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เก่ียวกับ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด (มหำชน) (“ไมเนอร์”) เป็นผู้น�ำ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจระดับสำกลใน 63 ประเทศ ท่ัวภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 
ตะวันออกกลำง แอฟริกำ มหำสมุทรอินเดีย ยุโรป และอเมริกำเหนือและใต้  
โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจ
จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำไลฟ์สไตล์ บริษัทด�ำเนินธุรกิจโรงแรมท้ังในรูปแบบเป็น
เจ้ำของเอง บริหำรจัดกำร และร่วมลงทุน และมีโรงแรมและเซอร์วิสสวีท 
รวมท้ังส้ิน 527 แห่ง บริษัทยังเป็นผู้น�ำธุรกิจร้ำนอำหำรท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง 
ในเอเชีย โดยมีร้ำนอำหำร 2,389 สำขำ และเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ 
ไลฟ์สไตล์ท่ีใหญ่ท่ีสุดรำยหน่ึงของประเทศไทย โดยมีจุดจ�ำหน่ำยสินค้ำ
แฟช่ัน เคร่ืองใช้ในบ้ำนและครัวเรือนถึง 386 จุด อีกท้ังยังประกอบธุรกิจ
รับจ้ำงผลิตสินค้ำโดยมีโรงงำนเป็นของตัวเอง



วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

“ผมเช่ือเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ 
กำรมีธุรกิจท่ีหลำกหลำย
บนฐำนกำรด�ำเนินงำน
ท่ีเป็นเลิศ และควำมมุ่งม่ัน
สร้ำงผลกระทบเชิงบวก
ท้ังทำงด้ำนทรัพยำกร
มนุษย์ ห่วงโซ่คุณค่ำ 
และส่ิงแวดล้อม จะช่วยให้
เรำสำมำรถก้ำวข้ำมผ่ำน
อุปสรรคต่ำงๆ น้ีไปได้”

2รายงานจาก
ประธานกรรมการ



ปี 2564 เป็นอีกปีแห่งการท�างานหนัก ความทุ ่มเท และ 
การปรบัตวัของพนกังานของไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลทกุคน 
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ
และยังคงมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา โดยในช่วงเริ่มต้นของ 
การระบาด ไม่มีใครทราบได้ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัว
เมื่อใดและรวดเร็วเพียงใด ดังนั้นในขณะที่บริษัทมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงนิของบรษิทั เราไม่เคยละเลยการพัฒนาความย่ังยืน
เพ่ือเสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางศกัยภาพและการด�าเนนิงาน 
ในระยะยาว และเตรียมพร้อมในการฟื ้นตัวอย่างรวดเร็ว 
เมือ่สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจเอือ้อ�านวย เมือ่มองไปในอนาคต 
แม้ว่าจะมีอุปสรรคทางธุรกิจมากมาย ผมเชื่อเป็นอย่างย่ิง
ว่าการมีธุรกิจที่หลากหลายบนฐานการด�าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
และความมุง่มัน่สร้างผลกระทบเชงิบวกทัง้ทางด้านทรพัยากร
มนุษย์ ห่วงโซ่คุณค่า และสิ่งแวดล้อม จะช่วยให้เราสามารถ
ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ นี้ไปได้ โดยบริษัทได้มองข้ามผ่าน
ช่วงเวลาของการฟื้นตัวและเริ่มเตรียมความพร้อมส�าหรับการ
ด�าเนินธุรกิจส�าหรับโลกภายหลังสถานการณ์โควิด-19

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่งท่ีทุกคน 
ให้ความสนใจในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา ไมเนอร์ยังตระหนักถงึวาระ 
เร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบ 
ในวงกว้าง ในปี 2564 เราเริม่ใช้แนวทางของคณะท�างานด้าน 

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ   
(TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures)  
ในการจดัการความเสีย่งขององค์กร และใช้ประกอบการพัฒนา
กลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงการการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
เรา ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัท ไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชัน่แนลมมีตอินมุตัใิห้ค�ามัน่ในการเป็นองค์กรปล่อย
คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 เรามุ่งมั่นลดผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจของเราและสนับสนุน
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ไมเนอร์ ฟู ้ด  
ในประเทศไทยรเิริม่โครงการประหยัดพลงังานส�าหรบัร้านอาหาร 
ที่บริษัทเป็นเจ้าของทุกสาขาและร้านแฟรนไชส์แบรนด์
เดอะ พิซซ่า คอมปะนีจ�านวน 188 สาขา ซึ่งช่วยประหยัด 
ค่าใชจ้า่ยและลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้ย่างมี 
นัยส�าคัญ เราด�าเนินในทิศทางที่มุ ่งสู่เป้าหมายในการลด 
การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลงร้อยละ 75 ภายในปี 2567 
โดย ณ สิ้นปี 2564 สามารถลดการใช้พลาสติกประเภท 
ใช้ครัง้เดยีวได้แล้วร้อยละ 27 เมือ่เทยีบกับการใช้ในปีฐาน 2561  
จากการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากขึ้นและ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ใช้พลาสติกน้อยลง เราส่งเสริม
การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทาง
บกและทางทะเล และแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสตัว์และพืชป่าอย่าง
ย่ังยืน ปัจจุบันร้อยละ 87 ของโรงแรมของเราท่ีมีพ้ืนท่ีอยู่ใกล้ 
หรอืตดิกับแหล่งธรรมชาตมิโีครงการด้านการอนรุกัษ์ระยะยาว 
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อย่างน้อย 1 โครงการ มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเก้ิล เอเชียน  
เอลเลเฟ่น ยังคงดูแลช้าง ควาญช้าง และครอบครัวอย่าง
สม�่าเสมอ และในปี 2564 ได้รับช้างบ้าน 1 เชือกเข้ามาดูแล
เพิ่มจากเดิม 20 เชือก นอกจากนั้น ยังได้ให้เงินเพื่อสนับสนุน
การท�างานของสัตวแพทย์และจัดสรรอาหารส�าหรับช้าง 
ในปางช้างอ่ืนๆ ในประเทศไทยที่ได ้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียงส่ง 
ผลกระทบต่อธุรกิจแต่ยังส่งผลต่อความเป็นอยู ่ของคน 
ในสงัคมอีกด้วย ไมเนอร์ให้ความช่วยเหลอืกับชมุชนเท่าท่ีท�าได้ 
และยังคงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาพนักงานของเราอย่าง
ต่อเนื่อง ไมเนอร์ด�าเนินแนวทางการพัฒนาบุคลากร 3 ระดับ 
ซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและการสนับสนุนกลุ่มสมาชิก
ชมุชนท่ีด้อยโอกาส กลุม่พนักงาน และกลุม่ผูบ้รหิารศกัยภาพสงู 
และผู้น�า ในปี 2562 เราประกาศเป้าหมาย “1 ล้านคนได้รับ
การพัฒนาและสนับสนุน ภายในปี 2566” และผมยินดีมาก
ที่จะรายงานว่าเราได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปี 2564 จาก
โครงการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ ดังนั้น 
ในปี 2565 เราจึงประกาศเป้าหมายระยะยาวใหม่ ได้แก่  
“3 ล้านคนได้รับการพัฒนาและสนับสนุน ภายในปี 2573” 
เรามุ่งยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืนของพนักงานในองค์กร
และคนในชุมชนผ่านโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา  

