:

ใช้ ทรั พยากรอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและลด ใช้ ซ้� ำ
รี ไซเคิ ลของเสี ย รวมถึ งส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์
จากของเสี ยอิ นทรี ย์ เพื่ อลดปริ มาณของเสี บ
ที่ ส่งไปฝั งกลบ เช่ น การท� ำปุ๋ ย และการน� ำไป
เป็ นอาหารสั ตว์

หน่ วยงานปฏิ บัติการของไมเนอร์ โฮเทลส์
ความรั บผิ ดชอบ
การวั ดผลภายใน: การก่ อก� ำเนิ ดของเสี ย ความหลากหลายทางชี วภาพ
การติ ดตาม

กลไก
รั บข้ อร้ องเรี ยน

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

หมายเหตุ:
(3) เป้าหมายใหม่ เริ่มต้นปี 2565
(4) วัดผลเป็นอัตรา (ตันต่อยอดขาย 1 ล้านบาท)

3

4

> 80%

ของเสี ยที่ น�ำมารี ไซเคิ ล น� ำมาท� ำปุ๋ ย และ

ดึ งกลั บคื นมาใช้ ในไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชี ส

16%

อั ตราการใช้ น้� ำที่ ลดลงของไมเนอร์ แดรี่

และไมเนอร์ ชี ส *

43%

อั ตราการก่ อก� ำเนิ ดของเสี ยที่ ลดลงของ
ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชี ส *

7%

อั ตราการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์

ที่ ลดลงของร้ านอาหารไมเนอร์ ฟู้ ด*

34%

อั ตราการใช้ พลั งงานที่ ลดลงของ
นวศรี แมนู แฟคเจอริ่ ง*

64%

อั ตราการก่ อก� ำเนิ ดของเสี ยที่ ลดลง
ของนวศรี แมนู แฟคเจอริ่ ง*

81

จ� ำนวนชนิ ดสั ตว์ ตามบั ญชี แดงขององค์ การ
ระหว่ างประเทศ เพื่ อการอนุ รักษ์ ธรรมชาติ

ที่ ได้ รับการอนุ รักษ์

* ลดลงจากปี 2563

ไมเนอร์ มุ ่ ง มั่ น ส่ ง มอบสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ใหกั บ ลู ก ค้ า
ในขณะเดี ย วกั น ก็ มุ ่ ง มั่ น ช่ ว ยบรรเทาการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ โดยการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี 2564 ไมเนอร์ เ ริ่ ม ใช้ “การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ตาม TCFD”
ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยการอธิบายเชิงคุณภาพ
ซึ่ ง นั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น ความเสี่ ย งและโอกาส
ด้ า นความยั่ ง ยื น และเรามี แ ผนจะประเมิ น ผลกระทบด้ า น
การเงิ น ในเชิ ง ปริ ม าณจากความเสี่ ย งดั ง กล่ า วต่ อ ไป บริ ษั ท
น�ำข้อมูลของความเสี่ยงและโอกาสที่ได้รับการระบุมาพิจารณา
ประกอบกั บ ความต้ อ งการของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และกลยุ ท ธ์
ทางธุรกิจ ในการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป้าหมาย
และโครงการของบริษัท
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ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ค�ำมั่นในการเป็น “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593”
เราได้จัดตั้ง “กรอบการท�ำงานเพื่อน�ำไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์” ซึ่งประกอบด้วยการทบทวนบัญชีคาร์บอน scope 1, 2
และ 3 การด�ำเนินการตามแนวทาง 4R: การลด การใช้ซำ 
�้ การรีไซเคิล และการทดแทน และการชดเชยคาร์บอนส่วนที่เหลือ
กรอบการท� ำงานเพื่ อน� ำไปสู่ การปล่ อยคาร์ บอนสุ ทธิ เป็ นศู นย์ :
การประกาศ
เป้ าหมาย

การชดเชยคาร์ บอน
ส่ วนที่ เหลื อ

การทบทวน
บั ญชี คาร์ บอน

การด� ำเนิ นการ
ตามแนวทาง “4R”

เรายังคงขับเคลื่อนความพยายามในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วัตถุดิบ พลังงาน และน�้ำ  ในขณะเดียวกัน
ก็รบั ผิดชอบต่อการปล่อยของเสีย น�ำ้ เสีย และก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงความพยายามในการจัดการและลดเท่าทีเ่ ราจะท�ำได้ ผ่านแนวทาง
4R: การลด การใช้ซ�้ำ  การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย และการทดแทนวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทดแทน
ไมเนอร์ด�ำเนินการตรวจติดตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ของคู่ค้าที่ส�ำคัญของเราผ่าน “โครงการบริหารจัดการ
ซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน” โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกรอบการท�ำงานเพื่อน�ำไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่มีต่อธุรกิจของเรา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า
เราสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราด�ำเนินการอยู่ เนื่องจากเรามีโรงแรมกว่า 50 แห่ง ที่ตั้ง
อยู่ใน ติดกับ หรือได้มาซึ่งรายได้หรือชื่อเสียง จากพื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติหรือมีความส�ำคัญในเชิงนิเวศวิทยา หรือมีส่วนส�ำคัญ
ในการด�ำรงชีวิตของชนิดพันธุ์สัตว์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ การอนุรักษ์และปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหล่านี้จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งกับไมเนอร์ เนื่องจากความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ในการดึงดูดแขกให้เข้าพักในโรงแรมของเรา เรามีเป้าหมายระยะยาวก�ำหนดให้โรงแรมที่มีพื้นที่ติดกับแหล่งธรรมชาติด�ำเนินโครงการ
ด้านการอนุรักษ์ระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ เราเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้
อย่างยัง่ ยืน ในขณะทีเ่ ปิดโอกาสให้แขกและชุมชนรอบข้างเข้ามามีสว่ นร่วมกับงานอนุรกั ษ์ “ระบบนิเวศทางบก” และ “ระบบนิเวศทางทะเล”
ของเรา นอกจากนีเ้ รายังมีเป้าหมายทีจ่ ะจัดท�ำแนวทางการวัดผลการด�ำเนินงานด้านการอนุรกั ษ์โดยการน�ำ Task Force on Nature-related
Financial Disclosures (TNFD) มาปรับใช้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน และเชื่องโยงกับการชดเชยคาร์บอนส่วนที่เหลือ
ในปี 2564 ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ขัดต่อกฎหมายอย่างมีนัยส�ำคัญ
ตัวอย่างโครงการภายใต้สงิ่ แวดล้อม ทีส่ ามารถผสานความยัง่ ยืนเพือ่ สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ และ/หรือสิง่ แวดล้อม แสดงอยูใ่ นบท
“การสร้างคุณค่าร่วม”
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รายละเอี ย ดของผลการด� ำ เนิ น งานภายใต้ ส มาชิ ก และ
ประกาศนี ย บั ต รแสดงอยู ่ ใ นบท ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า น
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564 ในเว็บไซต์ของไมเนอร์

