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4เก่ียวกับ
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



ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
• โรงแรมท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของ
• โรงแรมท่ีบริษัทเช่ำบริหำร 
• โรงแรมท่ีบริษัทร่วมลงทุน
• โรงแรมท่ีบริษัทรับจ้ำง 

บริหำรจัดกำร
• เซอร์วิสอพำร์ทเมนท์ภำยใต้
 สิทธิกำรบริหำรจัดกำรห้องชุด

527 แห่ง 
 119 แห่ง 
 228 แห่ง
 25 แห่ง

 93 แห่ง

 62 แห่ง

สปาและคลินิค  53 แห่ง

ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้า
และธุรกิจบันเทิง

 3 แห่ง
 7 ชนิด

โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพ่ือขาย  6 โครงกำร/
 143 ยูนิต

โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา  265 ยูนิต
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ร้านอาหาร
• ร้ำนท่ีบริษัทเป็นเจ้ำของ
• ร้ำนแฟรนไชส์

2,389 ร้ำน
1,205 ร้ำน
1,184 ร้ำน

โรงงำนท่ีเป็นเจ้ำของ
และร่วมทุน 6 โรง

โรงงำนผลิตไอศกรีม, 
ชีส, ส่วนประกอบอำหำร, 
โรงงำนค่ัวเมล็ดกำแฟ 
2 โรง และเบเกอร่ี

• จุดจัดจ�าหน่ายสินค้า  386 จุด

• โรงงำน  1 โรง

Impo rted premium beans
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ฐานธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล

พนักงำน 

> 64,000
คน

 

> 50
แบรนด์

ขำดทุนสุทธิ 

13,167
 ล้ำนบำท

รำยได้รวม 

76,003 
ล้ำนบำท

อเมริกำ

ยุโรป
อันดอร์รำ

ออสเตรีย

เบลเยียม

สำธำรณรัฐเช็ก

เดนมำร์ก

ฝร่ังเศส

เยอรมนี

ฮังกำรี

ไอร์แลนด์

อิตำลี

ลักเซมเบิร์ก

เนเธอร์แลนด์

โปแลนด์

โปรตุเกส

โรมำเนีย

สโลวำเกีย

สเปน

สวิตเซอร์แลนด์

สหรำชอำณำจักร

อำร์เจนตินำ

บรำซิล

แคนำดำ

ชิลี

โคลอมเบีย

คิวบำ

เอกวำดอร์

เฮติ

เม็กซิโก

อุรุกวัย

สหรัฐอเมริกำ
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ลูกค้ำ

> 148
ล้ำนรำย

สมำชิก

DJSI 

 สมำชิก

FTSE4Good 

MSCI ESG Rating 
ระดับ AA

แอฟริกำ

ตะวันออกกลำง

เอเชียแปซิฟิก
ออสเตรเลีย

กัมพูชำ

จีน

อินเดีย

อินโดนีเซีย

ลำว

มำเลเซีย

มัลดีฟส์

เมียนมำ

นิวซีแลนด์

สิงคโปร์

เกำหลีใต้

ศรีลังกำ

ไทย

เวียดนำม

บำห์เรน

คูเวต

เลบำนอน

โอมำน

กำตำร์

ซำอุดีอำระเบีย

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

บอตสวำนำ

อียิปต์

เคนยำ

เลโซโท

มอริเชียส

โมซัมบิก

นำมิเบีย

เซเชลส์

แทนซำเนีย

ตูนิเซีย

แซมเบีย

  ไมเนอร์ โฮเทลส์
  ไมเนอร์ ฟู้ด
  ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์



วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธำนกรรมกำร

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



ปี 2564 เป็นอีกปีแห่งการท�างานหนัก ความทุ ่มเท และ 
การปรับตวัของพนกังานของไมเนอร์ 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 เราเริ่มใช้แนวทางของคณะท�างานด้าน

การเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิเก่ียวกับสภาพภูมอิากาศ (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 
ค่าใชจ้า่ยและลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ไดอ้ย่างมี 
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 
ในปางช้างอื่นๆ ในประเทศไทยที่ได ้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียงส่ง 
ผลกระทบต่อธุรกิจแต่ยังส่งผลต่อความเป็นอยู ่ของคน 
ในสงัคมอกีด้วย ไมเนอร์ให้ความช่วยเหลอืกับชมุชนเท่าท่ีท�าได้ 
และยังคงให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาพนักงานของเราอย่าง
ต่อเนื่อง ไมเนอร์ด�าเนินแนวทางการพัฒนาบุคลากร 3 ระดับ 
ซึ่งครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและการสนับสนุนกลุ่มสมาชิก
ชมุชนทีด้่อยโอกาส กลุม่พนักงาน และกลุม่ผูบ้รหิารศกัยภาพสงู 
และผู้น�า ในปี 2562 เราประกาศเป้าหมาย “1 ล้านคนได้รับ
การพัฒนาและสนับสนุน ภายในปี 2566” และผมยินดีมาก
ท่ีจะรายงานว่าเราได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปี 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 เราต้ังใจ
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�า้ผลไม้สกัดเย็น เป็นต้น  
นอกจากนี ้ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้พัฒนา “โปรแกรมสขุภาพหลาย
มิติ” (Multi-dimensional Wellness Program) ซึ่งน�าเสนอ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมจากร่างกาย จิตใจ 
จิตวิญญาณ อารมณ์ สังคม ไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม โดยเริ่ม
ให้บริการแล้วในโรงแรมอนันตราในเอเชีย

เราให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมี
ธรรมาภิบาลและการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนลได้คะแนนด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
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
ประธำนกรรมกำร

9

รา
ย

งา
น

ก
าร

พั
ฒ

น
าอ

ย่
าง

ยั่
งยื

น 
2

5
6

4



10

บริ
ษั

ท 
ไม

เน
อร์

 อิ
นเ

ต
อร์

เน
ชั่ 

นแ
นล

 จ
�ำ

กัด
 (

มห
ำช

น)

เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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”



12

บริ
ษั

ท 
ไม

เน
อร์

 อิ
นเ

ต
อร์

เน
ชั่ 

นแ
นล

 จ
�ำ

กัด
 (

มห
ำช

น)

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

Tik
Oval
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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
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จุดเด่นด้านการพัฒนา
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�าเนินการ
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
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ห่วงโซ่คุณค่าของไมเนอร์

ชุมชน 
• ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ผู้ผลิตท้องถ่ิน  
และสร้ำงงำนในท้องถ่ิน 
ใน 63 ประเทศ 

• สนับสนุนนักเรียนและสมำชิก
ชุมชนท่ีด้อยโอกำส

1

ศูนย์กระจายสินค้า
และการขนส่ง 
• กลุ่มธุรกิจอำหำร 

และกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ 
ในประเทศไทย มีศูนย์กระจำย
สินค้ำและขนส่งจำกส่วนกลำง  
จัดส่งไปยังร้ำนอำหำร  
1,601 แห่ง และจุดจ�ำหน่ำย 
สินค้ำปลีก 386 แห่ง 
ในประเทศไทย 

• กลุ่มธุรกิจโรงแรมมีศูนย์
กระจำยสินค้ำและขนส่ง 
ตำมพ้ืนท่ี

3

ผู้ผลิต
• เป็นเจ้ำของและร่วมทุน

โรงงำน 7 แห่ง ซ่ึงผลิต
ไอศกรีม ชีส ส่วนผสมไอศกรีม 
และท็อปป้ิง เบเกอร่ี  
เมล็ดกำแฟค่ัว รับจ้ำงผลิต
สินค้ำอุปโภคบริโภค

• จัดซ้ือจัดจ้ำงจำกคู่ค้ำ
มำกกว่ำ 14,000 รำย  
ในประเทศไทย ออสเตรเลีย 

 และยุโรป 

2

1

3

2

4
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ลูกค้า 
• สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ

ลูกค้ำมำกกว่ำ 148 ล้ำนคน 
ท่ัวโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ 
และบริกำรท่ีมีคุณภำพ  
รวมถึงมอบประสบกำรณ์ 
ท่ีส่งเสริมวัฒนธรรม 
และมรดกท้องถ่ิน

6

ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล
• ค่ำนิยมองค์กร ได้แก่  

มุ่งเน้นลูกค้ำ กำรท�ำงำน
ต้องมีผล มุ่งม่ันพัฒนำคน 
ปรับเปล่ียนตนปรับปรุงงำน 
ประสำนพันธมิตรเพ่ือธุรกิจ
ท่ีย่ังยืน

• บูรณำกำรควำมย่ังยืน 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

• ให้ โอกำสในกำรจ้ำงงำน
 ท่ีเท่ำเทียม สร้ำงสภำพแวดล้อม 

ท่ีดีและปลอดภัยในกำรท�ำงำน
  และให้ โอกำสในกำรพัฒนำ
 ศักยภำพ
 

5

พันธมิตรทางธุรกิจ
• กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์ 

ท่ีย่ังยืนกับ 
• พันธมิตรด้ำนกำรลงทุน

ทำงธุรกิจมำกกว่ำ 20 รำย
• บริษัทรับจ้ำงบริหำร

โรงแรม 4 บริษัท
• โรงแรมท่ีไมเนอร์รับจ้ำง

บริหำร 93 โรงแรม
• เจ้ำของแบรนด์อำหำร 

ท่ีไมเนอร์จัดจ�ำหน่ำย  
5 แบรนด์

• แฟรนไชส์ร้ำนอำหำร 
1,184 ร้ำน

• เจ้ำของแบรนด์สินค้ำ 
ท่ีไมเนอร์จัดจ�ำหน่ำย  
9 แบรนด์

4

ส่ิงแวดล้อม
• ส่งเสริมให้กำรด�ำเนินธุรกิจ

เป็นไปอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ
ในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ  
กำรปล่อยของเสีย  
และเป็นไปตำมหรือดีกว่ำ
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง

• สนับสนุนกำรปกป้อง 
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
โดยเน้นกำรอนุรักษ์ 
ระบบนิเวศทำงบก 
และระบบนิเวศทำงทะเล 
ในพ้ืนท่ีท่ีด�ำเนินกำรอยู่

7

6

5 7
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น) ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลตระหนักถึงวาระเร่งด่วนของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในวงกว้าง 
ในปี 2564 ไมเนอร์เริม่ใช้แนวปฏิบตัขิองมาตรฐานการเปิดเผยข้อมลูทางการเงนิทีเ่ก่ียวข้องกับสภาพภูมอิากาศ (TCFD: Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures) ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยการอธิบายเชิงคุณภาพ ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมนิความเสีย่งและโอกาสด้านความย่ังยืน และเรามแีผนจะประเมนิผลกระทบด้านการเงนิในเชงิปรมิาณจากความเสีย่ง
ดังกล่าวต่อไป บริษัทน�าข้อมูลของความเสี่ยงและโอกาสที่ได้รับการระบุมาพิจารณาประกอบกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในการพัฒนากลยุทธ์ เป้าหมาย และโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 

4 หลักการตามแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ: 

การเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD

คณะกรรมกำรบริษัท

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มบริษัทคณะกรรมกำร
กำรพัฒนำเพ่ือควำมย่ังยืน

คณะกรรมกำรบริหำร
และก�ำกับควำมเส่ียง

หัวหน้ำกำรพัฒนำ
เพ่ือควำมย่ังยืน

ฝ่ำยพัฒนำเพ่ือควำมย่ังยืน

คณะกรรมกำรก�ำกับ
โครงกำรบริหำรควำมเส่ียง

Functional Teams

คณะท�ำงำน 

กำรเงินและบัญชี สำรสนเทศ กำรตลำด ปฏิบัติกำร ทรัพยำกรบุคคล

บริหำรจัดกำร
ซัพพลำยเชน

กฎหมำย 
และกำรก�ำกับดูแล เลขำนุกำรบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ ตรวจสอบภำยใน