การสร้างงาน ความก้าวหน้าในอาชพี สขุภาพและความเป็นอยู่ 
ที่ดี และสิ่งแวดล้อมในสังคมท่ีเราด�าเนินธุรกิจ นอกจากน้ี 
ไมเนอร์ยังได้ริเริ่มน�าตัวชี้วัดด้านความย่ังยืนมาเป็นส่วนหน่ึง
ของการประเมินผลงานของคณะกรรมการจัดการ ผู้บริหาร
ประจ�าส�านกังานใหญ่ รวมถึงผูบ้รหิารและพนกังานของโรงแรม 
เพ่ือให้มั่นใจว่าการพัฒนาอย่างย่ังยืนจะได้รับการหล่อหลอม
เข้ากับการด�าเนินงานของเราอย่างแท้จริง

การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าที่ย่ังยืนตั้งแต่คู่ค้าจนถึงลูกค้าของ
เรามีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อความย่ังยืนของธุรกิจโดยเฉพาะ
ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนเช่นนี้ เราได้ขยายขอบเขต
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าท่ีย่ังยืนครอบคลุมถึงหน่วยธุรกิจ 
ในออสเตรเลยี จนถึงปัจจบุนัน้ีเราได้ท�าการประเมนิความเสีย่ง 
ด้านความย่ังยืนของคู่ค้าท้องถ่ินท่ีมีความส�าคัญด้านอาหาร
และบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลียได้อย่างมีนัย
ส�าคัญ และจะขยายการประเมินให้ครอบคลุมไปถึงคู่ค้าของ 
ทีมพัฒนาโครงการในประเทศไทยในปี 2565 เราตั้งใจ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าท่ีมองหาแนวทาง
การด�าเนินชีวิตท่ีดีต่อสุขภาพ และในปี 2564 แบรนด์ของ
ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง
รวม 4 แบรนด์ ได้น�าเสนอเมนูเพ่ือสขุภาพกว่า 50 เมน ูไมเนอร์
มุ่งมั่นสร้างสรรค์และส่งมอบประสบการณ์ท่ียอดเย่ียมให้กับ
ลกูค้า โดยทมี Minor Food Innovation Team (M-FIT) ท�างาน
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ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ Young Entrepreneur Program 
(YEP) ได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทางการตลาด และเปิดตัว
แบรนด์ไมเนอร์ ฟู้ดใหม่ขึน้ เช่น Naughty & Rice แบรนด์ Poke 
Bowl เพ่ือสขุภาพ และ Jooly แบรนด์น�า้ผลไม้สกดัเย็น เป็นต้น  
นอกจากนี ้ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้พัฒนา “โปรแกรมสขุภาพหลาย
มิติ” (Multi-dimensional Wellness Program) ซึ่งน�าเสนอ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมจากร่างกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ อารมณ์ สังคม ไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่ม
ให้บริการแล้วในโรงแรมอนันตราในเอเชีย

เราให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี
ธรรมาภิบาลและการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนลได้คะแนนด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ในระดบั “ดเีลศิ” จากสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย 
ติดต่อกันเป็นปีท่ี 9 และยังคงได้รับการรับรองเป็นสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต

แม้ในสถานการณ์ท่ีท้าทายเช่นน้ี ไมเนอร์ยังคงมุ่งมั่นสร้าง
คุณค่าร่วมเพ่ือยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผมภูมิใจ 
อย่างมากทีใ่นปี 2564 ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลได้รบัคดัเลอืก
เข้าเป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Emerging  
Markets Index ติดต่อกันเป็นปีที ่8 เป็นสมาชกิของ FTSE4Good  
Index Series ตดิต่อกันเป็นปีที ่6 ได้รบัการประเมนิจาก MSCI 

ESG Rating ในระดับ AA ได้รับรางวัลความย่ังยืน “Highly 
Commended in Sustainability” จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นย่ังยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 7

ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดของเรา ได้แก่ พนักงาน 
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า เจ้าหนี้ รัฐบาล องค์กร 
ทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร และชมุชน ท่ีให้การสนบัสนนุและไว้วางใจ
ในบรษิทัและทีมผูบ้รหิารอย่างต่อเนือ่ง ผมขอขอบคุณพนักงาน 
ทุกคนส�าหรับความทุ่มเทและความอดทนเพ่ือช่วยให้บริษัท
ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันท้าทายน้ีไปได้ และผลักดันให้
ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนลกลายเป็นบรษิทัทีด่ขีึน้ แขง็แกร่งขึน้
และยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกับปี 2565 ที่ก�าลัง 
จะมาถึง แม้ว ่าจะเป็นอีกปีหนึ่งท่ียังคงจะต้องเผชิญกับ 
ความท้าทายและความไม่แน่นอน แต่เราได้ผ่านพ้นช่วง 
ทีเ่ลวร้ายท่ีสดุไปแล้ว และพร้อมทีจ่ะฟ้ืนตวัอย่างย่ังยืนในปี 2565

วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ

5



6เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน
และผลการด�าเนินงานในปี 2564 

ไมเนอร์ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี 2561 เพ่ือตอบสนอง
ต่อประเด็นส� ำคัญของบริษัทและต่อเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของสหประชำชำติ 
7 เป้ำหมำย เรำติดตำมผล ปรับปรุง และเพ่ิมเติมเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจ
และทิศทำงกำรพัฒนำควำมย่ังยืนของโลก 

ในปี 2564 ไมเนอร์ ได้บรรลุเป้ำหมำยระยะยำวในกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 4 เป้ำหมำย 
ประกอบด้วย 1 เป้ำหมำยภำยใต้ทรัพยำกรมนุษย์ และอีก 3 เป้ำหมำยภำยใต้ส่ิงแวดล้อม  
ได้แก่ 1) 1 ล้ำนคนได้รับกำรพัฒนำและสนับสนุนภำยในปี 2566 2) อัตรำกำรใช้พลังงำนใน 
โรงแรมลดลงร้อยละ 20 ภำยในปี 2566 เทียบกับปี 2559 3) อัตรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอน 
ไดออกไซด์ ในโรงแรมลดลงร้อยละ 20 ภำยในปี 2566 เทียบกับปี 2559 และ 4) อัตรำกำรใช้
น�้ำในโรงแรมลดลงร้อยละ 20 ภำยในปี 2566 เทียบกับปี 2559 

นอกเหนือจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยระยะยำวท้ังส่ีข้อแล้ว เรำยังได้บรรลุเป้ำหมำยประจ�ำปี 
อีก 3 เป้ำหมำย ได้แก่ 1) 50% ของต�ำแหน่งระดับบริหำรท่ีว่ำงในทุกปี ได้รับกำรบรรจุ 
โดยกำรเล่ือนต�ำแหน่งพนักงำนภำยใน 2) ไมเนอร์ได้รับคะแนนด้ำนก�ำกับดูแลกิจกำร “ดีเลิศ” 
อย่ำงต่อเน่ืองทุกปี และ 3) 100% ของพนักงำนได้รับกำรอบรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติของบริษัททุกปี เรำยังคงติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรต่อเน่ือง
ทุกปี เพ่ือให้ม่ันใจว่ำเรำได้บรรลุเป้ำหมำยเหล่ำน้ีอย่ำงย่ังยืน
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กำรบรรลุเป้ำหมำยเหล่ำน้ีท�ำให้เรำได้ทบทวนและจัดต้ังเป้ำหมำยใหม่ 1 เป้ำหมำยเพ่ือขยำย
ผลกระทบทำงบวก เป้ำหมำยใหม่ภำยใต้ทรัพยำกรมนุษย์ คือ “3 ล้ำนคนได้รับกำรพัฒนำ 
และสนับสนุนภำยในปี 2573” 

ไมเนอร์ได้ให้ค�ำม่ันในกำรเป็น “องค์กรปล่อยคำร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภำยในปี 2593” และมุ่งม่ัน 
จะต้ังเป้ำหมำย Science-based ของ scope 1 และ 2 รวมกันภำยในปี 2565 โดยรวบรวม
บัญชีคำร์บอนของหน่วยธุรกิจท้ังหมดท่ีอยู่ภำยใต้กำรควบคุมกำรท� ำงำนของไมเนอร์  
ซ่ึงกระบวนกำรข้ำงต้นส่งผลให้เรำตัดสินใจเล่ือนกำรจัดต้ังเป้ำหมำยของกำรใช้พลังงำน 
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และกำรใช้น�้ำของไมเนอร์ กรุ๊ปในปี 2564 ออกไป

นอกจำกกำรทบทวนเป้ำหมำยแล้ว เรำยังได้จัดต้ังเป้ำหมำยใหม่เพ่ิมเติมภำยใต้หัวข้อ
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ “กำรปล่อยของเสียอินทรีย์สู่กำรฝังกลบในโรงแรมลดลงร้อยละ 50  
ภำยในปี 2573 เทียบกับปี 2564”
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผลการด�าเนินงานปี 2564 

ทรัพยากรมนุษย์ 1 ล้ำนคนได้รับกำรพัฒนำ
และสนับสนุนภำยในปี 2566

> 171,000
รวม > 1.15 ล้ำนคน

ระหว่ำงปี 2562 - 2564

50% ของนักเรียนนักศึกษำ 
ท่ีจบกำรศึกษำ(1) ภำยใต้ โครงกำร MCU 
เข้ำร่วมงำนกับไมเนอร์ภำยในปี 2566

39%

50% ของต�ำแหน่งระดับบริหำรท่ีว่ำง 
ในทุกปี ได้รับกำรบรรจุโดยกำรเล่ือน
ต�ำแหน่งพนักงำนภำยใน

50%

3 ล้ำนคน ได้รับกำรพัฒนำ
และสนับสนุนภำยในปี 2573

ห่วงโซ่คุณค่า 
100% ของคู่ค้ำท้องถ่ินรำยส�ำคัญ
ในประเทศไทยและออสเตรเลีย ได้รับ
กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนควำมย่ังยืน
ภำยในปี 2566(2) (3) (4)

11% 
รวม 70% ต้ังแต่ปี 2562

 100% ของคู่ค้ำท่ีถูกประเมินว่ำ
มีควำมเส่ียงสูงได้รับกำรตรวจติดตำมทุกปี

0% (4)

ดัชนีควำมภักดีของลูกค้ำ (NPS) 
ของไมเนอร์ โฮเทลส์ เพ่ิมข้ึนเป็น 50 
ภำยในปี 2567

45

ไมเนอร์ ฟู้ด ทุกแบรนด์น�ำเสนอ
เมนูอำหำรจำกวัตถุดิบท่ีย่ังยืน
หรือดีต่อสุขภำพให้กับลูกค้ำอย่ำงน้อย 
1 เมนู ภำยในปี 2567

36%(5) (6)

หมายเหตุ:
(1) อ้างถึงนักศึกษาทวิภาคีและ Explorer Program ภายใต้โครงการ MCU แต่ไม่รวมนักศึกษาฝึกงานปกติ
(2) ขอบเขตปัจจุบันรวมถึงคู่ค้าท้องถ่ินที่มีความส�าคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลีย และคู่ค้าของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ด  

ในประเทศไทย
(3) เนื่องจากเราได้มีการพัฒนาสู่เป้าหมาย “100% ของคู่ค้าท้องถิ่นรายส�าคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลีย ได้รับการประเมินความเสี่ยง

ด้านความยั่งยืนภายในปี 2566” อย่างมีนัยส�าคัญ เราจึงขยายขอบเขตไปยังคู่ค้าของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ดในประเทศไทย 
(4) รายละเอียดของผลการด�าเนินงานสามารถอ้างอิงได้จาก “ห่วงโซ่คุณค่า” ภายใต้หัวข้อ “คู่ค้า”
(5) แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด 4 จาก 11 แบรนด์หลัก น�าเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนูในปี 2654

• ประเทศไทย: ซิซซ์เลอร์, เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ และแดรี่ ควีน
• ออสเตรเลียและตะวันออกกลาง: เดอะ คอฟฟี่ คลับ

(6) รายละเอียดของผลการด�าเนินงานสามารถอ้างอิงได้จาก “ห่วงโซ่คุณค่า” ภายใต้หัวข้อ “ลูกค้า”

เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ของไมเนอร์และผลการด�าเนินงาน
ปี 2564

มุ่งสู่เป้าหมายอยู่ระหว่างการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย

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
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน ผลการด�าเนินงานปี 2564 

ส่ิงแวดล้อม
อัตรำกำรใช้พลังงำนในโรงแรมลดลง 
20% ภำยในปี 2566 
เทียบกับปี 2559(7)