นโยบายและประกาศนี ยบั ตรด้ านสิ่ งแวดล้ อม

ไมเนอร์จัดท�ำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ธุรกิจโดยมุง่ เน้นให้แต่ละหน่วยธุรกิจด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ลด
ผลกระทบต่ อ ภาวะโลกร้ อ นและการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ รวมถึง การอนุรัก ษ์ค วามหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้ น ที่ ท่ี เ ราด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เราเชื่ อ มั่ น ว่ า การเปรี ย บเที ย บ
ผลการด�ำเนินงานของเรากับนโยบาย ข้อกฎหมาย แนวทางและ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ จะท�ำให้เราประสบ
ความส�ำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการเป็น “องค์กร
ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593”

ในปี 2564 ไมเนอร์ได้ตอบแบบสอบถามด้านการบริหารจัดการ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและความมัน่ คงด้านน�ำ 
้ ซึง่ จัดท�ำ
โดยโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน โดยได้รับคะแนนที่ระดับ
“C” ในทั้งสองประเด็น นอกจากนี้เราได้รับคะแนนระดับ “B-” ใน
ด้านการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เราตระหนักดีถึงความส�ำคัญในการจัดการ
อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นวาระ
เร่งด่วนระดับโลก และเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นของเราในการเป็น
“องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593” จะช่วย
น�ำทางไปสู่คะแนนที่ดีขึ้นในอนาคต

จ� ำนวนหน่ วยธุ รกิ จ* ที่ ได้ รับการรั บรอง

ระบบจั ดการสิ่ งแวดล้ อม ISO 14001
ระบบจั ดการพลั งงาน ISO 50001
ระบบประเมิ นอาคารสี เขี ยว BREEAM
ระบบประเมิ นอาคารสี เขี ยว LEED
ระบบความรั บผิ ดชอบด้ านสิ่ งแวดล้ อม
และการด� ำเนิ นการอย่ างยั่ งยื น
Green Key - Eco Label
(ฉลากด้ านสิ่ งแวดล้ อม)
สมาชิ กประกาศนี ยบั ตรในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้ อม Green Growth 2050
Members

* ครอบคลุมโรงแรมและโรงงานผลิต

101
33
8
1
54
23

6

การจั ดการสิ่ งแวดล้ อม

การอนุ รักษ์ ความหลายหลายทางชี วภาพ

นโยบายและประกาศนี ยบั ตรด้ านสิ่ งแวดล้ อม | การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ กรุ๊ ป
การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ | การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ ฟู้ ด | การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ กรุ๊ ป

15,000 ตั น
ในปี 2564 ไมเนอร์ ลงทุ นทั่ วโลก
ในโครงการด้ านสิ่ งแวดล้ อม
เป็ นจ� ำนวนเงิ นมากกว่ า 26 ล้ านบาท
ซึ่ งส่ งผลต่ อการลดการปล่ อย
คาร์ บอนไดออกไซด์ ลงกว่ า
15,000 ตั น

ลดลง 27%
ไมเนอร์ สามารถลดปริ มาณการใช้
พลาสติ กประเภทใช้ ครั้ งเดี ยว
จากการด� ำเนิ นการในประเทศไทย
มั ลดี ฟส์ และเซเชลส์ ลง 27% เที ยบกั บ
ปี 2561 คิ ดเป็ นปริ มาณการลด
การปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ลงกว่ า
1,100 ตั น