การก�ากับดูแล 
ข้อมูลกำรก�ำกับดูแล
ควำมเส่ียงและโอกำส
ท่ีเก่ียวกับสภำพภูมิอำกำศ

กลยุทธ์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริง
และอำจเกิดข้ึนของควำมเส่ียง
และโอกำสท่ีเก่ียวกับสภำพ
ภูมิอำกำศต่อธุรกิจ กลยุทธ์ 
และกำรวำงแผนทำงกำรเงิน
ของบริษัท

การบริหารความเส่ียง
ข้ันตอนในกำรระบุ ประเมิน 
และจัดกำรควำมเส่ียง
ท่ีเก่ียวกับสภำพภูมิอำกำศ

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ก�ำหนดตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย
ท่ีใช้เพ่ือประเมินกำรจัดกำร
ควำมเส่ียงและโอกำส
ท่ีเก่ียวกับสภำพภูมิอำกำศ

การก�ากับดูแล



19

รา
ย

งา
น

ก
าร

พั
ฒ

น
าอ

ย่
าง

ยั่
งยื

น 
2

5
6

4คณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่บริหาร 
จดัการความเสีย่งและโอกาสทีเ่ก่ียวกับสภาพภูมอิากาศโดยร่วมมอื 
กับฝ่ายพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริหารและก�ากับความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยงประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบริษัทในการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
ซึง่รวมถึงความเสีย่งด้านกลยุทธ์ ความเสีย่งด้านการปฏบิตังิาน  
และความเสี่ยงที่เก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนก�าหนด
แนวทาง นโยบาย กระบวนการในการตดิตามและลดความเสีย่ง
เหล่าน้ัน รวมถึงการระบุโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเสี่ยง 
ดังกล่าว

คณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 
ประธานเจ ้าหน ้า ท่ีและผู ้บริหารระดับสูง  ดังต ่อไปนี้ :  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน (ประธาน), ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายปฏิบตักิาร - ไมเนอร์ ฟู้ด, ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร -  
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์, 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของแต่ละหน่วยธุรกิจ, ประธาน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์และกลุ่มงานกฎหมาย, ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ, หัวหน้าการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในการตรวจสอบการด�าเนนิการ 
จดัการความเสีย่งของทุกหน่วยธุรกิจเพ่ือให้มัน่ใจว่าความเสีย่ง
ที่ส�าคัญได้ถูกระบุและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รวมถึง
ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
ของแต่ละหน่วยธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง 
การควบคุมและการด�าเนินมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ซึง่รวมถึงความเสีย่งและโอกาสท่ีเก่ียวกับสภาพภมูอิากาศด้วย  
หน่วยธุรกิจเป็นผู ้รับผิดชอบหลักสร้างความตระหนักต่อ 
ความเสี่ยงภายใต้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย และจัดการ 
ความเสีย่งเหล่านัน้อย่างสม�า่เสมอและมปีระสทิธิภาพ นอกจากนี ้
หน่วยธุรกิจยังมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการระบุระดับความเสี่ยง 

และระดับความเบีย่งเบนของความเสีย่งทีย่อมรบัได้ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานของตนเอง และให้สอดคล้องกับระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในภาพรวมของบริษัท

ข้อมูลของความเสี่ยงและโอกาสเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ 
ทีไ่ด้รบัการระบ ุถูกน�ามาประกอบการก�าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย 
และโครงการด้านความย่ังยืนของบริษัท ความพยายาม 
ในการสร้างวัฒนธรรมด้านความย่ังยืนในทุกหน่วยธุรกิจได้รับ
การสนับสนุนอย่างดีจากคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูง คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป้าหมายระยะยาวและ
กลยุทธ์ด้านความย่ังยืน 5 ปีที่น�าเสนอต่อที่ประชุมทุกปี และ
มีการรายงานเพ่ือทบทวนความคืบหน้าในทุกไตรมาส กลยุทธ์
ด้านความย่ังยืนได้รบัการพัฒนาโดยฝ่ายพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน
น�าโดยหัวหน้าการพัฒนาอย่างย่ังยืนและได้รับการสนับสนุน
จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทและผู้บริหารระดับ
ประธานเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่าย คณะกรรมการการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ และ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ 3 กลุม่ธุรกิจ และ
ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท มีการประชุมทุกไตรมาส
เพ่ือหารือเก่ียวกับแผนการด�าเนินงาน ทบทวนความคืบหน้า 
สู ่เป้าหมายด้านความย่ังยืนและจัดหาทรัพยากรท่ีจ�าเป็น  
ฝ่ายพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุง
และด�าเนินการตามกลยุทธ์ด้านความความย่ังยืน โดยรับ 
ค�าแนะน�าจากผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยธุรกิจและท�างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทุกหน่วยธุรกิจเพ่ือเน้นย�้าการน�าหลัก
การพัฒนาอย่างย่ังยืนเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 
และช่วยให้มัน่ใจว่าโครงการและการด�าเนนิงานด้านความย่ังยืน 
ของหน่วยธุรกิจสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางโดยรวม 
ของกลุ่มบริษัท ทีมงานยังสนับสนุนในการติดตามและส่ือสาร
ความคืบหน้าของโครงการและการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน
จากทุกหน่วยธุรกิจด้วย

รายละเอียดเพ่ิมเติมเรื่องโครงสร้างการก�ากับดูแลการพัฒนา
อย่างย่ังยืน สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของไมเนอร์ในส่วน  
โครงสร้างการก�ากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-governance-structure
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ความเส่ียง
และโอกาสท่ีเก่ียวกับ

สภาพภูมิอากาศ
ของไมเนอร์:

กลยุทธ์

ในปี 2564 เราใช้แนวปฏิบัติของมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (การเปิดเผยข้อมูลตาม 
TCFD) ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยอธิบายความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเชิงคุณภาพ 

การบริหารความเส่ียง 

ความเสีย่งท่ีเก่ียวกบัสภาพภมูอิากาศเป็นหนึง่ในความเสีย่งด้านความย่ังยนืทีส่�าคญัของบรษิทัและได้รบัการบรรจเุป็นส่วนหน่ึงของ
ปัจจยัความเสีย่งขององค์กร เพ่ือรกัษาและยกระดบักรอบการบรหิารความเสีย่งองค์กร หน่วยงานบรหิารความเสีย่งของบรษิทัได้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือน�าแนวปฏิบัติของมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลตาม 
TCFD มาใช้กับการบรหิารความเสีย่งองค์กร เพ่ือขบัเคลือ่นการระบคุวามเสีย่ง การตอบสนองต่อความเสีย่ง การตดิตามความเสีย่ง 
และการรายงานความเสีย่ง ตลอดจนการระบโุอกาสทีเ่ชือ่มโยงกับกลยุทธ์ด้านความย่ังยืนของบรษิทั โดยคณะกรรมการบรหิารและ
ก�ากับความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในเดือนพฤศจิกายน 2564

การเปล่ียนแปลง
ทางการตลาดและเทคโนโลยี
ควำมจ�ำเป็นในกำร
เปล่ียนแปลงนโยบำย 
กำรลงทุนและกระบวนกำร
ด�ำเนินงำน เพ่ือตอบสนอง
ต่อเศรษฐกิจคำร์บอนต�่ำ
 
• ควำมต้องกำรท่ีสูงข้ึนของ

ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพำะ
ลูกค้ำ นักลงทุน และเจ้ำหน้ี
ท่ีเก่ียวกับกำรใช้พลังงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
กำรด�ำเนินงำนและ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร
คำร์บอนต�่ำ

• ต้นทุนกำรด�ำเนินงำน 
และวัสดุสูงข้ึนในกำรมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร
คำร์บอนต�่ำ

• กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยี 
ท่ีสูงข้ึน เพ่ือตอบสนอง 
ต่อควำมต้องกำรของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในกำรลด
อัตรำกำรปล่อยคำร์บอน

• โอกำสในกำรเสนอสินค้ำ
และบริกำรคำร์บอนต�่ำ

• โอกำสในกำรลดต้นทุน 
กำรด�ำเนินงำนจำกกำร
บริหำรกำรใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ช่ือเสียง 
ควำมคำดหวัง
ด้ำนกำรด�ำเนินกำรอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน
จำกผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
นักลงทุน ผู้ให้กู้ และผู้บริโภค
 
• ควำมเส่ียงด้ำนช่ือเสียง

ในทำงลบ หำกบริษัท
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
กฎหมำยและข้อก�ำหนด
ด้ำนท่ีเก่ียวข้องกับ 
กำรด�ำเนินงำนท่ีปล่อย
คำร์บอนต�่ำ

• ควำมเส่ียงต่อกำรสูญเสีย
ควำมไว้วำงใจและ 
ควำมเช่ือม่ันต่อฝ่ำยบริหำร 
ในควำมมุ่งม่ันและ 
กำรปฏิรูปสู่แนวคิด
เศรษฐกิจคำร์บอนต�่ำ

• โอกำสในกำรสร้ำงช่ือเสียง
และคุณค่ำของแบรนด์

ความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลง
ทางนโยบายและกฎหมาย
ควำมเข้มงวดของระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวกับสภำพ
ภูมิอำกำศในประเทศพัฒนำ
แล้วมีมำกกว่ำประเทศก�ำลัง
พัฒนำ ในปี 2564 รำยได้
ของไมเนอร์ท่ีมำจำกประเทศ
ท่ีพัฒนำแล้วมีมูลค่ำมำกกว่ำ
ร้อยละ 45 ของรำยได้ท้ังหมด
จึงได้รับผลกระทบจำก
ส่ิงเหล่ำน้ีอย่ำงหลีกเล่ียง
ไม่ได้:

• ต้นทุนกำรด�ำเนินกำร 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ท่ีสูงข้ึนจำกปฏิบัติตำม 
ข้อบังคับกำรลดคำร์บอน

• ควำมเส่ียงในกำรได้รับ 
กำรยอมรับให้ 
ประกอบกิจกำรจำก
กิจกรรมคำร์บอนสูง 
ท่ีคงเหลืออยู่

• โอกำสลดเวลำ 
ในกำรด�ำเนินกำร 
และค่ำใช้จ่ำยโดยทดลอง 
ใช้ในตลำดท่ีพัฒนำก่อน
กำรใช้ในตลำดท่ีก�ำลัง
พัฒนำ

ความเส่ียงทางกายภาพ
สภำพภูมิอำกำศ
ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง
และรุนแรงข้ึนส่งผล
ให้เกิดควำมเสียหำย
ทำงกำยภำพอย่ำงรุนแรง 

• ควำมเสียหำย 
ต่อโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
และสถำนประกอบกำร 
ท่ีส่งผลให้ธุรกิจ 
ต้องหยุดชะงัก 

• กำรขนส่งและระบบ 
กำรจัดส่งสินค้ำและบริกำร
หยุดชะงักหรือถูกระงับ

• กำรหยุดชะงักของ 
ห่วงโซ่อุปทำนท่ีเกิดจำก
อุปทำนท่ีลดลงและเวลำ 
ในกำรจัดส่งท่ีล่ำช้ำ 

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน 
เพ่ือกำรซ่อมแซม  
กำรบ�ำรุงรักษำ  
และกำรประกันท่ีเพ่ิมข้ึน

• ต้นทุนกำรด�ำเนินงำน 
และต้นทุนสินค้ำสูงข้ึน

• ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้ืนฟู 
ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพในบริเวณใกล้เคียง
ท่ีสูงข้ึนและหลีกเล่ียงไม่ได้

• โอกำสในกำรเชิญชวนให้
ลูกค้ำมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือลดกำรปล่อยคำร์บอน
และกำรอนุรักษ์ควำม 
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของเรำ

• โอกำสในกำรมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือลดผลกระทบ
จำกกำรเปล่ียนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ  
และเพ่ิมภำพลักษณ์/  
ช่ือเสียงท่ีดีของแบรนด์
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หน่วยงานบริหารความเสี่ยงร ่วมมือกับฝ ่ายพัฒนาเพ่ือ 
ความย่ังยืนอย่างต่อเนือ่งเพ่ือพิจารณาและพัฒนากระบวนการ 
จัดการบริหารความเสี่ยงโดยยึดแนวปฏิบัติของมาตรฐาน
การเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD ซึ่งรวมถึงการก�าหนดแนวทาง
การประเมินผลกระทบเก่ียวกับสภาพภมูอิากาศทางปรมิาณ เพ่ือ
สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ
ในการบริหารความเสี่ยงองค์กร และส่งเสริมความย่ังยืนของ
ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมคณะท�างานนี้จะท�างานกับฝ่ายการเงิน
อย่างใกล้ชดิเพ่ือประกอบความเสี่ยงและโอกาสที่เก่ียวกับสภาพ
ภูมิอากาศเข้ากับการวางแผนทางการเงิน

เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการความเสี่ยง 
ทีเ่ก่ียวกับสภาพภูมอิากาศในระดบัองค์กร เราก�าหนดเป้าหมาย 
ด้านสิง่แวดล้อมระยะยาวในการลดการใช้พลงังาน ลดการใช้น�า้  
ลดอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดพลาสติก 
ประเภทใช้ครั้งเดียว นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าหมายเพื่อยกระดับ 
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพระยะยาวส�าหรับ
โรงแรมของเราที่มีพื้นที่อยู่ใกล้หรือติดกับแหล่งธรรมชาติด้วย

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
ให้ค�ามั่นในการเป็นองค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ 
ภายในปี 2593 นอกจากนี้เราก�าลังพัฒนาเป้าหมายที่อิงหลัก
วิทยาศาสตร์ (Science-based target) ในการลดการปล่อย
คาร์บอนเและคาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายในปี 2565

ส�าหรบัห่วงโซ่คณุค่าต้นน�า้ ไมเนอร์ยงัคงพยายามอย่างต่อเน่ือง 
ในการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์อาหารและ/หรือบริการ รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
และสิทธิมนุษยชน (ความย่ังยืน) ของคู่ค้าของเรา เราได้น�า 
การประเมินและตรวจติดตามด้านความย่ังยืนของคู ่ค ้า 
รายส�าคัญของเราเข้ามาเป็นเป้าหมายด้านความย่ังยืนด้วย
 
ด้านห่วงโซ่คุณค่าปลายน�้าของไมเนอร์ ในปี 2564 เราประกาศ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน “ไมเนอร์ ฟู ้ดทุกแบรนด์ 
น�าเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ย่ังยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับ
ลกูค้าอย่างน้อย 1 เมนู ภายในปี 2567” เพ่ือตอบสนองต่อลกูค้า 
ที่มีความใส่ใจและตื่นตัวเก่ียวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ที่เพิ่มขึ้น

ค�ำม่ันของไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนลในกำรเป็นองค์กรปล่อย
คำร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภำยในปี 2593

•	 เก็บรวบรวมบัญชีคาร์บอน	scope	1,	scope	2,	scope	3
•	 ต้ังเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ท่ีอิงหลัก

วิทยาศาสตร์	(Science-based	target)
•	 ใช้หลัก	4R	(การลด-การใช้ซ�้า-การรีไซเคิล-การทดแทน)
•	 ชดเชยคาร์บอนส่วนเกิน

กำรใช้พลำสติกประเภทใช้คร้ังเดียวลดลงร้อยละ 75 
ภำยใน 2567 เทียบกับปี 2561

•	 ขับเคล่ือนเป้าหมายโดยใช้หลัก	4R:	การลด	การใช้ซ�้า	 
การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติ	เช่น	น�้าและพลังงาน	 
และการปล่อย	เช่น	ก๊าซเรือนกระจก	และทดแทนวัสดุ 
ท่ีใช้อยู่ด้วยวัสดุทางเลือกท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
และย่ังยืนมากข้ึน

•	 จัดซ้ือวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบ	 
และทดแทนด้วยวัสดุทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เม่ือสามารถท�าได้

•	 ลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้แล้วท้ิง 
โดยปรับเปล่ียนวิธีการด�าเนินงานและพฤติกรรม

•	 ให้ความรู้แก่ลูกค้าเพ่ือเชิญชวนให้ร่วมเป็นผู้สนับสนุน 
ด้านส่ิงแวดล้อม

100% ของโรงแรมท่ีมีพ้ืนท่ีใกล้หรือติดแหล่งธรรมชำติ 
มีโครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ระยะยำวอย่ำงน้อยหน่ึงโครงกำร
ภำยในปี 2566

•	 ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีความถนัดด้านการอนุรักษ์ 
เพ่ือริเร่ิมโครงการการอนุรักษ์ ในระยะยาวโดยเน้น 
การอนุรักษ์ช้าง	เต่าทะเล	และสัตว์ป่าอ่ืนๆ	รวมถึง 
ถ่ินอาศัยของสัตว์เหล่าน้ัน

•	 ก�าหนดวิธีวัดผลของโครงการอนุรักษ์เพ่ือให้แน่ใจว่า 
เกิดผลกระทบเชิงบวกและสามารถชดเชยคาร์บอนส่วนเกินได้

•	 เชิญชวนให้ลูกค้าเป็นส่วนหน่ึงของผู้สนับสนุน 
ด้านส่ิงแวดล้อม

100% ของคู่ค้ำท้องถ่ินรำยส�ำคัญในประเทศไทยและ
ออสเตรเลีย ได้รับกำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนควำมย่ังยืน
ภำยในปี 2566

• 100%	ของคู่ค้าท่ีถูกประเมินว่ามีความเส่ียงสูง
	 ได้รับการตรวจติดตามทุกปี
•	 ให้ความรู้และประเมินคู่ค้าด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ 

เก่ียวกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน:	ส่ิงแวดล้อม	อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย	และสิทธิมนุษยชน

•	 ตรวจติดตามและสังเกตุผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืน
ของคู่ค้าท่ีถูกระบุว่ามีความเส่ียงสูงเพ่ือให้แน่ใจว่า 
มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง

ไมเนอร์ ฟู้ดทุกแบรนด์น�ำเสนอเมนูอำหำรจำกวัตถุดิบท่ีย่ังยืน
หรือดีต่อสุขภำพให้กับลูกค้ำอย่ำงน้อย 1 เมนู ภำยในปี 2567

•	 ท�างานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าเพ่ือพัฒนาเมนูอาหารจาก
วัตถุดิบท่ีย่ังยืนหรือดีต่อสุขภาพ 
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
ท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกค้า

•	 ส่ือสารถึงผลต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมผ่านการน�าเสนอ 
เมนูน้ันๆ

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย

การบริหารจัดการความเสี่ยง
และโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของไมเนอร์



หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ของไมเนอร์

วิสัยทัศน์ด้านความย่ังยืนของไมเนอร์: 

เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่ง
ทำงศักยภำพและกำรด�ำเนินงำน
ในระยะยำวด้วยกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน

ไมเนอร์มุ่งม่ันในกำรบรรลุเป้ำหมำยด้ำนควำมย่ังยืนด้วยกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพระยะยำวขององค์กร
ควบคู่ไปกับของผู้มีส่วนได้เสีย เรำเช่ือม่ันเป็นอย่ำงย่ิงว่ำหลักกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของเรำจะมีส่วนในกำรช่วย
พัฒนำสภำพเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไปพร้อมกับกำรเสริมสร้ำงรำกฐำนธุรกิจ
ท่ีแข็งแกร่งอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือกำรฟ้ืนตัวอย่ำงก้ำวกระโดดและย่ังยืน 

22

บริ
ษั

ท 
ไม

เน
อร์

 อิ
นเ

ต
อร์

เน
ชั่ 

นแ
นล

 จ
�า

กัด
 (

มห
าช

น)



23

รา
ย

งา
น

ก
าร

พั
ฒ

น
าอ

ย่
าง

ยั่
งยื

น 
2

5
6

4

หลักการพัฒนาอย่างย่ังยืนของเรา คือ การเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ของบริษัท ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ และ 
การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยี ปัจจยัเหล่าน้ีท�าให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยี และสามารถ 
ก�าหนดประเดน็ส�าคัญ ทีท้ั่งสองฝ่ายมร่ีวมกัน จากความเข้าใจนี ้ประกอบกบัการประเมนิความเสีย่งและโอกาสตามกระบวนการ 
บรหิารจดัการความเสีย่ง เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนากลยทุธ์การพฒันาอย่างย่ังยนื(1) ซึง่ได้รบัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
ตามโครงสร้างการก�ากับดูแลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน(2) ของไมเนอร์ โดยมีการรายงานและทบทวนผลการด�าเนินงาน 
สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกไตรมาส

กลยทุธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนของไมเนอร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลกั 3 ประการ ได้แก่ ทรพัยากรมนุษย์ ห่วงโซ่คณุค่า สิง่แวดล้อม 
และสนับสนุนด้วยยุทธศาสตร์เสริม 2 ประการ ได้แก่ ธรรมาภิบาล และการสร้างคุณค่าร่วม

หมายเหตุ:
(1) รายละเอียดสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) รายละเอียดสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้โครงสร้างการก�ากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงศักยภำพ 
และกำรด�ำเนินงำนในระยะยำวด้วยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน

การสร้างคุณค่าร่วม 
ปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
เป็นส่วนหน่ึงของกำรด�ำเนินงำนขององค์กร

ธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรสร้ำงวัฒนธรรม 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

ทรัพยากรมนุษย์ 
พัฒนำบุคลำกร 

ท่ีมีควำมสำมำรถ 
อย่ำงย่ังยืน

ห่วงโซ่คุณค่า
บริหำรจัดกำร 

ห่วงโซ่คุณค่ำท่ีย่ังยืน

ส่ิงแวดล้อม 
บริหำรจัดกำรผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริม 
กำรอนุรักษ์ธรรมชำติ

https://www.minor.com/th/sustainability/stakeholder-engagement
https://www.minor.com/th/sustainability/materiality-assessment
https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-strategy/sustainability-strategy
https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-governance-structure
https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-strategy/sustainability-strategy
https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-governance-structure
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ทรัพยากรมนุษย์
“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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น) แนวการด�าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้ง	3	ระดับ 
ของไมเนอร์ครอบคลุมการพัฒนาและสนับสนุนทั้งกลุ่มสมาชิก
ชุมชนที่ด้อยโอกาส	กลุ่มพนักงาน	และกลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูง 
และผู้น�า	 แนวการด�าเนินงานน้ีเอื้อให้บริษัทสามารถรับผิดชอบ
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ 
ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร	ได้แก่	เด็ก	เยาวชน	และ
สมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

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

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

บริษัทลงทุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาเด็ก	 เยาวชน
และสมาชิกในชุมชนท่ีด้อยโอกาสผ่านการลงทุนกับชุมชน	 
การให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์และการบริจาคเพ่ือการกุศล	
เพ่ือให้สอดคล้องกับ	Business	 for	 Societal	 Impact	 (B4SI)	
นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมให้กับพนักงานของเราโดยกระตุ้นให้หน่วยธุรกิจท่ัวโลก
ด�าเนินกิจกรรมสร้างจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมและจิตอาสา 
ที่เชื่อมโยงกับประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนของบริษัท	 และ 
ส่งผลเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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4โครงการท่ีได้กล่าวมาข้างต้น	มีส่วนท�าให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนระยะยาว	 “1	 ล้านคนได้รับการพัฒนา 
และสนับสนุนภายในปี	2566”	โดยระหว่างปี	2562	ถึง	2564	เราได้พัฒนาและสนบัสนนุมากกว่า	1.15	ล้านคนผ่านโครงการและกิจกรรม
เพื่อสังคมต่างๆ	ดังนั้นในปี	 2565	 เราจึงประกาศเป้าหมายระยะยาวใหม่คือ	 “3	ล้านคนได้รับการพัฒนาและสนับสนุนภายในปี	 2573”	 
โดยมุ่งยกระดับการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้กับพนักงานในองค์กรและคนในชุมชนของเรา	 และสร้างคุณค่าร่วมผ่านการลงทุนในโครงการ
ระยะยาวที่สนับสนุนด้านการศึกษา	สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	และสิ่งแวดล้อมในสังคมที่เราด�าเนินธุรกิจอยู่