-47%

อัตรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ในโรงแรมลดลง 20% ภำยในปี 2566 
เทียบกับปี 2559(7)

-62%

อัตรำกำรใช้น�้ำในโรงแรม
ลดลง 20% ภำยในปี 2566 
เทียบกับปี 2559(7) 

-62%

กำรใช้พลำสติกประเภทใช้คร้ังเดียว
ลดลง 75% ภำยในปี 2567 
เทียบกับปี 2561(8)

27%

100% ของโรงแรมท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับ
แหล่งธรรมชำติ มีโครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์
ในระยะยำวอย่ำงน้อย 1 โครงกำร 
ภำยในปี 2566

87%

กำรปล่อยของเสียอินทรีย์ 
สู่กำรฝังกลบของโรงแรมลดลง 50% 
ภำยในปี 2573 เทียบกับปี 2564(9)

ธรรมาภิบาล ไมเนอร์ ได้รับคะแนนด้ำนก�ำกับดูแลกิจกำร 
“ดีเลิศ” อย่ำงต่อเน่ืองทุกปี(10) “ดีเลิศ”

100% ของพนักงำนได้รับกำรอบรม
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน 
และระเบียบปฏิบัติของบริษัททุกปี(11)

100%

หมายเหตุ:
(7) เป้าหมายบรรลุเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากการรวมผลการด�าเนินงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และไม่มีการจัดตั้งเป้าหมายใหม่ในปี 2564 เนื่องจากเราจะมีการจัดตั้ง 

เป้าหมาย พลังงาน คาร์บอนไดออกไซด์ และน�้า ภายในปี 2565
(8) ครอบคลุมไปถึงประเทศไทย มัลดีฟส์ และเซเชลส์ 
(9) วัดผลเป็นอัตรา (ตันต่อยอดขาย 1 ล้านบาท)
(10) จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(11) รวมพนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของไมเนอร์ โฮเทลส์ในอีก 22 ประเทศ



10จุดเด่นด้านการพัฒนา
อย่างย่ังยืนในปี 2564

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones 
Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ปี 2564 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือส�าราญ 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 
S&P Global 

ได้รับการประเมินจาก 
MSCI ESG Rating 
ในระดับ AA ในปี 2564 
MSCI

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็น
สมาชิก FTSE4GOOD Index 
Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 
FTSE Russell

รางวลัความยัง่ยืน “Highly Commended in Sustainability”
ประจ�าปี 2564 (มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
สูงกว่า 100,000 ล้านบาท) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกเข้าในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ปี 2564 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลเกียรติคุณ
การเปิดเผยข้อมูล
ความยั่งยืนประจ�าปี 2564  
สถาบันไทยพัฒน์

คะแนนด้านก�ากับดูแลกิจการ “ดีเลิศ” ปี 2564 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัล All-Asia Executive Team Awards 
ประจ�าปี 2564: รางวัลการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืนยอดเยี่ยม 
Institutional Investor

* DISCLAIMER:  THE USE BY MINOR INTERNATIONAL PCL OF ANY MSCI ESG RESEARCH LLC OR ITS AFFILIATES (“MSCI”) DATA, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS,  
 SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT, RECOMMENDATION, OR PROMOTION OF MINOR 
 INTERNATIONAL PCL BY MSCI.  MSCI SERVICES AND DATA ARE THE PROPERTY OF MSCI OR ITS INFORMATION PROVIDERS, AND ARE PROVIDED ‘AS-IS’ 
 AND WITHOUT WARRANTY.  MSCI NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.

Excellent CG Scoring 2021
(For the Ninth Consecutive Year)
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ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (2562 - 2565) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัล AMCHAM Thailand’s CSR Excellence – 
Platinum Status ปี 2564 
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี, แดรี่ ควีน 
การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ�าปี 2564 
รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม, แดรี่ ควีน 
การประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจ�าปี 2564 

ได้รับ Supplier Engagement Rating ระดับ “B-” 
CDP

ระบบประเมินอาคารสีเขียว BREEAM: โรงแรม 8 แห่ง
ในยุโรปได้รับการรับรอง

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: โรงแรม 98 แห่ง
ในยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง และโรงงาน 3 แห่ง
ในประเทศไทยได้รับการรับรอง

ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001: โรงแรม 31 แห่ง
ในยุโรปและตะวันออกกลาง และโรงงาน 2 แห่ง
ในประเทศไทยได้รับการรับรอง

ระบบความรบัผดิชอบด้านสิง่แวดล้อมและการด�าเนนิการ
อย่างยั่งยืน Green Key (ฉลากด้านสิ่งแวดล้อม): 
โรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป จ�านวน 54 แห่ง
ในยุโรปและอเมริกาได้รับรางวัล

สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
Green Growth 2050: โรงแรมที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 23 แห่ง 
(ได้รับประกาศนียบัตรระดับแพลทินัม 5 แห่ง 
ระดับทอง 17 แห่ง และระดับเงิน 1 แห่ง)

เกียรติบัตรรับรองการจัดล�าดับด้านความเป็นมิตร
ต่อระบบนิเวศ จาก Ecotourism Kenya: โรงแรมที่ได้รับ
การรับรองทั้งหมด 9 แห่ง (ได้รับประกาศนียบัตรระดับทอง 
6 แห่ง ระดับเงิน 2 แห่ง และระดับทองแดง 1 แห่ง)

ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000: 
โรงแรม 3 แห่งในตะวันออกกลางและเอเชีย
และโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง 

ระบบควบคุมการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหาร
ที่ปลอดภัย HACCP: โรงแรม 10 แห่งในตะวันออกกลาง
และเอเชีย และโรงงาน 2 แห่งในประเทศไทยได้รับการรับรอง