ในปี 2564 ไมเนอร์ได้บรรลุ 3 เป้าหมายระยะยาวด้านสิง่ แวดล้อม:
1) อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2566
(เทียบกับปี 2559), 2) อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในโรงแรมลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2566 (เทียบกับปี 2559),
และ 3) อัตราการใช้นำ�้ ในโรงแรมลดลงร้อยละ 20 ภายในปี 2566
(เทียบกับปี 2559)
เราได้ตงั้ เป้าหมายใหม่ดา้ นสิง่ แวดล้อมเพิม่ อีกหนึง่ เป้าหมาย ได้แก่
“อัตราการปล่อยของเสียอินทรีย์สู่การฝังกลบในโรงแรมลดลง
ร้อยละ 50 ภายในปี 2573 (เทียบกับปี 2564)”
ไมเนอร์ ไ ด้ ใ ห้ ค� ำ มั่ น ในการเป็ น “องค์ ก รปล่ อ ยคาร์ บ อนสุ ท ธิ
เป็นศูนย์ ภายในปี 2593” และมุ่งมั่นจะตั้งเป้าหมายที่อิงหลัก
วิทยาศาสตร์ (Science-based target) ของ scope 1 และ 2
รวมกั น ภายในปี 2565 โดยรวบรวมบั ญ ชี ค าร์ บ อนของ
หน่วยธุรกิจทัง้ หมดทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมการท�ำงานของไมเนอร์
ซึ่ ง กระบวนการข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ เ ราตั ด สิ น ใจเลื่ อ นการจั ด ตั้ ง
เป้าหมายของการใช้พลังงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และการใช้น�้ำของไมเนอร์ กรุ๊ปในปี 2564 ออกไป
เราตระหนักถึงความส�ำคัญในการขยายขอบเขตการรายงาน
ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ก ารรายงานมี
ความครอบคลุมธุรกิจภายใต้การควบคุมการท�ำงานของไมเนอร์
ทัง้ หมด เราจะด�ำเนินการประมาณการข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของ
หน่วยธุรกิจทีไ่ ม่สามารถหาข้อมูลได้ จากการใช้ขอ้ มูลสิง่ แวดล้อม
ทีม่ อี ยู่ โดยในปี 2564 เราสามารถขยายขอบเขตการรายงานข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้:
• รายงานปริมาณน�ำ้ ที่ดึงมาใช้ (Water Withdrawal) และน�้ำใช้
(Water Consumption) ทั้ ง หมดในหน่ ว ยลู ก บาศก์ เ มตร
และปริมาณน�ำ้ ทีด่ งึ มาใช้และน�ำ้ ใช้ในพืน้ ทีท่ มี่ โี อกาสขาดแคลน
น�้ำสูงและสูงมาก
• รายงานปริ ม าณของเสี ย และอั ต ราการก่ อ ก� ำ เนิ ด ของเสี ย
ต่ อ รายได้ ข องไมเนอร์ โฮเทลส์ ที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม
การท�ำงานของไมเนอร์ (ยกเว้นเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป) เป็น
ครั้งแรก
• รายงานปริมาณน�้ำใช้ของร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด โดย
การค�ำนวณจากการประมาณปริมาณน�ำ้ ทิง้ (Water Discharge)
เที ย บเท่ า ร้ อ ยละ 80 ของปริ ม าณน�้ ำ ที่ ดึ ง มาใช้ (Water
Withdrawal)
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• รายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมของโรงงานคัว่ กาแฟ
ภายใต้ Nomad Coffee Group เป็นครั้งแรก
• ปรับโรงงานเบเกอรี่เข้าสู่ scope 3 เนื่องจากโรงงานดังกล่าว
เป็นโรงงานร่วมทุนทีไ่ ม่ได้อยูภ่ ายใต้การควบคุมการท�ำงานของ
ไมเนอร์
รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ scope 1 และ 2 ของ
ไมเนอร์กรุ๊ปเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 และร้อยละ 12 จากปี 2563
ตามล�ำดับ อันเนื่องมาจากโดยสาเหตุหลักมาพื้นฐานจากการใช้
พลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ของไมเนอร์ โฮเทลส์ หลังจากการผ่อนคลายของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม
อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ห้องพักที่แขกเข้าพักของไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงลดลง นอกจากนี้
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ scope 3 เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
ปี 2563 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการรวมข้อมูล “การซื้อสินค้าและ
บริการ” และ “การซือ้ ทรัพย์สนิ ” เป็นครัง้ แรกปี 2564 เราเชือ่ มัน่ ว่า
บัญชีคาร์บอนของ scope 1, scope 2 และ scope 3 ที่สมบูรณ์
จะเป็นจุดเริ่มต้นในการน�ำไปสู่ความมุ่งมั่นของเราในการเป็น
องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593
ในปี 2564 ไมเนอร์ ไ ด้ มี ค วามคื บ หน้ า ในการลดพลาสติ ก
ประเภทใช้ครั้งเดียวในประเทศไทย มัลดีฟส์ และเซเชลส์ลง
ร้ อ ยละ 27 เที ย บกั บ ปี 2561 ซึ่ ง คิ ด เป็ น ปริ ม าณการปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงกว่า 1,000 ตัน ในประเทศไทย
ั ฑ์สำ� หรับ
ไมเนอร์ ฟูด้ ยังคงความพยายามในการเปลีย่ นบรรจุภณ
อาหารและอุปกรณ์การรับประทานอาหารจากการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวเป็นวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขณะที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ในประเทศไทยก�ำจัดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวของขวดน�้ำ  อุปกรณ์ในห้องน�้ำ  หลอด บรรจุ
ภั ณ ฑ์ ข องเนยและแยมโดยการแทนที่ ด ้ ว ยวั ส ดุ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ กระดาษ ไม้ และพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติ อีกทั้งมีการใช้แก้วที่สามารถน�ำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้
แทนการใช้ ถ ้ ว ยพลาสติ ก ประเภทใช้ ค รั้ ง เดี ย วในการบริ ก าร
เครื่องดื่มต้อนรับแก่แขกที่เข้าพัก และการติดตั้งเครื่องจ่ายน�้ำดื่ม
ที่ถูกสุขลักษณะ เครื่องจ่ายแชมพู ครีมนวดผมและสบู่เหลว
เรามีความยินดีในการรายงานว่า ธุรกิจของเราในเกาะเซเชลส์
ไม่มีการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวตั้งแต่ปี 2562 เรายังคง
ติดตามการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจถึงความมุ่งมั่น
ของเรา นอกจากนีไ้ มเนอร์ ฟูด้ ในมัลดีฟส์มกี ารลดการใช้พลาสติก

ประเภทใช้ครั้งเดียว เช่น อุปกรณ์การรับประทานอาหาร ถ้วย
พลาสติกที่หลากหลาย หลอดและถุงลงร้อยละ 29 เมื่อเทียบกับ
ปี 2561
เราตระหนักดีว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวที่สูงขึ้น เช่น อุปกรณ์การรับ
ประทานอาหาร ถ้วยและฝา ส�ำหรับการจัดส่งอาหาร อีกทัง้ ปริมาณ
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในปี 2564 ที่ลดลงส่วนหนึ่ง
เกิดจากผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของภาครัฐ
เรายังคงค้นหาวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนเป้าหมายใน
การเป็น “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593”
เราได้ท�ำการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการขาดแเคลนน�้ำประจ�ำปี
ของหน่วยธุรกิจทีไ่ มเนอร์เป็นเจ้าของและทีไ่ มเนอร์บริหารจัดการ
โดยใช้เครือ่ งมือ Aqueduct Tool ของสถาบัน World Resources
Institute เพือ่ เตรียมพร้อมในการรับมือกับความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
จากผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ร้ อ ยละ 41 ของหน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ ท� ำ
การวิเคราะห์ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน�้ำ
สูงและสูงมาก เราได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในไตรมาสที่สี่
ปี 2564 ร่วมกับโรงแรมน�ำร่อง 5 แห่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ในการขาดแคลนน�ำ้ สูงมาก และตกลงร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล
การใช้น�้ำอย่างละเอียดตามกิจกรรมต่างๆ ที่โรงแรมด�ำเนินการ
ข้อมูลในไตรมาสทีห่ นึง่ และสองของปี 2565 จะถูกน�ำมาวิเคราะห์
และจัดตั้งเป้าหมายภายในให้กับโรงแรมเหล่านั้น
รายละเอี ย ดสามารถอ้ า งอิ ง ได้ จ าก “ผลการด� ำ เนิ น งาน
สิ่งแวดล้อม” ในส่วน ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนปี 2564 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์
นอกจากการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในแล้ว ไมเนอร์
ยังตรวจติดตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อมของ
คู่ค้าที่ส�ำคัญของเราผ่าน “โครงการบริหารจัดการซัพพลายเชน
อย่างยั่งยืน”

8

การจั ดการสิ่ งแวดล้ อม

การอนุ รักษ์ ความหลายหลายทางชี วภาพ

นโยบายและประกาศนี ยบั ตรด้ านสิ่ งแวดล้ อม | การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ กรุ๊ ป
การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ | การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ ฟู้ ด | การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ โฮเทลส์