ตัวอย่างโครงการภายใต้ทรัพยากรมนุษย์	ที่สามารถผสานความยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ	สังคม	และ/หรือสิ่งแวดล้อม	
แสดงอยู่ในบท	“การสร้างคุณค่าร่วม”

ดิจิทัล อะคาเดม่ี

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

1.8%
ผู้บริหาร  
ระดับสูง

9.7%
ผู้บริหาร 
ระดับกลาง/
หัวหน้างาน

88.5%
พนักงาน 

ผู้บริหารศักยภาพสูง 
และผู้น�า

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

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564
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ไฟแนนซ์	อะคาเดมี	่เป็นโครงการอบรมในห้องเรยีนผ่านการร่วมมอื 
กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ซ่ึงได้รับการประกัน
คุณภาพโดยมาตรฐานสากล	AACSB	และ	EQUIS	และจัดตั้ง
โดยความร่วมมือระหว่าง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ	Kellogg	
School	of	Management	และ	The	Wharton	Business	School	
โครงการน้ีมผีูน้�าระดบัผูจ้ดัการท่ัวไปจากไมเนอร์	ฟู้ด	และผูบ้รหิาร 
ที่มีศักยภาพในการสืบทอดต�าแหน่งจ�านวน	20	คนเข้ารับอบรม	
โดยเน้นพัฒนาทักษะและแนวความคิดทางการเงินให้กับผู ้
บรหิารกลุม่ท่ียังไม่มคีวามช�านาญในเรือ่งดงักล่าว	เพ่ือน�าไปใช้ใน 
การบริหารงานให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ระดับผู้น�าของ ไมเนอร์ โฮเทลส์

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

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

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
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การเป็นนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ

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

พนักงาน

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

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

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ | ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20210906-human-rights-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-sd-performance-data-th.pdf


30

บริ
ษั

ท 
ไม

เน
อร์

 อิ
นเ

ต
อร์

เน
ชั่ 

นแ
นล

 จ
�ำ

กัด
 (

มห
ำช

น) ส�าหรับพนักงานท่ีลาออกนัน้	จะผ่านข้ันตอนการสมัภาษณ์กับฝ่าย
บุคคลเพ่ือให้บริษัทเข้าใจถึงสาเหตุในการลาออกและสามารถ
จัดการปัจจัยเหล่านั้นเพ่ือลดอัตราการลาออกในอนาคต	 โดยที่
ข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวมและเก็บเป็นความลับ	ในขณะเดียวกัน
เพ่ือยกระดบักระบวนการสรรหาบคุลากร	ไมเนอร์	ฟู้ด	ประเทศไทย
ยังคงใช้ระบบ	“Smart	Career”		ซึง่ได้รบัการพัฒนาเพ่ือช่วยกรอง
และจับคู่ทักษะของผู้สมัครกับต�าแหน่งที่สรรหาได้ในเบื้องต้น

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

ไมเนอร์ติดตามและตรวจสอบอัตราการลาออกของพนักงานของ
หน่วยธุรกิจภายใต้การควบคุมการด�าเนินงานของเรา	ในปี	2564	
อัตรการลาออกของพนักงานโดยรวมอยู่ที่	 ร้อยละ51ลดลงจาก

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

ไมเนอร์ได้เริ่มบริหารจ�านวนพนักงานและการจ้างงานเพ่ือตอบ
สนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	อย่างมี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ปี	 2563	และเป็นผลให้ความสามารถในการ
รกัษาพนกังานของเราดขีึน้ในปี	2564	เพ่ือเป็นการรกัษาพนกังาน
ให้ดย่ิีงขึน้เรายังคงส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละการพัฒนา	รวมถึงสร้าง
โอกาสเติบโตในงานให้กับคนของเรา	 นอกจากน้ีเราตระหนักดี
ว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีความส�าคัญต่อความผูกพัน
ของพนักงาน	 จึงได้ปรับปรุงการส่ือสารภายในของเราท้ังด้าน
ความสม�่าเสมอและความชัดเจน	 โดยส่งเสริมให้ผู้จัดการในสาย
งานส่ือสารข้อมูลที่เก่ียวข้องกับองค์กรและทรัพยากรบุคคลกับ
พนักงานของพวกเขาโดยตรงเพ่ือสร้างความเป็นเองและใกล้ชิด
มากย่ิงขึน้	อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดทีม่รีะยะเวลา
นานยังคงส่งผลกระทบต่อทัง้ธุรกิจและการด�าเนนิชวิีตส่วนตวั	เรา
สงัเกตเหน็ระดบัความเครยีดท่ีเพ่ิมขึน้ของพนกังานของเราและได้
ริเริ่มโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพจิต	สุขภาพกาย	และความเป็น
อยู่ทีด่ใีห้กับพนักงานมากข้ึน	เพ่ือช่วยให้พนักงานของของเราผ่าน
ช่วงเวลาที่ยากล�าบากนี้ไปได้

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
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หมายเหตุ: 
(1)	 ข้อมูลจากหน่วยธุรกิจภายใต้การควบคุมการด�าเนินงาน 
	 ของไมเนอร์	รวมเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป

(2)	อัตราการลาออกของพนักงานค�านวณจากจ�านวนรวม 
	 ของพนักงานที่ลาออกระหว่างปีหารด้วยจ�านวนพนักงานเฉลี่ย

(3)	 ข้อมูลนี้รวมถึงพนักงานชั่วคราว	ซึ่งโดยปกติพนักงานกลุ่มนี ้
	 จะมีระยะเวลาการท�างานกับบริษัทที่สั้นกว่า

ตัวอย่างของโครงการพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์

Business Leadership Development Program
(BLDP)

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

People Leadership Development Program (PLDP)

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

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

2562

2563

46%

58%

51%2564

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

ในปี 2564  
จ�านวนช่ัวโมงฝึกอบรม
เฉล่ียต่อพนักงาน 
หน่ึงคนต่อปี คือ 

27 ช่ัวโมง
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การเป็นนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ | ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี

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


32

บริ
ษั

ท 
ไม

เน
อร์

 อิ
นเ

ต
อร์

เน
ชั่ 

นแ
นล

 จ
�ำ

กัด
 (

มห
ำช

น) ความร่วมมือระหว่าง ไมเนอร์ โฮเทลส์ และ สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย (สจธอ.) 

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

การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของไมเนอร์ โฮเทลส์ 

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

ไลฟ์ สาระ

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

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี

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

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

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

• ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง 
และจิตใจท่ีมีความสุข โดย
จัดโปรแกรมเก่ียวกับสุขภาพ
และโภชนาการท่ีเหมาะสม
กับความต้องการของแต่ละ
หน่วยงาน

• มุ่งม่ันให้การสนับสนุนท่ี 
เหมาะสมในการรักษาและส่งเสริม
สถาบันครอบครัว ซ่ึงน�าไปสู่สังคม

 ท่ีแข็งแรง

• ปฏิบัติตามกฎหมายค่าจ้าง 
อย่างเคร่งครัด

• ส่งเสริมวินัยทางการเงิน 
เพ่ือความม่ันคงทางการเงิน

 ของพนักงานในอนาคต

• สภาพแวดล้อมในการท�างาน
 ท่ีปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ
• ลดการเกิดอุบัติเหตุ การบาด

เจ็บ และปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
• ผนวกการพิจารณาด้าน 

การยศาสตร์เข้ากับการด�าเนิน
งานของเรา

   
   

   
 ก

าร
เงิ

น    
     

      
             

                      สถานท่ีท�างาน

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
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แนวทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี



34

บริ
ษั

ท 
ไม

เน
อร์

 อิ
นเ

ต
อร์

เน
ชั่ 

นแ
นล

 จ
�ำ

กัด
 (

มห
ำช

น)

สถานท่ีท�างาน

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

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

บนท้องถนนในกรณีที่ไม่เกิดการบาดเจ็บและท่ีไม่ต้องรับการ
รักษาพยาบาล	ทั้งนี้กรณีที่ท�าให้เกิดการหยุดงานสูงคืออุบัติเหตุ
ทีเ่กิดจากการลืน่และสะดดุล้ม	ซึง่เป็นประเภทอบุตัเิหตทุีพ่บบ่อย
ที่สุดของไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	

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

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

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

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ | ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี

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

การระบุสาเหตุ
•	 ความประมาทของพนักงานใน
การใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือ 
มีคม	หรือการจัดการถุงขยะ

•	 การละเลยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน

วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
•	 จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมเรื่อง
การใช้งานอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 
ที่มีคมอย่างปลอดภัย	และ 
สร้างความตระหนักเพิ่มขึ้น
ระหว่างการประชุมก่อนการ
ท�างาน

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม
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การล่ืนและสะดุดล้ม

การระบุสาเหตุ
•	 ความประมาทของพนักงาน
•	 ไม่มีการตั้งป้ายแจ้งเตือน 
และป้ายระวังพื้นที่เปียกหรือลื่น
ให้ทันเวลา

วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
•	 จัดวางป้ายแจ้งให้ระวัง	 
และป้ายเตือนพื้นเปียก	 
หรือพื้นลื่น	และพื้นต่างระดับ

•	 ด�าเนินการแก้ไขพื้นที่เปียก	 
และท�าความสะอาดในทันที

•	 จัดให้มีการอบรมทบทวน 
เรื่องความปลอดภัย	และเน้น
ความส�าคัญในการใส่รองเท้า 
ที่เหมาะสมในการท�างาน 
โดยฉพาะในครัว

อุบัติเหตุจากความร้อน

การระบุสาเหตุ
•	 ความประมาทของพนักงาน
•	 การละเลยการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน	

วิธีป้องกันอุบัติเหตุ
•	 จัดให้มีการอบรมเพิ่มเติม 
เรื่องความปลอดภัย	โดยเฉพาะ
การท�างานกับวัตถุร้อน 
และการใช้อุปกรณ์ครัว 
ที่เหมาะสม

•	 ตรวจสอบให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานและสวมอุปกรณ์
ป้องกันในการท�างาน	 
เมื่อจ�าเป็น

อุบัติเหตุท่ีเกิดสูงสุด 3 ล�าดับแรกของไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล การระบุสาเหตุ และวิธีการป้องกัน

หมายเหตุ: 
การศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุจากการท�างานรวบรวมจากทุกกลุ่มธุรกิจ	ยกเว้น	เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป
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ในขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ยังคงยืดยื้อ	 ไมเนอร์
เน้นย�้าความส�าคัญของความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีด ี
ของพนักงาน	 กลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มมีมาตรการป้องกันพนักงาน 
ของเราจากสถานการณ์โควดิ-19	เช่น	การตรวจวดัอณุหภูมร่ิางกาย 
ทุกวันการตรวจหาเชื้อโควิด-19	 เป็นประจ�า	การจัดให้มีอุปกรณ ์
ป้องกันส่วนบคุคล	การท�าความสะอาดพ้ืนท่ีท�างานอย่างเข้มงวด 
และสม�่าเสมอ	 นอกจากน้ีเรายังคงจัดให้มีการท�างานท่ีบ้าน 
เมื่อจ�าเป็นส�าหรับพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานปฏิบัติการ

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

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

ครอบครัวและสังคม

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

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นนายจ้างท่ีมีความรับผิดชอบ | ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความเป็นอยู่ท่ีดี

การเงิน

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

23,160 ล้านบาท
ล้านบาท จ�านวนเงินผลประโยชน์ 
เช่นเงินเดือน ค่าแรง สวัสดิการ
และเงินสนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีไมเนอร์
จ่ายให้กับพนักงาน
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4สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส

การสนับสนุนสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาสมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
เยาวชนผ่านโครงการพัฒนาแบบองค์รวม	 การเพ่ิมขีดความ	
สามารถในการเรียนรู้ของเด็ก	และการให้โอกาสในการจ้างงาน
สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นและสมาชิกชุมชนที่ด้อยโอกาส

การพัฒนาเยาวชน

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

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับ
สถาบันการศึกษา (MCU)

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

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�าหรับ
ผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

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

สัดส่วน 
ของนักเรียน
นักศึกษา 
ในโครงการ MCU 
ท่ีเข้าร่วมงาน 
กับไมเนอร์ 
หลังจบ 
การศึกษา