12ทรัพยากรมนุษย์
“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
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แนวการด�าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้ง	3	ระดับ 
ของไมเนอร์ครอบคลุมการพัฒนาและสนับสนุนทั้งกลุ่มสมาชิก
ชุมชนที่ด้อยโอกาส	กลุ่มพนักงาน	และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูง 
และผู้น�า	 แนวการด�าเนินงานน้ีเอื้อให้บริษัทสามารถรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ 
ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร	ได้แก	่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”	 ที่ได้รับการจัดตั้งและด�าเนินงานโดย 
คณะกรรมการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดี	 ซึ่งประกอบด้วย 
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจากทุกกลุ่มธุรกิจ	 ยังคงเดินหน้า 
สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานทีด่แีละปลอดภัย	ตามแนวทาง
ด้านความปลอดภยั	อาชวีอนามยัและความเป็นอยู่ทีด่ขีองบรษิทั	
และสอดคล้องกบัข้อก�าหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	นอกจากนี ้
เรายังส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีที่มุ ่งเน้นการสร้างสุขภาพกาย 
และใจของพนักงานให้แข็งแรง	 การสนับสนุนครอบครัว	 สังคม	
และการส่งเสริมวินัยทางการเงิน	 ในปี	 2564	 โครงการได้ปรับ
เปลี่ยนรูปแบบโดยเพ่ิมกิจกรรมออนไลน์ในช่วงที่มีการท�างาน 
ที่บ้าน	 เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม	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	ถงึ	2564	เราได้พฒันาและสนบัสนนุมากกว่า	1.15	ล้านคนผ่านโครงการและกจิกรรม
เพื่อสังคมต่างๆ	ดังนั้นในปี	 2565	 เราจึงประกาศเป้าหมายระยะยาวใหม่คือ	 “3	ล้านคนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนภายในปี	 2573”	 
โดยมุ่งยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้กับพนักงานในองค์กรและคนในชุมชนของเรา	 และสร้างคุณค่าร่วมผ่านการลงทุนในโครงการ
ระยะยาวที่สนับสนุนด้านการศึกษา	สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	และสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เราด�าเนินธุรกิจอยู่

ตัวอย่างโครงการภายใต้ทรัพยากรมนุษย์	ที่สามารถผสานความยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ	สังคม	และ/หรือสิ่งแวดล้อม	
แสดงอยู่ในบท	“การสร้างคุณค่าร่วม”

อ่านเพิ่มเติม:	ทรัพยากรมนุษย์

https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-sharedvalue-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-people-th.pdf
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ไมเนอร์มุ่งม่ันผลักดันความเปล่ียนแปลงท่ีดีและสร้างธุรกิจท่ีย่ังยืน
ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวท่ีย่ังยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีส� าคัญในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า 
ความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ี มีความส� าคัญ 
ต่อการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาท่ีเราเตรียมพร้อมในการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว

ห่วงโซ่คุณค่า
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แนวทางการจัดการ

ประเด็นส�าคัญ การบริหารจัดการซัพพลายเชน
อย่างย่ังยืน

การบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์

สุขภาพ
และความเป็นอยู่ท่ีดี

             
เป้าหมาย

เป้าหมายท่ี 1: 
100% 
ของคู่ค้าท้องถ่ิน
รายส�าคัญในประเทศไทย
และออสเตรเลีย ได้รับ
การประเมินความเส่ียง
ด้านความย่ังยืน
ภายในปี 2566(1) (2)

เป้าหมายท่ี 2: 
100%  
ของคู่ค้าท่ีถูกประเมินว่า
มีความเส่ียงสูงได้รับ 
การตรวจติดตามทุกปี

เป้าหมายท่ี  3: 
ดัชนีความภักดีของ
ลูกค้า (NPS)* ของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ เพ่ิมข้ึน
เป็น 50 ภายในปี 2567

เป้าหมายท่ี  4: 
ไมเนอร์ ฟู้ด ทุกแบรนด์
น�าเสนอเมนูอาหารจาก
วัตถุดิบท่ีย่ังยืนหรือดี 
ต่อสุขภาพให้กับลูกค้า
อย่างน้อย 1 เมนู 
ภายในปี 2567

ผลการด�าเนินงาน 
ปี 2564

มุ่งสู่เป้าหมาย:
11%
รวม 70%  
ต้ังแต่ปี 2562 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย: 
0%

มุ่งสู่เป้าหมาย:
45

มุ่งสู่เป้าหมาย:
36%(3)

ขอบเขต
และด�าเนินงาน

ประเทศไทยและ
ออสเตรเลีย: 
ให้ความรู้และประเมิน
คู่ค้าท้องถ่ินท่ีมี
ความส�าคัญด้านอาหาร
และบรรจุภัณฑ์
ในประเทศไทยและ
ออสเตรเลีย ในเร่ือง
ความย่ังยืน: ส่ิงแวดล้อม 
ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 
และสิทธิมนุษยชน
ขยายขอบเขตไปยังคู่ค้า
ของทีมพัฒนาโครงการ
ของไมเนอร์ ฟู้ด  
ในประเทศไทย

ประเทศไทยและ
ออสเตรเลีย:
ตรวจติดตาม
การด�าเนินงาน
และพัฒนาความย่ังยืน
ของคู่ค้าท่ีถูกระบุว่า
มีความเส่ียงสูง เทียบกับ 
กฎหมายท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้แน่ใจว่า
มีการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง

ท่ัวโลก:  
ใช้ดัชนีความภักดี
เพ่ือยกระดับความภักดี 
ของลูกค้า ส� าหรับ
การด�าเนินงานของ
โรงแรมภายใต้แบรนด์ 
อนันตรา, อวานี, 
โอ๊คส์ (ออสเตรเลีย/
นิวซีแลนด์) และอ่ืนๆ 
(ไพรเวท ไอส์แลนด์ส 
ทิโวลี) และเอ็นเอช 
โฮเทล กรุ๊ป

ท่ัวโลก:  
ท�างานใกล้ชิดกับคู่ค้า
ในการพัฒนาเมนูอาหาร
จากวัตถุดิบท่ีย่ังยืน
หรือดีต่อสุขภาพ 
เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึน
ของลูกค้าในด้านสุขภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีดี และ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ท่ีย่ังยืน

ความรับผิดชอบ 

หน่วยงานพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน หน่วยงานปฏิบัติการ
ของไมเนอร์ โฮเทลส์

แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด

การติดตาม
และประเมินผล

• การติดตามภายใน: การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างย่ังยืน สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี  
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

กลไกรับ
ข้อร้องเรียน

• การแจ้งเบาะแส   
อีเมล: whistleblower@minor.com

• การแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ   
อีเมล: Feedback@minor.com

• ความคิดเห็นของลูกค้า/ ช่องทางการรับ 
ข้อร้องเรียนออนไลน์ของแบรนด์และไมเนอร์

• การแจ้งเบาะแส  
อีเมล: whistleblower@minor.com

• การแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
อีเมล: Feedback@minor.com

หมายเหตุ: 
(1)	ขอบเขตปัจจุบันรวมถึงคู่ค้าท้องถิ่นที่มีความส�าคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลีย	และ	คู่ค้าของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร์	ฟู้ด	

ในประเทศไทย
(2)	ขยายขอบเขตไปยังคู่ค้าของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร์	ฟู้ด	ในประเทศไทย	รายละเอียดการปฏิบัติงานสามารถอ้างอิงได้จากรายงานส่วน	“คู่ค้า” 
(3)	แบรนด์หลักของไมเนอร	์ฟู้ด	4	ใน	11	แบรนด์	น�าเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย	1	เมนู	ในป	ี2564