ในปี 2564 โดยการรวมผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ไมเนอร์ได้บรรลุ 3 เป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อม:
1) อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566
(เทียบกับปี 2559), 2) อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 (เทียบกับปี 2559), และ
3) อัตราการใช้นำ�้ ในโรงแรมลดลง 20% ภายในปี 2566 (เทียบกับ
ปี 2559)
อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ เมื่อรวมเอ็นเอช  โฮลเทล กรุ๊ปลดลงร้อยละ 47
และ 62 เมื่อเทียบกับปี 2559 ตามล�ำดับ เนื่องจากประมาณ
ร้อยละ 28 ของพลังงานที่จัดซื้อเข้ามาใช้ (ไฟฟ้า ความร้อน และ
ความเย็น) หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของการใช้พลังงานทัง้ หมดของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์เป็นพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานน�้ำในยุโรปเหนือและใต้

ในปี 2564 เราได้ปรับข้อมูลการใช้พลังงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ในปี 2559 –
2563 อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าการแปลงหน่วยของ
น�้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่โรงแรม เพื่อให้
สอดคล้องกับค่าการแปลงหน่วยของกรมสิ่งแวดล้อม อาหาร
และชนบท สหราชอาณาจักร (DEFRA) นอกจากนี้เรามีการแยก
พลังงานจากน�้ำมันดีเซลที่ใช้กับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้าออกมาจาก
การรายงานพลังงานไฟฟ้า และรายงานภายใต้ “พลังงานที่ผลิต
จากเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า”
นอกจากนี้ เรายังได้ปรับค่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
scope 2 ประจ�ำปี 2563 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากส�ำนักงานพลังงานสากล ฉบับปรับปรุงปี 2564
ในการค�ำนวณส�ำหรับปี 2563 และ 2564
อัตราการดึงน�ำ้ มาใช้ลดลงร้อยละ 62 เทียบกับปี 2559 มีสาเหตุ
มาจาก กว่าร้อยละ 80 ของจ�ำนวนห้องของแขกที่เข้าพักทั้งหมด
ที่ ใ ช้ ใ นการค� ำ นวณ มาจากห้ อ งพั ก ขนาดเล็ ก ที่ มี รู ป แบบ
การด�ำเนินงานเป็นโรงแรมในเมืองของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ส่งผลให้
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อั ต ราการใช้ น�้ ำ น้ อ ยกว่ า โรงแรมประเภทรี ส อร์ ท หรื อ โรงแรม
ทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นเมือง ในปี 2564 เราได้ทำ� การส�ำรวจกับโรงแรมภายใต้
การควบคุมการด�ำเนินงานของไมเนอร์ (ยกเว้นเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ )
พบว่าร้อยละ 51 ของปริมาณน�ำ้ ทีด่ งึ มาใช้ เป็นปริมาณน�ำ้ ทิง้ ออก
นอกโรงแรม เราจึงได้ใช้หลักการนี้ในการค�ำนวณปริมาณน�้ำทิ้ง
ในปี 2563 และ 2564 ทั้งนี้ปริมาณน�้ำใช้ไม่มีนัยส�ำคัญส�ำหรับ
โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
ไมเนอร์ ไ ด้ ใ ห้ ค� ำ มั่ น ในการเป็ น ”องค์ ก รปล่ อ ยคาร์ บ อนสุ ท ธิ
เป็นศูนย์ ภายในปี 2593” และมุ่งมั่นจะตั้งเป้าหมายที่อิงหลัก
วิทยาศาสตร์ (Science-based target) ของ scope 1 และ 2
รวมกันภายในปี 2565 โดยรวบรวมบัญชีคาร์บอนของหน่วยธุรกิจ
ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมการด�ำเนินงานของไมเนอร์ ซึ่ง
กระบวนการข้างต้นส่งผลให้เราตัดสินใจเลือ่ นการจัดตัง้ เป้าหมาย
ของการใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้
น�้ำของไมเนอร์ กรุ๊ปในปี 2564 ออกไป
ในปี 2564 ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ
ของไมเนอร์ โฮเทลส์ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการ
ของเสียครั้งที่ 2 ให้กับโรงแรมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุม
การท�ำงานของไมเนอร์ในเอเซีย แปซิฟิก ตะวันออกกลาง และ
บราซิล มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ของไมเนอร์และการน�ำไปปฏิบัติจริงภายใต้หลักการ 4R (ลดน�ำไปใช้ใหม่-รีไซเคิล-ทดแทน) โดยส่งเสริมความเข้าใจในประเภท
ของของเสียทีแ่ ตกต่างกัน และแนวทางการจัดการของเสียเหล่านัน้
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงรายละเอียดการติดต่อเพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจากภายนอก
และวิทยากรจากโรงแรมน�ำร่องประเภทรีสอร์ทและโรงแรมในเมือง
มาแบ่งปันความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการของเสีย ในการนีเ้ ราสามารถ
รวบรวมข้อมูลของเสียในไตรมาสที่สี่จาก 62 โรงแรม คิดเป็น
ร้อยละ 78 ของโรงแรมที่อยู่ในเป้าหมาย และสามารถจัดตั้ง
เป้าหมายใหม่ “ของเสียอินทรีย์ไปสู่การฝังกลบของโรงแรมลดลง
50% ภายในปี 2573 (เทียบกับปี 2564)” โดยวัดผลในรูปแบบ
อัตรา (ตันต่อรายได้หนึ่งล้านบาท)
รายละเอี ย ดสามารถอ้ า งอิ ง ได้ จ าก “ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า น
สิง่ แวดล้อมของไมเนอร์ โฮเทลส์” ในส่วน ผลการด�ำเนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ และ
รายละเอียดความยัง่ ยืน รวมถึงผลการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของเอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ปในส่วน NH Hotel Group’s Consolidated NonFinancial Information Statement 2021

การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ ฟู้ ด
ร้ านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ ด

ON
OFF

ในปี 2564 โครงการประหยั ดพลั งงาน
ของร้ านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ ด
สามารถลดการใช้ ไฟฟ้ าลงได้
26.6 ล้ านกิ โลวั ตต์ ชั่วโมง หรื อลด
การปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ลง
8,300 ตั น รวมทั้ งลดค่ าใช้ จ่าย
ในการด� ำเนิ นการลง 78.7 ล้ านบาท