2562

43%

2563

36%  

2564

39%

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส� านึกรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาเยาวชน | การสนับสนุนการศึกษาส�าหรับเด็ก | การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ
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น) โครงการสถานศึกษาต้นแบบสานพลังประชารัฐ (EMS)

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

ไมเนอร์เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานส�าหรับความเป็นอยู่ท่ีดี 
ของมนุษย์	 และส่งผลถึงการพัฒนาระดับชาติและระดับโลก	 
เราเชือ่มัน่ว่าโครงการสนับสนนุการศกึษาและโรงเรยีนส�าหรบัเดก็
อย่างต่อเนื่องของเราจะมีส่วนในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น

ทุนการศึกษามูลนิธิไฮเน็ค

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

ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน 
กับหลักสูตรร่วมด้านการท�าอาหาร

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

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส� านึกรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาเยาวชน | การสนับสนุนการศึกษาส�าหรับเด็ก | การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ

1,173 ทุน
จ�านวนทุนการศึกษา

 7.5 ล้านบาท
มูลค่าทุนการศึกษา
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4โครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์

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

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

โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน

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

ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�า พนักงาน สมาชิกชุมชนท่ีด้อยโอกาส จิตส� านึกรับผิดชอบต่อสังคม
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การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ

ผู้พิการมีสิทธิเข้าถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	รวมท้ัง
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ	 ไมเนอร์ 
ยังคงมุ ่งมั่นท่ีจะน�าการเปล่ียนแปลงท่ีดีมาสู่ชีวิตของผู้พิการ 
ผ่านโครงการสนับสนุนการจ้างงานของเรา	 ที่ช่วยให้พวกเขา 
มีรายได้สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้

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

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

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

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

ความสอดคล้องกับ Business for Societal Impact (B4SI)

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

เราสนับสนุน
อย่างไร 

เราสนับสนุน
อะไร

เราสนับสนุน
ท่ีไหน

 การลงทุนกับชุมชน
 การให้ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์
 การบริจาคเพ่ือการกุศล

 

 การศึกษา
 สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี
 ส่ิงแวดล้อม
 กิจกรรมเพ่ือการกุศลอ่ืนๆ

 

 แอฟริกา
 เอเชียแปซิฟิก
 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 ยุโรป 
 อเมริกาใต้ 
 อ่ืนๆ (คาบสมุทรอินเดีย  

ตะวันออกกลาง)

การสนับสนุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไมเนอร์ วัดตามมูลค่า (บาท)

31%

59%

5%5%

30%

63%

7%

79%

2%

3%

6%
9%

1%

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

ไมเนอร์ กรุ๊ป
ท่ัวโลก

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

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

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

ไมเนอร์ กรุ๊ป
ท่ัวโลก 

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

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
ยุโรป

Hotels with a Heart
เอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป	ได้ริเริ่มโครงการ	“Hotels	with	a	Heart”	
ตั้งแต่ปี	2551	เพื่อสนับสนุนที่พักให้กับเด็กที่ป่วยหนัก 
และครอบครัวที่มีเงินทุนจ�ากัดเมื่อพวกเขาจ�าเป็นต้องหาที่พัก
ใกล้โรงพยาบาลในเมืองใหญ่ซึ่งห่างจากบ้านเกิด	ในปี	2564	
โรงแรม	14	แห่งสนับสนุนที่พักจ�านวน	1,010	คืน
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น) ไมเนอร์มุ่งม่ันผลักดันความเปล่ียนแปลงท่ีดีและสร้างธุรกิจท่ีย่ังยืน
ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวท่ีย่ังยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีส� าคัญในห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้า 
ความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ี มีความส� าคัญ 
ต่อการเติบโตและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยเฉพาะ
ในช่วงเวลาท่ีเราเตรียมพร้อมในการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว

ห่วงโซ่คุณค่า



43

รา
ย

งา
น

ก
าร

พั
ฒ

น
าอ

ย่
าง

ยั่
งยื

น 
2

5
6

4

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)	แบรนด์หลักของไมเนอร์	ฟู้ด	4	ใน	11	แบรนด์	น�าเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย	1	เมนู	ในปี	2564

•	 ประเทศไทย:	ซิซซ์เลอร์,	เบอร์เกอร์	คิง,	เดอะ	คอฟฟี่	คลับ,	แดรี่	ควีน
•	 ออสเตรเลียและตะวันออกกลาง:	เดอะ	คอฟฟี่	คลับ
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น) ไมเนอร์ให้ความส�าคัญสูงสุดกับการมอบสินค้าและการบริการ
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยแก่ลูกค้า	 รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม	ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย	และสิทธิมนุษยชน	ณ	สถานประกอบการของคู่ค้า 
ในห่วงโซ่คุณค่าต้นน�้า	 เรายังช ่วยปกป้องสวัสดิภาพสัตว	์ 
สิ่งแวดล้อมและสังคม	 ด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ 
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	และเชญิชวนให้ลกูค้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ 
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)	ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี	2563	ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
เมนูใหม่ๆ	 เพ่ือมอบประสบการณ์อันยอดเย่ียมแก่ลูกค้า	แบรนด์
ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ในออสเตรเลีย	 ตะวันออกกลาง	 และประเทศไทย	 
รวม	4	แบรนด์	สามารถน�าเสนอเมนอูาหารจากวตัถดุบิทีย่ั่งยนืหรอื
ดต่ีอสขุภาพได้ถึง	55	เมน	ูและทีม	M-FIT	และแบรนด์ไมเนอร์	ฟู้ด	 
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 
ในทกุขัน้ตอนปฏิบติัการ	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	ยังคงได้รบัรองมาตรฐานภายใต้โครงการ	
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	 Amazing	 Thailand	
Safety	 and	Health	Administration	 (SHA)	 โดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา	เป็นปีที่	2	และในปี	2564	โรงแรมของไมเนอร์	 
โฮเทลส์	 ในประเทศไทยได้ผ่านการรับรองระดับ	 SHA+	ซึ่งเป็น
มาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีพนักงานได้รับวัคซีน
ป้องกันไวรสัโควดิ-19	และโรงแรมของเราในสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ 
ได้รับประกาศนียบัตร	 “Go	 Safe”	 จากรัฐบาลกรุงอาบูดาบ	ี 
ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยเพ่ือปกป้อง 
นักท่องเที่ยวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

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

ตวัอย่างโครงการภายใต้ห่วงโซ่คณุค่าท่ีสามารถผสานความย่ังยืน
เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ	สังคม	และ/หรือสิ่งแวดล้อม	
แสดงอยู่ในบท	“การสร้างคุณค่าร่วม”
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ไมเนอร์ให้ความส�าคัญสูงสุดต่อการสร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและ/หรือบริการ
ของเรา	 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการด้าน 
สิง่แวดล้อม	ความปลอดภัยและอาชวีอนามยั	และสทิธมินุษยชน	 
ณ	สถานประกอบการของคู่ค้า	 เรายังช่วยปกป้องสวัสดิภาพ
สัตว์	 สิ่งแวดล้อมและสังคม	ด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมและได้รับการรับรอง	นอกจากนี้เราได้น�า 
เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ช่วยประหยัดต้นทุนมาใช้เพ่ือยกระดับ
กระบวนการจดัซือ้และการช�าระเงนิ	ซึง่เป็นประโยชน์ต่อท้ังไมเนอร์ 
และคู่ค้า

การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างย่ังยืน

ไมเนอร์	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จดัตัง้ฝ่ายบรหิารจัดการซัพพลายเชน
ส่วนกลางขึน้ในปี	2564	เพ่ือผสานการด�าเนินงานของไมเนอร์	ฟู้ด	
ไมเนอร์	โฮเทลส์	และไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์	เข้าด้วยกัน	การรวมกันนี้
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายการบรหิาร	เพ่ิมประสทิธิภาพ	และสร้าง
อ�านาจต่อรองท่ีมากขึน้ในตลาด	นอกจากนีเ้รายังขยายบรกิารของ
เราให้กับธุรกิจในเครือไมเนอร์และลูกค้าภายนอกด้วย

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างย่ังยืน  | กระบวนการจัดซ้ือโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน | การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างย่ังยืน

จากความก้าวหน้าของเราต่อการบรรลเุป้าหมาย	“100%	ของคูค้่า
ท้องถิน่ทีม่คีวามส�าคญัด้านอาหารและบรรจภุณัฑ์ในประเทศไทย
และออสเตรเลียได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความย่ังยืน
ภายในปี	 2566”	 ไมเนอร์ได้ขยายขอบเขตของเป้าหมายน้ีให ้
ครอบคลุมคู ่ค ้าของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร ์ 	 ฟู ้ด	 
ในประเทศไทย	ซึ่งส่งผลให้จ�านวนคู่ค้าที่มีความส�าคัญและต้อง
ได้รับการประเมินภายในปี	 2566	 เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิมและท�าให ้
ผลการด�าเนินงานสะสมปี	 2564	 คิดเป็นร้อยละ	 70	 ซึ่งลดลง 
จากผลการด�าเนินงานสะสมปี	 2563	 ที่ค�านวณได้ร้อยละ	 72	 
จากฐานที่ต�่ากว่า	

ในปี	2563	เราไม่สามารถด�าเนนิการตรวจตดิตามและพัฒนาคูค้่า
ที่ถูกระบุว่ามีความเส่ียงสูงได้ตามแผน	ซึ่งเป็นผลจากมาตรการ
ควบคมุโควิด-19	ทีท่�าให้เราไม่ได้รบัอนุญาตเข้าพ้ืนท่ีโรงงานของ
คู่ค้าที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงรายใหม่ในออสเตรเลียได้
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คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างย่ังยืน  | กระบวนการจัดซ้ือโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน | การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างย่ังยืน

การประเมินตนเองและการตรวจติดตามคู่ค้าด้านความย่ังยืน 

8	คู่ค้าที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูง	ด้านความยั่งยืน

0%(1)	 ของคู่ค้าท้องถิ่นรายส�าคัญชั้นที่	 1	 และชั้นที่	 2	 ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยและออสเตรเลีย	 ถูกระบุว่า 
	 มีความเสี่ยงสูงด้านความยั่งยืน	ได้รับการตรวจติดตามประจ�าปี
16%(2)		ของคูค้่าท้องถ่ินรายส�าคญัชัน้ที	่1	และชัน้ที	่2	ด้านอาหารและบรรจภุณัฑ์ของประเทศไทย	ได้รบัการตรวจตดิตามประจ�าปี
2%(3)	 ของคู่ค้าท้องถ่ินรายส�าคัญชั้นที่	 1	 และชั้นที่	 2	 ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยที่มีผลการด�าเนินงานดี	 
	 ได้รับการตรวจติดตามทุก	3	ปี
100%	 ของคู่ค้าที่ได้รับการตรวจติดตามและมีความไม่สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 ได้จัดท�าแผนการด�าเนินงานเพ่ือท�า 
	 การแก้ไข	โดยมีก�าหนดเวลาแล้วเสร็จที่เหมาะสม	
50%(4)	 ของคู่ค้าที่ได้รับการตรวจติดตามซึ่งมีแผนการด�าเนินงานแก้ไขแล้ว	 มีผลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนที่ดีขึ้นภายใน	 
	 12	เดือน

หมายเหตุ:
(1)	 8	คู่ค้าท้องถ่ินรายส�าคัญชั้นที่	 1	 และชั้นที่	 2	ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ของออสเตรเลียที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงด้านความย่ังยืน	 ไม่รับการตรวจ

ติดตามในปี	2564	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	
(2)	 คูค้่าท้องถิน่รายส�าคญัชัน้ที	่1	และชัน้ท่ี	2	ด้านอาหารและบรรจภัุณฑ์ของประเทศไทยทีไ่ด้รบัการตรวจตดิตามในปี	2564	ทัง้น้ีคูค้่าท้องถ่ินรายส�าคญัชัน้ที	่1	 