•	 ประเทศไทย:	ซิซซ์เลอร์,	เบอร์เกอร	์คิง,	เดอะ	คอฟฟี	่คลับ,	แดรี่	ควีน
•	 ออสเตรเลียและตะวันออกกลาง:	เดอะ	คอฟฟี่	คลับ

https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-valuechain-th.pdf
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ไมเนอร์ให้ความส�าคัญสูงสุดกับการมอบสินค้าและการบริการ
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยแก่ลูกค้า	 รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม	ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย	และสิทธิมนุษยชน	ณ	สถานประกอบการของคู่ค้า 
ในห่วงโซ่คุณค่าต้นน�้า	 เรายังช ่วยปกป้องสวัสดิภาพสัตว	์ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม	 ด้วยการจัดซ้ือวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและสังคมและได้รับการรับรอง	นอกจากนี้เราได้น�า
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพ่ือยกระดับกระบวนการจัดซื้อและ
การช�าระเงิน	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งไมเนอร์และคู่ค้า	 โครงการ 
ที่กล่าวมานี้ช ่วยให้เราสามารถน�าเสนอสินค้าและบริการ 
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพให้กับลูกค้าในห่วงโซ่คุณค่าปลายน�้า
ได้อย่างไม่ติดขัด

ไมเนอร์มุ่งมั่นมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า	 เราเสริมสร้าง
ความภักดีของลูกค้าด้วยการยกระดับประสบการณ์ท่ีรังสรรค์
ขึ้นจากความเข้าใจต่อความต้องการและความเปล่ียนแปลง 
ในพฤติกรรมของลูกค้า	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงพฤติกรรมที่สืบเนื่อง 
จากสถานการณ์โควิด-19	 ไมเนอร์เชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับ
ลูกค้าเชิงรุกผ่านช่องทางต่างๆ	 เพื่อคาดการณ์และเติมเต็ม 
ความต้องการของพวกเขา	และเชญิชวนให้ลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ 
ในโครงการการตลาดเพ่ือสังคมของเราเพ่ือการสนับสนุน 
สิ่งแวดล้อมและชุมชน

91% 
จ�านวนคู่ค้าท้องถ่ิน(1)

84% 
งบประมาณในการจัดซ้ือสินค้า/
บริการจากคู่ค้าท้องถ่ิน(1)

100% 
ของคู่ค้าและผู้รับเหมาในประเทศไทยลงนาม
ในระเบียบปฏิบัติส� าหรับคู่ค้า(2)

> 148 ล้าน
จ�านวนลูกค้าท่ีให้บริการ 

หมายเหตุ:  
(1)	ในประเทศไทย	ยุโรป	และออสเตรเลีย
(2)	รวมที่ได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษอย่างเป็นทางการ

จากผู้บริหารระดับสูง
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เพ่ือสะท้อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 “ไมเนอร์	 ฟู ้ด	 
ทกุแบรนด์น�าเสนอเมนอูาหารจากวัตถุดบิทีย่ั่งยืนหรอืดต่ีอสขุภาพ
ให้กับลูกค้าอย่างน้อย	1	เมนู	ภายในปี	2567”	ทีม	Minor	Food	 
Innovation	(M-FIT)	ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อป	ี2563	ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
เมนูใหม่ๆ	 เพื่อมอบประสบการณ์อันยอดเย่ียมแก่ลูกค้า	แบรนด์
ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ในออสเตรเลีย	 ตะวันออกกลาง	 และประเทศไทย	 
รวม	4	แบรนด์	สามารถน�าเสนอเมนอูาหารจากวตัถดุบิทีย่ั่งยนืหรอื
ดต่ีอสขุภาพได้ถึง	55	เมน	ูและทมี	M-FIT	และแบรนด์ไมเนอร์	ฟูด้	 
ยังคงร่วมกันพัฒนาเมนูอาหารท่ีย่ังยืนหรือเพ่ือสุขภาพและ 
น�าเสนอสู่ลูกค้าซึ่งมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
ในปี	 2565	นอกจากนี้	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ได้พัฒนา	 “โปรแกรม
สุขภาพหลายมิติ”	 (Multi-dimensional	Wellness	 Program)	 
ซึง่น�าเสนอการดแูลสขุภาพแบบองค์รวมทีค่รอบคลมุจากร่างกาย	
จิตใจ	จิตวิญญาณ	อารมณ์	สังคม	ไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม	

นอกเหนือจากโครงการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานซึ่งแสดงอยู่ในส่วน	 “ทรัพยากรมนุษย์”	 ทุกหน่วยธุรกิจ
ของไมเนอร์ได้ปรับการท�างานของฝ่ายปฏิบัติการให้ตอบสนอง 
ต่อสถานการณ์โควิด-19	ที่ยืดเย้ือ	 และยกระดับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุดเพ่ือให้มั่นใจในความ 
ปลอดภัยของลูกค้าของเรา	 ไมเนอร์	 ฟู ้ด	 ในประเทศไทย	 
ใช้นโยบายการจัดส่งอาหารแบบ	“ไม่มีการสัมผัสโดยตรง”	(Zero	
Touch	Delivery)	 ในขณะที่ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ใช้มาตรการด้าน
สุขภาพและสุขอนามัยที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรับรองความปลอดภัย 
ในทกุขัน้ตอนปฏบิติัการ	เช่น	Anantara’s	Stay	with	Peace	of	Mind,	 
AvaniSHIELD,	 Oaks	 SureStay,	 Elewana’s	 Essential	 
Elements	และ	Feel	Safe	at	NH	ทั้งนี้	ไมเนอร์	ฟู้ด	และไมเนอร์	

โฮเทลส์	ในประเทศไทย	ยงัคงได้รบัรองมาตรฐานภายใต้โครงการ	
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	 Amazing	 Thailand	
Safety	 and	Health	Administration	 (SHA)	 โดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา	เป็นปีที	่2	และในป	ี2564	โรงแรมของไมเนอร	์ 
โฮเทลส์	 ในประเทศไทยได้ผ่านการรับรองระดับ	 SHA+	ซึ่งเป็น
มาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีพนักงานได้รับวัคซีน
ป้องกันไวรสัโควดิ-19	และโรงแรมของเราในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
ได้รับประกาศนียบัตร	 “Go	 Safe”	 จากรัฐบาลกรุงอาบูดาบ	ี 
ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยเพ่ือปกป้อง 
นักท่องเที่ยวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ไมเนอร์เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาความสัมพันธ ์
ระยะยาวและย่ังยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจท่ีขับเคลื่อนการเติบโต
และความส�าเร็จของธุรกิจไปด้วยกัน	ประสบการณ์ที่แข็งแกร่ง 
ในธุรกิจโรงแรม	 ธุรกิจร้านอาหาร	 และธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้า
ของไมเนอร์	ผสานกบัความเชีย่วชาญในท้องถิน่ของพันธมติรทาง
ธุรกิจ	ท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันเพ่ือรักษาและพัฒนารากฐาน
ธุรกิจท่ีเข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพของเราในตลาด	 ไมเนอร์
มีส่วนร่วมกับองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ	 ที่เรา
ด�าเนินธุรกิจอยู่	 และเป็นกระบอกเสียงร่วมกันเพ่ือส่งเสริมธุรกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม

ตวัอย่างโครงการภายใต้ห่วงโซ่คณุค่าท่ีสามารถผสานความย่ังยืน
เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ	สังคม	และ/หรือสิ่งแวดล้อม	
แสดงอยู่ในบท	“การสร้างคุณค่าร่วม”

อ่านเพิ่มเติม:	ห่วงโซ่คุณค่า

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

อ่านเพิ่มเติม:	สิ่งแวดล้อม

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


25ธรรมาภิบาล  
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและวัฒนธรรมการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
รับผิดชอบเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์เสริมด้านความย่ังยืนของไมเนอร์   
ไมเนอร์ตระหนักดีว่าการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและการด�าเนิน 
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบเป็นปัจจัยส� าคัญในการบรรลุเป้าหมาย 
การเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว พร้อมท้ังสร้างความเช่ือม่ัน
และความม่ันใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย    
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แนวทางการจัดการ 

ประเด็นส�าคัญ ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

             
เป้าหมาย 

เป้าหมายท่ี  1: 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนลได้คะแนน
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีระดับ “ดีเลิศ”(1)

เป้าหมายท่ี  2: 
100%  
ของพนักงานผ่านการอบรมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม

ผลการด�าเนินงาน 
ปี 2564  

บรรลุเป้าหมาย: 
ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนลได้คะแนน 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีระดับ “ดีเลิศ”  
ติดต่อกันเป็นปีท่ี 9

บรรลุเป้าหมาย:   
100%(2)

ขอบเขต 
และการด�าเนินงาน

ท่ัวโลก:
ดูแลโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ต้ังแต่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง  
ผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับปฏิบัติการ

(รายงานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีน้ีแม้จะถูกพิจารณา
คะแนนในประเทศไทยแต่ครอบคลุมการปฏิบัติการ
ของท้ังองค์กร)

ประเทศไทยและอีก 22 ประเทศ:  
ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ท้ังภายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 
โดยการใช้หลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม  
หลักจรรยาบรรณส�าหรับพันธมิตรทางธุรกิจ  
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  
และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ  
พร้อมสร้างความเข้าใจและรับทราบ 
ในกลุ่มพนักงานผ่านการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้อง

ความรับผิดชอบ 

• คณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการจัดการ

• หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

การติดตาม
และการประเมินผล

การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก การติดตามผลภายใน

กลไก 
รับข้อร้องเรียน

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

หมายเหตุ:
(1)	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ในรายงานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย
(2)	รวมพนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของไมเนอร์	โฮเทลส์ในอีก	22	ประเทศ	
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ประโยชน์และความเสี่ยงในการใช ้แพลตฟอร ์มออนไลน์	 
การสือ่สาร	การมส่ีวนร่วม	และการน�าเสนอผลิตภณัฑ์ให้กับลกูค้า 
ของเราและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 เรามุ่งม่ันในการปกป้องระบบ 
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์	 ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็น 
ส่วนตัวของลูกค้า	 รวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
ของลกูค้า	ไมเนอร์ปฏบัิตติามข้อก�าหนดและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด	 ไมเนอร์ก�าหนดให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบ 
หลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีมและหลักจรรยาบรรณ 
ส�าหรับพันธมิตรทางธุรกิจ	 เพ่ือเน้นย�้าให้พนักงานและพันธมิตร
ทางธุรกิจรับทราบและปฏิบัติตามข้อก�าหนดของไมเนอร  ์
ในด้านจรรยาบรรณ	 สิทธิมนุษยชนและแรงงาน	 ส่ิงแวดล้อม	 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	และระเบียบอื่นๆ	ซึ่งสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชนของบริษัท	พนักงาน
ของเราผ่านการอบรมออนไลน์เรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกปี	 ทั้งนี้	 จากกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
เมื่อปี	 2562	 เรามีการติดตามและลดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ที่อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ	

เรามีกลไกรับข้อร้องเรียนที่หลากหลายเพ่ือรับข้อเสนอแนะ 
และข้อร้องเรียนท้ังจากภายในและภายนอก	นโยบายการแจ้ง
เบาะแสของเราสนับสนนุให้พนกังานของบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
อื่นๆ	 แจ้งประเด็นด้านจรรยาบรรณและการกระท�าผิดท่ีเกิดขึ้น 
ในบริษัทโดยไม่ต้องกังวลถึงการตอบโต้ทางลบที่อาจเกิดขึ้น	
ประเด็นการละเมิดจรรยาบรรณและข้อร้องเรียนอื่นๆ	 จะถูกส่ง 
ไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสเพ่ือท�าการตรวจสอบ 
และสอบสวน	และที่ส�าคัญที่สุดคือ	พนักงานท่ีแจ้งข้อร้องเรียน 
เรื่องการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณจะได้รับการคุ้มครอง

จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานอย่างเข้มแข็งเพ่ือสร้างองค์กร
ที่ยั่งยืนและโปร่งใส	ในปี	2564	ไมเนอร์ได้คะแนนการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดีระดับ	 “ดีเลิศ”	 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยติดต่อกันเป็นปีที่	 9	นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรอง
เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต

อ่านเพิ่มเติม:	ธรรมาภิบาล 

70% 
ของคู่ค้าท้องถ่ินรายส�าคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์
ในประเทศไทยและออสเตรเลีย ได้รับการประเมิน
ความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

ไมเนอร ์ ยึดมั่นรักษามาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มีส ่วนได้เสียควบคู ่ไปกับ 
การพัฒนาโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ระเบียบ	แนวทาง	
และแนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส

บริษัทด�าเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพและได  ้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยง	 (RMOC)	
และคณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารและก�ากับความเส่ียง	
เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารและก�ากับ 
การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท	 ซึ่งรวมถึงความเส่ียง
ทางด้านกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	และความเสี่ยงที่เกิด 
ขึ้นใหม่ในธุรกิจ	 เช่น	 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ	และรบัผดิชอบการก�าหนดและพฒันาแนวทาง	นโยบาย	 
และกระบวนการในการติดตามและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