ในปี 2564 อั ต ราการใช้ พ ลั ง งานและการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ 1 พันบาทของร้านอาหารของ
ไมเนอร์ ฟู้ดลดลงร้อยละ 4.5 และ 6.6 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 การลดลงนี้เกิดจากโครงการประหยัดพลังงานที่จัดขึ้น
ภายใต้หวั ข้อ “ลดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จา่ ย รักษ์โลก” ในปลาย
ปี 2563 โดยการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์
ทีป่ ระหยัดพลังงาน และการสร้างจิตส�ำนึกในหมูพ่ นักงานผ่านการ
อบรมในรูปแบบออนไลน์ โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ลดการใช้
หน่วยไฟฟ้า ลดระดับไฟฟ้าต�ำ่ สุด (base load) และลดระดับไฟฟ้า
สูงสุด (peak load) โดยการจัดท�ำมาตรฐานการท�ำงานที่ชัดเจน
และการใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบ เช่น การก�ำหนดเวลาในการ
ท�ำน�้ำแข็ง การชาร์ตกระเป๋าเก็บความร้อนไฟฟ้าและเครื่องมือ
เรียกคิวแบบไร้สาย การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องท�ำน�้ำร้อน การสร้างนิสัยการถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน
รวมถึงการติดตามการใช้ไฟฟ้าประจ�ำวัน โครงการนีไ้ ด้ขยายไปยัง
ร้านอาหารแฟรนไชส์จำ� นวน 188 ร้าน นอกจากนี้อัตราการใช้นำ�้
ลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทีบกับปี 2563
เรายั ง ได้ ร ายงานการใช้ น�้ ำ ของร้ า นอาหารของไมเนอร์ ฟู ้ ด
โดยค�ำนวณจากการประมาณปริมาณน�ำ้ ทิง้ (Water Discharge)
เที ย บเท่ า ร้ อ ยละ 80 ของปริ ม าณน�้ ำ ที่ ดึ ง มาใช้ (Water
Withdrawal)
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นโยบายและประกาศนี ยบั ตรด้ านสิ่ งแวดล้ อม | การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ กรุ๊ ป
การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ | การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ ฟู้ ด | การด� ำเนิ นงานของไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชี ส

การวิ เคราะห์ องค์ ประกอบของเสี ย
ในร้ านเดอะ พิ ซซ่ า คอมปะนี

จากการเริ่ ม วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของของเสี ย ในร้ า นเดอะ
พิซซ่า คอมปะนีในปี 2562 เรายังคงประมาณการปริมาณและ
องค์ประกอบของของเสียโดยใช้วิธีการเดียวกับปีที่ผ่านมา โดย
น�ำข้อมูลปริมาณและองค์ประกอบของของเสียที่เกิดขึ้นจากการ
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 กิจกรรมการวิเคราะห์เพิ่มเติมในร้าน เดอะ พิซซ่า
คอมปะนีและการขยายผลไปยังแบรนด์อื่นๆ ของไมเนอร์ ฟู้ด
ได้ถกู เลือ่ นออกไป เพือ่ ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงชัว่ คราวของ
การด�ำเนินงานและล�ำดับความส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชี ส
ยั งคงด� ำเนิ นการ “ขยะฝั งกลบ
เป็ นศู นย์ ” อย่ างต่ อเนื่ อง

อัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
โรงงานลดลงร้อยละ 8 และ 2 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับปี 2563
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนระเบียบปฏิบัติงานในการปิดน�้ำ
หล่อเย็นทีส่ ง่ ไปยังแผ่นท�ำความเย็นของเครือ่ งพลาสเจอร์ไรซ์ และ
การปิดแอมโมเนียทีส่ ง่ ไปยังเครือ่ งแช่แข็งไอศกรีมในชัว่ โมงทีไ่ ม่ได้
ท�ำงาน นอกจากนี้การเปลี่ยนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่รั่ว
ยังช่วยในการลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในท�ำนองเดียวกัน
อัตราการใช้นำ�้ ต่อตันผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 16 เนือ่ งจากการลด
การใช้ปริมาณน�้ำ blow down ในหม้อต้มน�้ำ โดยการเปลี่ยนจาก
การใช้นำ้� อ่อนไปเป็นน�ำ้ ทีผ่ า่ นระบบรีเวิรส์ ออสโมซีส ซีง่ มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน�้ำต�่ำกว่า รวมถึงการหยุดการใช้น�้ำล้นอย่าง
ต่อเนือ่ งในเครือ่ งท�ำน�ำ้ เย็น และทดแทนโดยการเพิม่ ความถีใ่ นการ
ตรวจสอบการน�ำไฟฟ้าและของแข็งที่ละลายน�้ำ นอกจากนี้อัตรา
การก่อก�ำเนิดของเสียของโรงงานลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 43
จากปี 2563 โดยมากกว่าร้อยละ 80 ของของเสียทัง้ หมดได้นำ� มา
รีไซเคิล น�ำมาท�ำปุย๋ และดึงกลับคืนมาใช้ (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12 จาก
ปี 2563) และในปี 2564 คุณภาพน�ำ้ ทิง้ ก่อนปล่อยออกจากโรงงาน
ทุกพารามิเตอร์สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอี ย ดสามารถอ้ า งอิ ง ได้ จ าก “ผลการด� ำ เนิ น งานด้ า น
สิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ ฟู้ด” ในส่วน ผลการด�ำเนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

METAL

FOOD WASTE
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ในปี 2564 เรายังคงติดตามอัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากร้านค้าของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ 7 แบรนด์
โดยอัตราการใช้พลังงานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ 1,000 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และ 14 ตามล�ำดับ เทียบกับปี 2563
อันเนื่องมาจากรายได้ที่ลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
นวศรี แมนู แฟคเจอริ่ ง

ในปี 2564 อัตราการใช้พลังงานของนวศรี แมนูแฟคเจอริง่ ลดลงร้อยละ 34 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการผลิตส่วนใหญ่ทไี่ ม่ได้ใช้
น�ำ้ ร้อนในการท�ำความสะอาด สามารถลดการใช้กา๊ ซปิโตรเลียมเหลว ในขณะทีอ่ ตั ราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11
จากการรวมสารท�ำความเย็นในการค�ำนวณเป็นครั้งแรกในปี 2564 เช่นเดียวกับอัตราการก่อก�ำเนิดของเสียที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง
ร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับปี 2563 การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากตะกอนจ�ำนวน 185 ตันที่ส่งไปฝังกลบ จากระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ติดตั้งใหม่
ในไตรมาสที่สาม แทนระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย Membrane Bioreactor (MBR) เดิม
รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จาก “ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์” ในส่วน ผลการด�ำเนินงานด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564 จากเว็บไซต์ของไมเนอร์