และชั้นที่	2	ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยได้รับการตรวจติดตามแล้วทุกรายตั้งแต่ปี	2561	
(3)	 การตรวจติดตามครั้งแรกของคู่ค้าที่มีความเสี่ยงต�่าจากการประเมินด้านความยั่งยืนในปี	2562	และ	2563	
(4)	 ค�านวณจากคู่ค้าที่ได้รับการตรวจติดตามในรอบ	12	เดือนและได้คะแนนที่ดีขึ้นจากการตรวจติดตามในปี	2564

ประเด็นท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 3 ล�าดับแรก - 
ผลกระทบด้านสังคม

การท�างานกับสารเคมี 
•	 ไม่จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	เอกสารข้อมูล
	 ความปลอดภัยของสารเคมี	และอุปกรณ์ป้องกัน
	 ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ
•	 ไม่มีการตรวจสอบหรือการตรวจสอบที่เพียงพอ	
	 ด้านความเข้มข้นของสารเคมีในที่ท�างาน	รวมถึง
	 การตรวจสุขภาพพนักงานที่ท�างานในพื้นที่นั้นๆ	
•	 ไม่ยื่นเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีกับส่วน
	 ราชการตามที่กฎหมายก�าหนด

การป้องกันอัคคีภัย
•	 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ
	 และไม่ได้รับการบ�ารุงรักษา
•	 สัดส่วนพนักงานที่ผ่านการซ้อมหนีไฟต�่ากว่าที่กฎหมาย
	 ก�าหนด	

สภาพแวดล้อมในการท�างาน
•	 ไม่มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานประจ�าปี
	 หรือไม่เพียงพอ	(ความร้อน	แสงสว่าง	เสียง)	และผลจาก
	 การตรวจเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด
•	 ไม่มีการด�าเนินการแก้ไขส�าหรับกรณีที่เกินกฎหมายก�าหนด	
•	 ไม่มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีหรือไม่มีการตรวจสุขภาพ
	 ที่เพียงพอของพนักงานซึ่งท�างานในพื้นที่นั้นๆ	

ประเด็นท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 3 ล�าดับแรก - 
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

การจัดการของเสีย
•	 ไม่พบใบอนุญาตเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
•	 ของเสียอันตรายถูกเก็บรวมกับของเสียทั่วไป

การจัดการน�้าทิ้ง
•	 พารามิเตอร์และความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน�้าทิ้ง
	 ไม่ครบถ้วนตามกฎหมายที่ก�าหนด
•	 ไม่มีการแต่งตั้งและหลักฐานการฝึกอบรมผู้ควบคุม
	 มลพิษทางน�้า	
•	 ไม่พบหลักฐานการส่งรายงานการควบคุมมลพิษทางน�้า

การจัดการพลังงาน
•	 ไม่มีการแต่งตั้งและหลักฐานการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบ
	 การจัดการพลังงาน	
•	 ไม่พบหลักฐานการส่งรายงานการจัดการพลังงาน
	 ประจ�าปีแก่หน่วยงานราชการ
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น) ไมเนอร์ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์
ในการปรับเปล่ียนระบบการจัดซื้อแบบดั้งเดิมให้มาประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ระบบจะปรับ
เปลีย่นกระบวนการให้เป็นดจิทิลัตัง้แต่การสร้างใบสัง่ซือ้ไปจนถึง 
การช�าระเงินให้แก่คู่ค้า	กระบวนการดังกล่าวสามารถตรวจสอบ
และติดตามได้โดยท้ังสองฝ่าย	ส่งผลในการลดเวลาและต้นทุน
ในการด�าเนินการ	

นอกจากนี	้คูค้่าสามารถใช้ใบแจ้งหน้ีย่ืนพิจารณาขอสนิเชือ่ธุรกิจ
จากธนาคารโดยตรง	 เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกระแสเงินสด	
อีกทั้งยังลดขั้นตอนและการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษโดยผ่าน
การใช้ใบก�ากับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

กระบวนการจัดซ้ือโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

ใบแจ้งหน้ีมากกว่า 200,000 ใบ 
รวมมูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท

จากคู่ค้าเกือบ 2,500 ราย 
ถูกแปลงเป็นดิจิทัล

ส�าหรับกระบวนการจัดซ้ือ
โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

ต้ังแต่ปี 2562 
 

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างย่ังยืน  | กระบวนการจัดซ้ือโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน | การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างย่ังยืน
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การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างย่ังยืน

ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 พยายามอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้น�าการด�าเนินธุรกิจโรงแรมอย่างย่ังยืนด้วยการมีนโยบายและความมุ่งมั่นด้าน 
ความย่ังยืนท่ีหลากหลาย	 เช่น	 “นโยบาย	Heart	 to	Hearth”	 มุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบอย่างย่ังยืนและการวางแผนเมนูตามฤดูกาล
ส�าหรับร้านอาหารท้องถ่ินของโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราและอวานี	นโยบายส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล	และ 
ค�ามั่นสัญญาในการจัดซื้อไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขังภายในปี	2570	ที่น�าไปใช้ในทุกโรงแรม

โรงแรมและศูนย์การค้า 12 แห่ง 
ใช้แปรงสีฟัน หวี หมวกคลุมผม ถุงใส่ผ้าอนามัย

ท่ีท�าจากซังข้าวโพดรวมเกือบ 265,000 ช้ิน

Forest Stewardship Council 
(FSC) and Programme for 
the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC)
•	 ไมเนอร์	ฟู้ด:	ไมเนอร์	แดรี่	และ
ไมเนอร์	ชีส	ใช้บรรจุภัณฑ์และ
กระดาษช�าระที่ได้รับการรับรอง
มากกว่า	270	ตัน

•	 ไมเนอร์	ฟู้ด:	เดอะ	คอฟฟี่	คลับ	
ในออสเตรเลียมีการจัดซื้อ 
บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง 
กว่า	570	ตัน

•	 ไมเนอร์	โฮเทลส์:	โรงแรมและ
ศูนย์การค้าในประเทศไทย 
มีการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
และกระดาษช�าระที่ได้รับการ
รับรองจ�านวน	15	และ	17	แห่ง
ตามล�าดับ	นอกจากนี้มีการจัดซื้อ
ป้ายติดกระเป๋าเดินทางจ�านวน	
25,000	ชิ้นในโรงแรม	2	แห่ง

มาตรฐานการผลิตน�้ามันปาล์ม
อย่างยั่งยืน (RSPO)
•	 ไมเนอร์	ฟู้ด:	อาร์ต	ออฟ	เบคกิ้ง	
จัดซื้อน�้ามันปาล์มที่ได้รับการ
รับรองเกือบ	21,000	ลิตร	 
และมาการีนที่ได้รับการรับรอง
มากกว่า	183	ตัน

•	 ไมเนอร์	ฟู้ด:	ไมเนอร์	แดรี่	และ
ไมเนอร์	ชีส	ใช้น�้ามันปาล์มที่ได้
รับการรับรองประมาณ	1.2	ตัน

•	 ไมเนอร์	โฮเทลส์:	มีการใช้น�้ามัน
ปาล์มและแผ่นมาการีนที่ได้รับ
การรับรองในโรงแรม	9	แห่งใน
ประเทศไทย

Royal Society for the Prevention 
of Cruelty to Animals (RSPCA) 
•	 ไมเนอร์	ฟู้ด:	เดอะ	คอฟฟี่	คลับ	
ในออสเตรเลียมีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากไก่ที่ได้รับ 
การรับรองเกือบ	220	ตัน

Marine Stewardship Council 
(MSC) 
•	 ไมเนอร์	ฟู้ด:	เดอะ	คอฟฟี่	คลับ	
ในออสเตรเลียมีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากปลาที่ได้รับ 
การรับรองเกือบ	29	ตัน

Best Aquaculture Practices 
(BAP) 
•	 ไมเนอร์	ฟู้ด:	เดอะ	คอฟฟี่	คลับ	
ในออสเตรเลียจัดซื้อกุ้งแกะ
เปลือกที่ได้รับการรับรองกว่า	 
180	กิโลกรัม

•	 ไมเนอร์	โฮเทลส์:	โรงแรม	3	แห่ง
ในประเทศไทยจัดซื้อกุ้งขาวแกะ
เปลือกไว้หางที่ได้รับการรับรอง
มากกว่า	4	ตัน

ไข่ไก่จากแหล่งผลติท่ีไม่ใช้กรงขงั 
•	 ไมเนอร์	ฟู้ด:	ร้านเดอะ	คอฟฟ่ี	คลบั 
ในออสเตรเลียใช้ไข่ไก่ทั้งหมด

	 มากกว่า	 9.2	ฟอง	 และเป็นไข่ไก่
จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง	

•	 ไมเนอร์	โฮเทลส์:	เอ็นเอช	โฮเทล
		 กรุ๊ปในยุโรปจัดซื้อไข่ไก่	รวมกว่า
		 1.5	ล้านฟองจากแหล่งผลติทีไ่ม่ใช้ 
กรงขังโดยโรงแรมในประเทศ

	 เยอรมนี	ออสเตรีย	เบลเยียม
		 เนเธอร์แลนด์	ลักเซมเบิร์ก	และ
	 สวิตเซอร์แลนด์	ใช้ไข่ไก่ทั้งหมด
	 จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง

กาแฟออร์แกนิคและผลิต
อย่างยั่งยืน
•	 Nomad	จัดซื้อกาแฟที่ผ่าน
มาตรฐานการรับรองจาก	UTZ	
Certified	และ	Fairtrade	
มากกว่า	2,500	ตัน	และ	120	ตัน
ตามล�าดับ	และยังจัดซื้อกาแฟ
ออร์แกนิคอีกเกือบ	150	ตัน

ไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทยและออสเตรเลีย จัดซื้อวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง
ด้านความยั่งยืนในปี 2564 ดังนี้: 

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างย่ังยืน  | กระบวนการจัดซ้ือโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน | การจัดซ้ือจัดจ้างอย่างย่ังยืน

https://www.minorhotels.com/en/sustainability/our-commitment
https://www.minorhotels.com/uploads/minor/mhg/documents/media-kits/our-commitment/our-commitment-in-several-languages.pdf?la=en
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ไมเนอร์มุ ่งมั่นต่อการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพราะพวกเขามีความส�าคัญต่อการเติบโต	 
ความสามารถในการแข่งขัน	 และการท�าธุรกิจอย่างย่ังยืนของเรา	 ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจและประสบการณ ์
ทีแ่ขง็แกร่งในธุรกิจโรงแรม	ร้านอาหาร	และธรุกิจจดัจ�าหน่ายสนิค้าของไมเนอร์	ผสานกับความเชีย่วชาญในท้องถ่ินของพันธมติรทางธุรกิจ
สามารถสร้างความส�าเร็จและการเติบโตร่วมกัน

ความสัมพันธ์ท่ียาวนานและย่ังยืน

ไมเนอร์สร้างความสามารถในการแข่งขันและความย่ังยืนของธุรกิจผ่านการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ย่ังยืนและยาวนานกับ 
ผู้ให้สิทธ์ิแฟรนไชส์	 ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์	 ผู้บริหารแบรนด์โรงแรม	 เจ้าของโรงแรม	 พันธมิตรร่วมทุนทางธุรกิจ	และเจ้าของแบรนด ์
ที่เราจัดจ�าหน่าย	

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

ความสัมพันธ์ท่ียาวนานและย่ังยืน  | การเป็นสมาชิกองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรม | 
ความร่วมมือกับสถาบันการเงินภายใต้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างย่ังยืน
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PANTONE
1245 C

PANTONE
BLACK
C0 M0 Y0 K100

ไมเนอร์ โฮเทลส์

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

ความสัมพันธ์ท่ียาวนานและย่ังยืน  | การเป็นสมาชิกองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรม | 
ความร่วมมือกับสถาบันการเงินภายใต้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างย่ังยืน

ไมเนอร์ ฟู้ด ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
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ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ตระหนักดีว่าความร่วมมือทางกลยุทธ์กับพันธมิตรร่วมทุนทางธุรกิจ	 เจ้าของโรงแรม	 และผู้บริหารแบรนด์โรงแรม	 
เป็นปัจจยัส�าคญัในการเตบิโตทางธุรกิจ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาทีส่ถานการณ์โควิด-19	ยืดเย้ือเช่นน้ี	ความร่วมมอืดงักล่าวก่อให้เกิด
การท�างานร่วมกันผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ท่ีช่วยสร้างความรูเ้ก่ียวกับท้องถ่ิน	ความเชีย่วชาญในอตุสาหกรรม	และจดุแขง็ของแบรนด์

เมือ่เดอืนมถุินายน	2564	ไมเนอร์	โฮเทลส์	ประกาศร่วมมอืกลุม่โรงแรม	ฟันยาร์ด	โฮเทลส์	แอนด์	รสีอร์ท	ประเทศจนี	ซึง่จะดแูลการพัฒนา
ธุรกิจ	การด�าเนินกิจการ	รวมถึงการขายและการตลาดของ	7	แบรนด์โรงแรมภายใต้ไมเนอร์	โฮเทลส์ในประเทศจนี	ความร่วมมอืนีเ้ปิดโอกาส 
ให้ไมเนอร์น�าเสนอประสบการณ์การบริการและผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้กับลูกค้าชาวจีนในช่วงที่ตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ 
หลังการระบาดของโควิด-19	มีทิศทางที่ดีขึ้น

สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย (สจธอ.)