วิกฤตการณ์โควิด-19	 ส่งผลให้ไมเนอร์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ิมข้ึนเพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่างไม่ติดขัด	 ไมเนอร์ทราบถึง 

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


28การสร้างคุณค่าร่วม
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ไมเนอร์ตระหนักดีว่าความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทและ 
ความเป็นอยู ่ ท่ีดีของสังคม รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของ 
สิ่งแวดล้อมนั้นมีความเก่ียวเน่ืองกันและไม่สามารถแยกออก 
จากกันได้ แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” เป็นหนึ่งในปัจจัยเสริม 
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างย่ังยืนของไมเนอร์ เรามุ่งมั่น 
ผสานแนวคิดนี้ในการดําเนินงานท่ัวโลก และมองหาโอกาส 
ส่งเสรมิการดําเนนิงานทีส่ามารถสร้างการแข่งขนัทางธุรกิจ ควบคู่
ไปกับการตอบสนองความต้องการของสงัคมและ/หรอืสิง่แวดล้อม

เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการสร้างคุณค่าร่วมให้กับพนักงาน ไมเนอร ์
ได้พัฒนาและจดัอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” ในปี 2562  
โดยมี วัตถุประสงค ์ เ พ่ือสร ้างความเข ้าใจในแนวคิดด ้าน 
ความย่ังยืนและส่งเสริมให้พนักงานผสานแนวคิดการสร้าง
คณุค่าร่วมในชวีติประจาํวันและในการดาํเนนิธุรกิจ พนกังานกว่า  
8,000 คนจากทุกหน่วยธุรกิจในประเทศไทยผ่านการอบรมนี ้
เป็นรุ ่นแรก แผนการขยายการอบรมนี้ไปยังหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ  
ในต่างประเทศในปี 2563 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 เราขยายการอบรม 
ไปยังไมเนอร์ โฮเทลส์ในต่างประเทศ รวม 19 ประเทศ โดยม ี
พนักงานมากกว่า 7,000 คนผ่านการอบรมนี้ เรายังคงปลูกฝัง 
และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม 
อย่างต่อเน่ืองและวางแผนขยายการอบรมนี้ไปยังหน่วยธุรกิจ 
ของเราในประเทศอื่นๆ ในปี 2565

นอกจากนีไ้มเนอร์ยังได้รเิริม่นําตวัชีวั้ดด้านความยัง่ยืน ในสดัส่วน 
ร้อยละ 5 ของตัวชี้วัดในการประเมินผลงานท้ังหมดมาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของพนักงานประจําสํานักงาน
ใหญ่ ไมเนอร์ ไลฟสไตล์ และไมเนอร์ โฮเทลส์ในเอเชีย  
คาบสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และบราซิล  
โดยมุ ่งหวังให้พนักงานของเราใช้ตัวชี้ วัดด้านความย่ังยืนนี ้
เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและผสานแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม 
ในการทํางานเพื่อสร้างประโยชน์ให้ท้ังกับบริษัท สังคมและ/หรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัท

ไมเนอร์รเิริม่การมอบ “รางวัลไมเนอร์สูค่วามย่ังยืน” ตัง้แต่ปี 2559  
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยธุรกิจมีโอกาสนําเสนอโครงการการพัฒนา 
อย่างย่ังยนืทีใ่ช้แนวความคดิด้าน “การสร้างคณุค่าร่วม” เพ่ือสร้าง 
ประโยชน์ให้ท้ังกับบรษิทั สงัคมและ/หรอืส่ิงแวดล้อมได้ เราทาํการ 
ประกาศผลรางวัลและมอบประกาศนียบตัรเพ่ือยกย่องความสาํเรจ็ 
พร้อมเงินรางวัลเพ่ือต่อยอดพัฒนาแนวความคิดด้านการพัฒนา 

อย่างย่ังยืนในงาน Minor Awards Night ในปีถัดไป การประกวด  
“รางวัลไมเนอร์สูค่วามย่ังยืน” มคีวามจําเป็นต้องระงบัไว้ชัว่คราว 
ในปี 2563 และ 2564 สําหรับการรายงานในปีนี้ เราจึงนําเสนอ 
ผลงานของโครงการท่ีได้รับรางวัลในปีที่ผ ่านมาและยังคง 
สร้างประโยชน์ให้กับบริษัท สังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อม อีกท้ัง 
ยังมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เราวางแผนการจัด 
การประกวด “รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน” อีกครั้งในปี 2565

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101”

ไมเนอร์สื่อสารและให้ความรู ้แก่พนักงานของเราในทุกระดับ
เก่ียวกับความสําคัญของการพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่างต่อเน่ือง 
การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” เปิดตัวขึ้นในปี 2562  
เพ่ือสร้างความเข้าใจว่าแนวคิดด้านความย่ังยืนเก่ียวข้องกับการ 
ดําเนินชีวิตประจําวันของเรา และทุกคนสามารถร่วมกันสร้าง 
ผลกระทบเชิงบวกให้กับบริษัท สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม  
พนักงานในสํานักงานใหญ่และพนักงานปฏิบัติการหน้าร้าน 
จากทุกหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ในประเทศไทยรวม 8,115 คน  
ผ่านการอบรมน้ีเป็นรุน่แรก ในปี 2563 แผนการขยายการอบรมนี้ 
ถูกเลือ่นออกไป ในปี 2564 หลกัสตูรการอบรม “Sustainability 101”  
ได้ถูกแปลเป็น 7 ภาษาสําหรบัการอบรมพนกังานไมเนอร์ โฮเทลส์ 
ในต่างประเทศอีก 51 แห่ง โดยมีพนักงานจํานวน 7,048 คน 
ผ่านการอบรม 

รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืน

รางวัลไมเนอร์สู ่ความย่ังยืน เปิดตัวครั้งแรกในปี 2559 เพื่อ 
นําเสนอโครงการที่ผสานแนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” สู่การ
ปฏิบัติจริงโดยหน่วยธุรกิจท่ัวโลก รางวัลนี้มอบเพ่ือยกย่อง 
หน่วยธุรกิจท่ีมีผลงานระดับยอดเย่ียมในการสร้างผลกระทบ 
เชิงบวกให้แก่สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมผ่านการดําเนินธุรกิจ 
ที่ทําอยู ่ การประกวดรางวัลดังกล่าวได้ถูกระงับไว้ชั่วคราว 
ในปี 2563 และ 2564 เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 และเราวางแผนจัดการประกวด “รางวัล 
ไมเนอร์สู่ความยั่งยืน” อีกครั้งในปี 2565

อ่านเพิ่มเติม: การสร้างคุณค่าร่วม

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


บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด (มหำชน)
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