12

การจั ดการสิ่ งแวดล้ อม

การอนุ รักษ์ ความหลายหลายทางชี วภาพ

ระบบนิ เวศทางบก | ระบบนิ เวศทางทะเล

การอนุ รักษ์ ความหลากหลาย
ทางชี วภาพ

การอนุ รั ก ษ์ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพมี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ
การส่ ง เสริ ม การด� ำ รงอยู ่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต บนบกและในน�้ ำ  และ
ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ไมเนอร์ โฮเทลส์มีโรงแรมกว่า
50 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน ติดกับ หรือได้มาซึ่งรายได้หรือชื่อเสียง จาก
พื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติ หรือมีความส�ำคัญในเชิงนิเวศวิทยา
หรื อ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการด� ำ รงชี วิ ต ของชนิ ด พั น ธุ ์ สั ต ว์
ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพือ่ การอนุรกั ษ์
ธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลายหลากทางชีวภาพในพื้นที่
ที่เราด�ำเนินการอยู่มีส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนของระบบ
นิเวศและการด�ำเนินธุรกิจของเรา เนื่องจากความใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการดึงดูดแขกให้เข้าพักในโรงแรม
ของเรา นอกจากนี้ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของแขกและชุมชนรอบข้างในโครงการอนุรักษ์ระยะยาวของเรา
ระบบนิ เวศทางบก
การอนุ รักษ์ ช้ าง

ช้างเป็นชนิดพันธุส์ ตั ว์บกทีช่ ว่ ยรักษาผืนป่าและระบบนิเวศส�ำหรับ
สายพันธุอ์ นื่ ๆ และแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีท่ พี่ วกมัน
อาศั ย อยู ่ พร้ อ มทั้ ง เป็ น สายพั น ธุ ์ ที่ ช ่ ว ยดึ ง ดู ด การท่ อ งเที่ ย ว
อย่างไรก็ตามประชากรช้างถูกคุกคามจากการลักลอบล่างาช้าง
ความขัดแย้งกับมนุษย์ และการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและ
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ
ช้างถือว่าเป็นสัตว์ประจ�ำชาติของประเทศไทยจากความแข็งแกร่ง
อดทน และความเฉลียวฉลาดของพวกมัน ไมเนอร์ที่มีส�ำนักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงอุทิศความพยายามในการปกป้อง
และอนุรักษ์ช้างป่าและช้างบ้าน โดยการก่อตั้งมูลนิธิโกลเด้น
ไทรแองเกิล้ เอเชียน เอลเลเฟ่น (GTAEF) ขึน้ ในปี 2548 โดย
มีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยช้างให้ออกจากท้องถนนที่พลุกพล่าน
ในเมือง และเริ่มขยายความพยายามของเราเพื่อมอบชีวิตความ
เป็นอยูท่ ดี่ ใี ห้กบั ช้างบ้านการปกป้องช้างป่า รวมถึงการศึกษาและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์

แม้ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ ความยื ด เยื้ อ ของการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส
โควิด-19 ในปี 2564 มูลนิธิฯ ยังคงด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี ผ ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ เ พื่ อ สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับความส�ำคัญของการอนุรักษ์ช้างต่อเยาวชน ลูกค้า และ
ชุมชน พร้อมทัง้ ยังให้ทพี่ กั พิงกับช้างบ้านและช่วยเหลือควาญช้าง
และครอบครัว อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ท�ำให้มูลนิธิฯ
ไม่สามารถจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลช้างอย่าง
ไม่ให้เกิดความเครียด (Target Training Positive Reinforcement
Workshop) ซึ่งเป็นการอบรมหลักที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำ แต่มูลนิธิฯ
ได้ทำ� การฝึกอบรมให้กบั เจ้าหน้าทีจ่ ากมูลนิธเิ พือ่ นสัตว์ปา่ (WFFT)
เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และสามารถน�ำความรู้นี้
ไปสอนต่อให้กับควาญช้างในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ WFFT เป็นองค์กร
ไม่ แ สวงหาผลก�ำ ไรที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นภาคตะวั น ตกของประเทศไทย
โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า มูลนิธิฯ
ยังได้จัดกิจกรรม “Run, Walk, Crawl for Rangers” ขึ้นเพื่อ
ระดมทุนส�ำหรับสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ปา่
ซึ่งท�ำงานเพื่ออนุรักษ์ช้างป่า โดยมูลนิธิฯ น�ำเงินที่ได้ไปสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในประเทศไทย กัมพูชา
และแอฟริกา รวม 65 คน
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พั นธกิ จ

การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของช้างบ้าน
ส่งเสริมการใช้งานช้างอย่างมี
มนุษยธรรมและไม่ทารุณช้าง

ผลการด� ำเนิ น
งาน ปี 2564

1 จ�ำนวนช้างที่รับเข้ามาดูแลจาก

แคมป์ช้างที่หยุดท�ำการ เนื่องจาก
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19

20 จ�ำนวนช้างที่อยู่ในการดูแล
ของมูลนิธิฯ

การปกป้องช้างป่า
สนับสนุนการอนุรักษ์ช้างป่า
และแหล่งที่อยู่อาศัย รวมถึง
การลดความขัดแย้งระหว่างคน
กับช้าง
ท�ำงานร่วมกับองค์กรอนุรักษ์
ท้องถิ่นในพื้นที่ผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ในการด�ำเนินโครงการ
“การบรรเทาความขัดแย้งระหว่าง
มนุษย์กับช้าง”  

163 จ�ำนวนการออกลาดตระเวน
เฝ้าระวังปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างมนุษย์กับช้าง

33 จ�ำนวนควาญช้าง

และครอบครัวที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ของมูลนิธิฯ

24 จ�ำนวนครั้งในการป้องกัน

เหตุการณ์ท�ำลายพืชผลการเกษตร
จากการบุกรุกของช้าง

13 จ�ำนวนสัตวแพทย์ด้านช้าง

การศึกษาและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์
สนับสนุนการท�ำวิจัย
และการศึกษาพฤติกรรมช้าง
ที่เป็นธรรมและไม่ท�ำร้ายช้าง

32 จ�ำนวนการบรรยายออนไลน์
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านช้าง

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

ที่ได้รับการสนับสนุน

1,115 จ�ำนวนสมาชิกในชุมชน

67 จ�ำนวนช้างในแคมป์อื่นๆ ที่ได้
รับการสนับสนุนอาหารเสริมจาก
มูลนิธิฯ

และจ�ำนวนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ที่ได้รับความรู้ด้านปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง

250 จ�ำนวนการทดลองใช้งาน
วิจัย “กลิ่นไล่ช้าง” ซึ่งประสบ
ความส�ำเร็จในการใช้งาน
ที่ภูมิภาคแอฟริกาและก�ำลัง
ทดลองใช้ในภูมิภาคเอเชีย

0

0 ไม่มีการเสียชีวิตของช้าง

336 จ�ำนวนนักเรียน

ในหมู่บ้านควาญช้าง
จังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับการ
สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ

ในพื้นที่ที่ด�ำเนินโครงการ

ถ่ายทอดสดรายวันผ่านเฟสบุ๊ค
ของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
และวิธีการดูแลช้าง
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การอนุ รักษ์ สั ตว์ ป่า

การอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ ด�ำเนินธุรกิจอยู่ มีความส�ำคัญต่อการสร้างระบบนิเวศที่อุดุมสมบูรณ์ รวมถึงช่วยรักษา
วัฒนธรรมและมรดกของชุมชนพื้นเมือง ซึ่งส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การอนุรักษ์ในประเทศกัมพูชา
Cardamom Tented Camp เป็นธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยไมเนอร์ Wildlife Alliance และ YAANA Ventures
โดยตั้งอยู่ติดกับพื้นที่เทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่และมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รายได้ส่วนหนึ่งจากผลประกอบการถูกน�ำไปสนับสนุนให้กับกิจกรรมอนุรักษ์ของ Wildlife Alliance ซึ่งเป็นองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�ำไรที่ท�ำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าในกัมพูชา และเป็นพันธมิตรระยะยาวกับไมเนอร์และ GTEAF ที่ส่งเสริม
โครงการอนุรักษ์ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องผืนป่าของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ผลการด�ำเนินงานปี 2564

19 ชนิ ดพั นธุ์ สัตว์ ตามบั ญชี แดงของ
องค์ การระหว่ างประเทศเพื่ อการอนุ รักษ์
ธรรมชาติ ในพื้ นที่ ได้ รับการปกป้ อง
พบการมี อยู่ ของช้ างป่ า
ในพื้ นที่ สัมปทาน

> 345 จ� ำนวนวั น

ลาดตระเวน โดยเจ้ าหน้ าที่ พิทักษ์ ป่ า

> 3,600 ตร.กม.
ขนาดพื้ นที่ ที่ ได้ รับการลาดตระเวน
ยึ ด ปื น 2 กระบอก เลื่ อยไฟฟ้ า

3 ตั ว กั บดั กสั ตว์ 467 ชิ้ น
ขวาน 3 ด้ าม รื้ อถอดป้ ายจั บจอง
พื้ นที่ ผิดกฎหมาย 173 ป้ าย
1 เหตุ การณ์ ไฟป่ า
ที่ ท�ำการดั บได้
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การอนุรักษ์ในทวีปแอฟริกา
มู ล นิ ธิ Land & Life ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอเลวาน่า
คอลเลคชั่น, เคลิ แอนด์ พีค็อก และ GTAEF มีพันธกิจในการ
ส่งเสริมการสร้างอนาคตทีย่ งั่ ยืนของการอยูอ่ าศัยอย่างเกือ้ กูลกัน
ระหว่างชุมชนและสัตว์ปา่ ในเคนยาและแทนซาเนียผ่านโครงการ
หลัก 4 โครงการ ได้แก่
ผลการด�ำเนินงานปี 2564
โครงการ Wildlife Warrior

สร้ า งนั ก อนุ รั ก ษ์ รุ ่ น ใหม่ ผ ่ า นการส่ ง เสริ ม การแบ่ ง ปั น ความรู ้
ความคิดสร้างสรรค์ และการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงรุกจากรุ่นสู่รุ่น
ในกลุ่มเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้กับพื้นที่สัตว์ป่า

52

• มอบทุนการศึกษารวม ทุนให้กบั นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
• สนับสนุนการจัดกิจกรรม Diani’s Sea Turtle Festival ซึ่งมี
นักเรียนกว่า
คนได้รับความรู้เกี่ยวกับความส�ำคัญ
ของการอนุรักษ์ทางทะเล

200

การสนั บสนุ นทางการแพทย์

ท�ำงานร่วมกับศูนย์สขุ ภาพ Aitong ในการสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็น และออกหน่วยรักษาพยาบาลโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกชุมชนในเขต Laikipia และมาไซ มาร่า
รวมถึงให้การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์
• ออกหน่วยรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์สุขภาพ
Aithong ให้กับผู้หญิงจากชุมชน Narok ในมาไซ มาร่า
รวม
คน เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัส
เอชพีวี (HPV) และเชื้อเอชไอวี (HIV) รวมทั้งการตรวจสุขภาพ
ทั่วไป ทันตกรรม และตรวจสุขภาพตา

686

โครงการอนุ รักษ์ ธรรมชาติ

ท�ำงานร่วมกับมูลนิธิ Honey Guide และชุมชนท้องถิ่นในการลด
ความขัดแย้งระหว่างคนและช้างในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแรนดิเลน
ประเทศแทนซาเนี ย โดยมุ ่ ง เน้ น การลดความขั ด แย้ ง นี้ ผ ่ า น
การป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่น
• จัดกิจกรรมระดมทุนร่วมกับ Kenya Wildlife Services
และหน่วยงานการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถระดมทุนได้กว่า
เหรียญสหรัฐ และน�ำไปสนับสนุนชุมชนที่ตั้งอยู่
ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ

3,300

การสนั บสนุ นโรงเรี ยน

สนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ใกล้เขตอนุรักษ์ในเคนยาและแทนซาเนีย
โดยระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ที่จำ� เป็น
• ร่วมกับ มูลนิธิ A.E. Reimann ในการให้การสนับสนุนดังต่อไปนี:้
• มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ทุน และให้
เงินสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา Esiteti Primary School ในพื้นที่ Amboseli
ประเทศเคนย่า
• บํารุงรักษาอาคารเรียน
• สนับสนุนอาหาร
• ร่วมกับองค์กรอนุรักษ์ลอยซาบา
และบริษัท Gigi Seasons
ในการสร้างห้องเรียนใหม่พร้อม
บริจาคโต๊ะเรียน
ชุด
ให้กับโรงเรียนประถม Morijo

602

30

16

การอนุ รักษ์ ความหลายหลายทางชี วภาพ

การจั ดการสิ่ งแวดล้ อม
ระบบนิ เวศทางบก | ระบบนิ เวศทางทะเล

ระบบนิ เวศทางทะเล
การอนุ รักษ์ เต่ า

การอนุรักษ์ในประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์และพื้นที่อาศัยของเต่าทะเล
บนชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ตซึ่งไมเนอร์ โฮเทลส์ ด�ำเนินกิจการอยู่ แม้จะมีการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
โดยรัฐบาลไทย ในปี 2564 มูลนิธิฯ ยังคงสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการด�ำเนินโครงการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง
มูลนิธิ MKMTF มีพันธกิจ 3 ประการ:
พั นธกิ จ