สถาบนัการจดัการธุรกิจบรกิารและการโรงแรมแห่งเอเชยี (สจธอ.)	ตัง้ขึน้เมือ่ปี	2562	โดยไมเนอร์	โฮเทลส์	ภายใต้ความร่วมมอืด้านวิชาการ 
กับสถาบัน	 เลส์	 โรชส์	 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านการบริหารโรงแรมและสันทนาการระดับโลก	 จัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ	ในปี	2564	สจธอ.	ได้ต้อนรับนักศึกษารุ่นแรกจ�านวน	35	คน	นอกจากนั้น	สจธอ.	ได้จัดกิจกรรมต่างๆ	 
ทั้งในรูปแบบออนไลน์และท่ีสถาบัน	 เช่น	 วันเย่ียมชมสถาบัน	 กิจกรรมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ	และกิจกรรมพบปะโรงเรียนมัธยม	 ให้แก่
นกัเรยีน	ผูป้กครอง	และอาจารย์แนะแนวรวมกว่า	1,000	คน	เมือ่เดอืนตลุาคม	2564	ตวัแทนนกัศกึษาและอาจารย์รวม	8	คน	เข้าร่วมงาน
ประชมุออนไลน์ด้านการท่องเท่ียวท่ีย่ังยนื	Phuket	Hotels	for	Islands	Sustaining	Tourism	Forum	(PHIST)	ภายใต้หวัข้อ	“Sustainable	
Asia	Redefined”	 โดยนักศึกษาของเราสามารถแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์	 ความมั่นใจ	 และการเป็นผู้น�ายุคใหม่ระหว่างร่วมแบ่งปัน 
ความคิดและความเห็นด้านความยั่งยืนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทต่างๆ	ในภูมิภาค

รวม

527
แห่ง

โรงแรมท่ีบริษัท
เป็นเจ้าของ
119

โรงแรมท่ีบริษัท
เช่าบริหาร
228

โรงแรม
ท่ีบริษัท
ร่วมลงทุน
25

โรงแรม
ท่ีบริษัท
รับบริหาร
จัดการ 
93

เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
ภายใต้สิทธิการบริหาร
จัดการห้องชุด
62

จ�านวนโรงแรมแบ่งตามประเภท 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

ความสัมพันธ์ท่ียาวนานและย่ังยืน  | การเป็นสมาชิกองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรม | 
ความร่วมมือกับสถาบันการเงินภายใต้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างย่ังยืน

https://www.aihm.education/
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4ไมเนอร์ ฟู้ด

ไมเนอร ์ 	 ฟู ้ด	 ขยายธุรกิจและเพ่ิมศักยภาพในการเติบโต 
ทั้งในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเสนอโอกาสการเป็น 
ผู ้ประกอบการแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ของเราและแบรนด์ 
ที่เราเป็นผู ้รับสิทธ์ิในการด�าเนินธุรกิจแฟรนไชส์	 ในปี	 2564	 
ร้อยละ	 50	 ของจ�านวนร้านอาหาร	 2,389	 ร้านของไมเนอร์	 ฟู้ด	
เป็นร้านแฟรนไชส์	แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส�าคัญของแฟรนไชส์
ต่อความส�าเร็จของไมเนอร์	 เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์	 โดยการสร้างระบบแฟรนไชส์ที่ดีท่ีสุด 
ที่สามารถส่งเสริมการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ที่ยืดเย้ือส่งผล
ให้เรามีความจ�าเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
ราบรื่นของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์	 ในปี	 2564	 ไมเนอร์เสนอ
การไม่คิดดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้	 การยกเลิกค่าการตลาด	 และ 
การยืดระยะสัญญาแฟรนไชส์ในช่วงที่ร้านไม่สามารถด�าเนิน
กิจการได้	 นอกจากนั้น	 เรายังจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างความ
สามารถของผู ้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยและ 
ต่างประเทศทั้งทางรูปแบบออนไลน์และการประชุมเพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์ที่แน ่นแฟ้นและการพัฒนาผู ้ประกอบธุรกิจ 
แฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง

หลงัจากมาตรการควบคมุโควิด-19	ในประเทศไทยได้รบัการผ่อนปรน	 
ไมเนอร์	ฟู้ด	 ได้จัดงาน	Minor Food Franchise Award 2021 
เพ่ือร่วมแบ่งปันตวัอย่างการด�าเนนิงานท่ีเป็นเลศิและมอบรางวัล
ให้กับผูป้ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีมผีลการด�าเนนิงานอนัโดดเด่น	 
อย่างไรก็ตาม	 ทีมธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศยังต้องจัดการ
ประชุมและการอบรบผ่านรูปแบบออนไลน์	 เน่ืองจากมาตรการ 
ในการเดินทางระหว่างประเทศท่ีเคร่งครดัในสถานการณ์โควิด-19

นอกจากนั้น	 แบรนด์แดรี่	 ควีนได้รับรางวัล	 “สุดยอดแฟรนไชส์
ไทยแห่งปี”	 จากการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจ�าป	ี
2564	ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	 และ
อีก	2	รางวัลระดับโลกจาก	International	DQ	(IDQ)	คือ	“Foster	
Teamwork	Award”	และ	“Support	Community	Award”	

*	Nomad	Coffee	Group,	เบนิฮานา

		ร้านที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของ					
		ร้านแฟรนไชส์

จ�านวนร้านอาหารท่ีไมเนอร์เป็นเจ้าของและร้านแฟรนไชส์ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

Impo rted premium beans

รวม

229 333 562

113 210 323

84 319 403

67 18 85

5 24 29

อื่นๆ* 

5 24 29

234 256 490

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
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แฟรนไชส์ในประเทศ 

Minor Food 
Franchise Award 
Ceremony 2021

โครงการเสริมสร้าง
ความสามารถ

ของผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์, 

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

โครงการเสริมสร้าง
ความสามารถของ

ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์, 

คอฟฟ่ี เจอน่ี

การฝึกอบรม
พ้ืนฐานการจัดการ, 

สเวนเซ่นส์

การฝึกอบรม
การบริหาร

ผลงานพนักงาน, 
สเวนเซ่นส์

วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นและแบ่งปัน
ตัวอย่างการด�าเนินงาน
อันเป็นเลิศ	พร้อมกับ
การมอบรางวัล
ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ที่โดดเด่น

เพื่อให้ความรู้และ
เทคนิคการยกระดับ
ประสบการณ์ของลูกค้า
จากการใช้บริการในร้าน
และซื้อกลับ	เพื่อสร้าง
ยอดขายที่สูงสุด

เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่ปรับให้เข้า
กับชีวิตวิถีใหม่ซึ่งเน้น
การบริการจัดส่งอาหาร

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัจจัยขับเคลื่อน
ความส�าเร็จซึ่งส่งเสริม
การจัดการธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพิ่มผลประกอบการ

เพื่อสร้างความรู้
เกี่ยวกับกลยุทธ์
การบริหารพนักงาน
ซึ่งช่วยสนับสนุน
การพัฒนาขีด
ความสามารถและ
ยกระดับการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

รายละเอียด งานสัมมนาส�าหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ในประเทศไทย
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด	
“ก้าวต่อไปให้ทันโลก
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น
ผู้น�าใหม่...คิดใหม่	
ท�าใหม่	กลับมาให้
ยิ่งใหญ่กว่าเดิม”	
เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์
ทางธุรกิจของไมเนอร์
หลังพ้นวิกฤตโควิด-19	
และแบ่งปัน	ตัวอย่าง
การด�าเนินงานอันเป็น
เลิศ	พร้อมกับการมอบ
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ที่โดดเด่น
รวม	8	รางวัล	

การฝึกอบรมออนไลน์
ระยะเวลา	3	เดือน	เพื่อ	
1)	มุ่งเน้นพัฒนา
ความสามารถ
ในการการจัดการร้าน
เพื่อมอบประสบการณ์
ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า
และเพิ่มยอดขาย	
2)	เตรียมพร้อมต่อ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ของการให้บริการ
ซื้อกลับและการบริการ
จัดส่งอาหารและ	
3)	เพิ่มศักยภาพ
ในการด�าเนินงาน
เพื่อให้บริการในร้าน
และซื้อกลับบ้านหรือ
บริการจัดส่ง	ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	และน�ามา
ซึ่งผลประกอบการที่ดีขึ้น

การฝึกอบรมออนไลน์	
1	วัน	ที่ให้เน้นสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการพัฒนากลยุทธ์
ทางธุรกิจเพื่อตอบรับ
กับตลาดการจัดส่ง
อาหารที่เพิ่มสูงขึ้น	
สืบเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19	พร้อมทั้งสร้าง
ช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ของคอฟฟี่	เจอนี่	
สามารถ	แบ่งปัน
ความรู้	ประสบการณ์	
และปัญหาที่พบ	
เพื่อร่วมกันเสนอวิธี
ที่สามารถพัฒนาการ
ด�าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

การฝึกอบรมออนไลน์	
2	วัน	เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อน
ความส�าเร็จของธุรกิจ	
เช่น	ต้นทุนสินค้า	ค่าจ้าง
พนักงาน	และทิศทาง
ธุรกิจ	ซึ่งล้วนมีส่วน
ส�าคัญต่อการวางแผน
และการด�าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ	
และส่งผลให้สามารถ
บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ได้

การฝึกอบรม	2	วัน	
ซึ่งแบ่งเป็นแบบออนไลน์	
1	วัน	และแบบประชุม
ปกติที่ส�านักงานใหญ่
ของไมเนอร์อีก	
1	วัน	ส�าหรับ	
ผู้ประกอบการ
แฟรนไชส์สเวนเซ่นส์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดการ
พนักงานที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน	ซึ่งสร้าง
ผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจ

ช่องทาง อวานี	ริเวอร์ไซด์ ออนไลน์ ออนไลน์ ออนไลน์ เดอะ	ปาร์ค	และ	ออนไลน์

ผู้เข้าร่วม ผู้ประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ของเดอะ	พิซซ่า	
คอมปะนี,	สเวนเซ่นส์,	
แดรี่ควีน,	คอฟฟี่	เจอนี่
จ�านวน	300	ราย

ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ของ
เดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี	
จ�านวน	25	ราย

ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ของ
คอฟฟี่	เจอนี่	
จ�านวน	24	ราย

ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ของสเวนเซ่นส์	
จ�านวน	50	ราย

ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ของสเวนเซ่นส์	
จ�านวน	12	ราย

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
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แฟรนไชส์ต่างประเทศ

การประชุมประจ�าปีของธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ	พร้อมแบ่งปันตัวอย่างการด�าเนินงาน
อันเป็นเลิศของประเทศไทย	และสื่อสารกลยุทธ์การด�าเนินงานในปี	2565