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

การอนุรักษ์แหล่งอาศัย
ของเต่าทะเล
ร่วมกับโรงแรมพันธมิตร
ในพื้นที่หาดไม้ขาวจัดกิจกรรม
ท�ำความสะอาดชายหาดตลอด
ทั้งปี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัยต่อเต่าทะเล

ผล

การด� ำเนิ นงาน
ปี 2564

27

เต่ามะเฟือง
ตัว และ
ตัวถูกปล่อยกลับสู่
เต่าตนุ
ท้องทะเลในกิจกรรมปล่อย
เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 12
ประจ�ำปี 2564

20

160,000

บาท
ระดมทุนได้
เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์เต่าทะเล

เก็บขยะจากบริเวณชายหาดได้
กิโลกรัม
กว่า

350

การสร้างความตระหนักและ
การเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้านการศึกษา
และกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึก
เกี่ยวกับชีววิทยาและความส�ำคัญ
ของเต่าทะเลต่อระบบนิเวศ
ทางทะเลให้กับนักเรียน
สมาชิกในชุมชนใกล้เคียง
และแขกของโรงแรม

สร้างความรู้เกี่ยวกับความส�ำคัญ
ของการอนุรักษ์เต่าทะเล
และงานของมูลนิธิฯ
ให้กับนักเรียนจากโรงเรียน
ในจังหวัดภูเก็ต ในกิจกรรมผู้น�ำ
เยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และ
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
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การจั ดการสิ่ งแวดล้ อม

การอนุ รักษ์ ความหลายหลายทางชี วภาพ

ระบบนิ เวศทางบก | ระบบนิ เวศทางทะเล

การอนุรักษ์ในประเทศศรีลังกา

การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปะการัง

อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล รีสอร์ท ตัง้ อยูบ่ นชายหาดซึง่ เป็นพืน้ ที่
วางไข่ของเต่าทะเล โรงแรมได้ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา
ในโครงการปกป้องและอนุรักษ์เต่าทะเลและแหล่งที่อยู่อาศัย
ของพวกมัน โครงการระยะยาวนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากโครงการ
“ดอลลาร์ฟอร์ดดี ส์” ทีแ่ ขกผูเ้ ข้าพักในโรงแรมสามารถร่วมบริจาค
เงินประมาณ 1 เหรียญสหรัฐ ในขณะที่โรงแรมจะร่วมบริจาค
ในจ�ำนวนที่เท่ากัน

แนวปะการังนับว่าเป็นระบบนิเวศทีห่ ลากหลายทีส่ ดุ และมีคณ
ุ ค่า
ที่ สุ ด ต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต ทางทะเลหลายร้ อ ยสายพั น ธุ ์ แนวปะการั ง
ยังให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์
และสร้ า งงานและธุ ร กิ จ จากการเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ
นั น ทนาการ และยั ง ช่ ว ยเป็ น แนวป้ อ งกั น ชายฝั ่ ง จากการซั ด
ของคลื่น พายุ และอุทกภัย ในปัจจุบันแนวปะการังถูกคุกคาม
อย่างรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และ
ท�ำลายแนวปะการัง ทัง้ นีแ้ นวปะการังยังมีบทบาททีส่ ำ� คัญอย่างยิง่
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของมัลดีฟส์จากลักษณะของประเทศ
ที่เป็นเกาะ

ในปี 2564 งานวิ จั ย จ� ำ นวน 2 ชิ้ น ที่ เ กี่ ย วกั บ เต่ า หญ้ า และ
การประเมินแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมัน ได้วางแผนในการท�ำ
การประเมิ น แหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของเต่ า ทะเลในพื้ น ที่ อ นั น ตรา
คาลูทารา รีสอร์ท ซึ่งเป็นโรงแรมอีกแห่งหนึ่งของไมเนอร์ โฮเทลส์
ในประเทศศรีลังกา โครงการอนุรักษ์ของโรงแรมยังสามารถ
ปกป้องพื้นที่ฟักไข่ของเต่าทะเลและท�ำให้มีการฟักไข่ของเต่าตนุ
และเต่าหญ้ารวม 1,583 ตัว ทัง้ นีม้ เี ต่าทะเลรวมเกือบ 10,000 ตัว
ทีส่ ามารถฟักไข่ออกมาได้อย่างปลอดภัยภายใต้โครงการระยาวนี้
ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามจ�ำนวนการวางไข่และ
ฟักไข่ของเต่าทะเลในปี 2564 ทีล่ ดลงอย่างมากจากกว่า 2,300 ตัว
ในปี 2563 สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสารเคมีอันตราย
ไฟไหม้ แ ละล่ ม ลงกลางทะเลศรี ลั ง กาเมื่ อ เดื อ นพฤษภาคม
ท�ำให้สารเคมีและพลาสติกหลายร้อยตันรั่วไหลลงทะเล และ
ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนประชากรเต่าทะเล โลมา และวาฬในพืน้ ที่

อนันตราและนิยามาร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์จาก Coral Reef
CRP ในการด�ำเนินโครงการอนุรักษ์ปะการังอย่างครบวงจร
เพื่ อ ฟื ้ น ฟู แ นวปะการั บ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปรากฏการณ์
เอล นินโญ่ ซึง่ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2558 ด้วยเงินสนับสนุนจากโครงการ
“ดอลลาร์ฟอร์ดีดส์”
ผลการด�ำเนินงานปี 2564

1,890 จ� ำนวนชิ้ นส่ วน

ของปะการั งที่ ปลู กได้ ในแปลงอนุ บาล

496 เมตร ความยาวของเชื อก
ปลู กปะการั งจากแปลงอนุ บาล
ที่ ถูกน� ำมาติ ดตั้ งรอบเกาะ

1,583 จ� ำนวนเต่ าตนุ และเต่ าหญ้ า

ที่ ฟักออกจากไข่ ได้ อย่ างปลอดภั ยในปี 2564

เต่ าทะเลใกล้ สูญพั นธุ์ รวมเกื อบ
10,000 ตั ว ฟั กออกจากไข่ และกลั บสู่
ทะเลได้ อย่ างปลอดภั ยนั บตั้ งแต่ ปี 2560

> 600 คน จ� ำนวนนั กเรี ยนและ

แขกโรงแรมที่ ได้ รับความรู้ เกี่ ยวกั บ
สภาพแวดล้ อมและสิ่ งมี ชีวิตทางทะเล

365

จ� ำนวนพนั กงานที่ ได้ รับ
การฝึ กอบรมเกี่ ยวกั บแนวปฏิ บัติ
ด้ านสิ่ งแวดล้ อมและชี ววิ ทยาทางทะเล
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