รายละเอียด การประชุมออนไลน์ระยะเวลา	1	เดือน	จัดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศกับ
ทีมส�านักงานใหญ่	และสื่อสารทิศทางของตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจปี	2565	นอกจากนั้นยังมีการทบทวนผลการด�าเนินงาน
ปี	2564	พูดคุยถึงการเรียนรู้ที่ส�าคัญ	และแบ่งปันตัวอย่างการด�าเนินงานอันเป็นเลิศของประเทศไทยที่สามารถน�ามาประยุกต์
ใช้ได้ในต่างประเทศ	เช่น	กลยุทธ์การตั้งราคา	กลยุทธ์การตลาดบนช่องทางออนไลน์	และการตกแต่งร้านที่สื่อถึงศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น	การประชุมยังน�าเสนอตัวอย่างความส�าเร็จของแบรนด์สเวนเซ่นส์ในกัมพูชาซึ่งสามารถลดต้นทุนของร้านได้ถึงร้อยละ	3	
จากการเปลี่ยนขั้นตอนการจัดส่งอาหารที่ลูกค้าสามารถเลือกไม่รับอุปกรณ์รับประทานอาหารพลาสติกได้

ช่องทาง ออนไลน์

ผู้เข้าร่วม ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของเดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี,	สเวนเซ่นส์,	เดอะ	คอฟฟี่	คลับ	จากประเทศกัมพูชา	เมียนมา	ลาว	เวียดนาม	
บาห์เรน	มัลดีฟส์	โอมาน	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	และซาอุดีอาระเบีย	จ�านวนมากกว่า	40	ราย

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
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ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์	เป็นหน่ึงในผูจ้ดัจ�าหน่ายแบรนด์สนิค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย	ด้วยการน�าเสนอแบรนด์สนิค้าทีห่ลากหลาย 
ครอบคลมุสนิค้าแฟชัน่	เครือ่งใช้ในบ้าน	และเครือ่งครวั	ในปี	2564	ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์	จดัจ�าหน่ายสนิค้าจาก	9	แบรนด์ผ่านจดุจดัจ�าหน่าย
สินค้า	386	จุดทั่วประเทศ

การเป็นสมาชิกองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรม

ไมเนอร์รักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรในอุตสาหกรรมตามภูมิภาคท่ีเราด�าเนินธุรกิจอยู่และเข้าร่วมในองค์การทางการค้า 
และอุตสาหกรรมต่างๆ	เรามุ่งมั่นเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อนโยบายและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันสนับสนุนธุรกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	ความร่วมมือของเราอยู่ในรูปแบบของการจ่ายเงินสนับสนุนการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมในการประชุม 
เพ่ือแสดงความคดิเหน็	ในปี	2564	ไมเนอร์และบรษิทัย่อย	ซึง่รวมถึงเอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊	มส่ีวนร่วมกับองค์การทางการค้าและอตุสาหกรรม	
มากกว่า	100	องค์การ	และสนบัสนุนค่าสมาชกิ	15.8	ล้านบาท	ทัง้นี	้ไมเนอร์	โฮเทลส์	ในยุโรป	ได้ร่วมกับองค์การทีห่ลากหลายเพ่ือขบัเคลือ่น 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการท�าธุรกิจท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน	 ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมในองค์กรการท่องเที่ยวโลก 
แห่งสหประชาชาต	ิและกรอบความร่วมมอืการพัฒนาเพ่ือความยัง่ยืนแห่งสหประชาชาต	ิสถาบนัทรพัยากรโลก	กองทุนสตัว์ป่าโลกสากล	
Sustainable	Hospitality	Alliance	และ	CDP

ความร่วมมือกับสถาบันการเงินภายใต้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างย่ังยืน

ในเดือนพฤศจิกายน	 2564	 ไมเนอร์ยกระดับความร่วมมือระหว่างไมเนอร์และธนาคารไทยพาณิชย์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
บล็อกเชนในธุรกิจ	 ไปสู่การท�าสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเส่ียงทางการเงิน	 โดยน�าผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และ 
ธรรมาภิบาล	(ESG)	ขององค์กรมาใช้เพื่อการพิจารณาอัตราดอกเบี้ย	(ESG-Linked	Interest	Rate	Swap)	โดยการด�าเนินงานด้าน	ESG	
ของไมเนอร์ถกูน�ามาเป็นหลกัเกณฑ์พิจารณาอตัราดอกเบีย้	ซึง่เป็นผลดต่ีอต้นทนุการเงนิของบรษิทัและยังเป็นแนวทางท่ีสอดรบักับบรบิท
สากลที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

ความสัมพันธ์ท่ียาวนานและย่ังยืน  | การเป็นสมาชิกองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรม | 
ความร่วมมือกับสถาบันการเงินภายใต้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างย่ังยืน
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4ลูกค้า

ไมเนอร์มุง่มัน่น�าเสนอผลติภัณฑ์และบรกิารทีด่เีย่ียมซึง่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ	ความปรารถนา	และความคาดหวังของลูกค้า	
เราสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกับลูกค้าเชิงรุกเพ่ือเข้าใจ
ความต้องการของพวกเขาและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่เหมาะสม

ปี	 2563	 ไมเนอร์ต้ังเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนใหม่	 ได้แก	่
“ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ทุกแบรนด์น�าเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ย่ังยืน
หรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย	1	 เมนู	ภายในปี	 2567”	
โดยค�านึงถึงความตระหนักและความชอบท่ีเพ่ิมขึ้นของลูกค้า 
ในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู ่ที่ดี 	 แบรนด์ไมเนอร์	 ฟู ้ด	 
ในประเทศไทย	ออสเตรเลีย	และตะวันออกกลาง	รวม	4	แบรนด์	
สามารถน�าเสนอเมนูอาหารท่ีย่ังยืนหรือดีต่อสุขภาพได้ถึง	 
55	เมนู	ในปี	2564

เรายังคงเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยการยกระดับ
ประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
เรา	 และเชิญชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ 
การตลาดเพ่ือสังคมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
 
ความยืดเยื้อของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19	ท�าให้การดูแลความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีเคร่งครัดได้กลายมาเป็นมาตรฐาน
การด�าเนินงานของธุรกิจของไมเนอร์ทั่วโลก	โรงแรมของเรายังคง 
ด�าเนินมาตรการด้านสุขภาพและสุขอนามัยที่พัฒนาขึ้น	 เช่น	
Anantara’s	Stay	with	Peace	of	Mind,	AvaniSHIELD,	Oaks	
SureStay,	Elewana’s	Essential	Elements	และ	Feel	Safe	at	
NH	ในขณะที	่ไมเนอร์	ฟู้ด	ในประเทศไทยด�าเนินการจดัส่งอาหาร
แบบ	“ไม่มกีารสมัผสัโดยตรง”	(Zero	Touch	Delivery)	และได้รบั
การรบัรองจากโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสขุอนามยั	
Amazing	Thailand	Safety	and	Health	Administration	(SHA)	
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	2	และยื่นสมัครรับการรับรองระดับ	SHA+	
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีพนักงานได้รับ
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

ความปลอดภัยและการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของอาหาร  | สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี | นวัตกรรม | การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า | 
โครงการการตลาดเพ่ือสังคม
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ความปลอดภัยและการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของอาหาร

ท่ีไมเนอร์	 อาหารท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพเป็นสิ่งที่เราให้ความ
ส�าคญัสงูสดุเนือ่งจากมผีลกระทบอย่างมากต่อสขุภาพลกูค้า	เรา
มีขั้นตอนที่เข้มงวดเพ่ือให้แน่ใจว่าโรงแรมและร้านอาหารของเรา
ให้บริการอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง

ไมเนอร์มกีารตรวจตดิตามคูค้่าโดยทมีบรหิารจดัการซพัพลายเชน 
หรือบริษัทตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองเป็นประจ�าท้ังแบบ 
รายปีและทุกๆ	2	ปี	หรือ	3	ปี	ขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยง 
ทีไ่ด้รับการระบ	ุหนึง่ในเกณฑ์การประเมนิทีส่�าคญัคอืการร้องเรยีน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร	 ในปี	 2564	 ร้อยละ	71	
ของคูค้่ารายส�าคญัชัน้ที	่1	และชัน้ท่ี	2	ในประเทศไทย	ออสเตรเลยี	 
และยุโรป	ได้รับการตรวจตดิตามด้านความปลอดภยัและคุณภาพ
อาหารประจ�าปีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดจากการตรวจ
ประเมินจะต้องได้รับการแก้ไขโดยคู่ค้า	 และหากไม่มีการแก้ไข
อาจส่งผลถึงการระงับการท�าธุรกิจร่วมกันได้

การปฏิบัติน้ีเป็นการประกันการคุ้มครองสุขภาพของลูกค้า 
ในขณะเดียวกันก็ปกป้องธุรกิจในแง่ของผลกระทบทางการเงิน	
ความต่อเนื่องในการด�าเนินธุรกิจ	และชื่อเสียงของบริษัท

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ท่ัวโลก

เพ่ือให้มั่นใจว่าอาหารท่ีเราบริการให้กับลูกค้ามีความปลอดภัย	
พนักงานทุกคนในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องด่ืมและฝ่ายครัว	 
ของโรงแรมทุกแห่งท่ัวโลกต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั 
และสุขาภิบาลอาหาร

ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย

ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ในประเทศไทย	 ก�าหนดให้พนักงานใหม่ในธุรกิจ
ร้านอาหารต้องผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร	 และได้ใบประกาศ
มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยอาหารภายใน	7	วัน	หลังจาก 
การเริ่มท�างานวันแรก	 โดยการอบรมน้ีจัดขึ้นโดยโรงเรียน 
การอาหารไทย	เอม็	เอส	ซ	ีซึง่เป็นโรงเรยีนสอนประกอบอาหารอย่าง
มืออาชีพท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ	 ในปี	 2564	 
พนักงานทั้งสิ้น	16,280	คน	ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศ
ซึ่งมีอายุ	3	ปี

ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศจีน

ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ในประเทศจีนริเริ่มโครงการตรวจสอบแหล่งท่ีมา 
ของปลา	 เพ่ือตรวจสอบและติดตามห่วงโซ่อุปทานจากต้นน�้า
สู่ปลายน�้าของปลาสดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหลักส�าหรับร้านอาหาร 
ริเวอร์ไซด์	 ในปี	 2564	 ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ในประเทศจีน	 ร่วมมือกับ
ฟาร์มปลาท้องถ่ินซึง่เพาะเลีย้งสายพันธ์ุปลาทีใ่ช้ในร้านอาหารให้
ครอบคลมุสายพันธ์ุเพ่ิมขึน้จากชนดิทีม่กีารตรวจสอบแห่งทีม่าอยู่
แล้ว	ได้แก่	ปลาเฉา	(Grass	Carp)	และปลาชงิเจยีง	อย่างไรก็ตาม	
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19	ท�าให้การขยายโครงการ
ส�าหรับร้านอาหารในภาคเหนือท้ังหมดล่าช้าลงจากที่วางแผนไว้
และเลื่อนไปด�าเนินการในเดือนกรกฎาคม	2565

ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย
ยังคงท�างานร่วมกับเอ็นเอสเอฟ 

อินเตอร์เนช่ันแนล (NSF) 
ซ่ึงเป็นองค์กรสากลอิสระท่ีควบคุม

มาตรฐานในการดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยจากอาหาร 

เพ่ือให้ค�าแนะน�าและตรวจประเมิน
ร้านแฟรนไชส์ของไมเนอร์ ฟู้ด 

ในประเทศไทย ในปี 2564 
NSF ท�าการตรวจประเมินแบบดิจิทัล 

ด้านความปลอดภัยอาหาร 
มาตรฐานของแบรนด์ 

และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ส� าหรับร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 
และสเวนเซ่นส์ จ�านวน 373 ร้าน

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

ความปลอดภัยและการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของอาหาร  | สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี | นวัตกรรม | การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า | 
โครงการการตลาดเพ่ือสังคม
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4สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี

ไมเนอร์ โฮเทลส์ 
โปรแกรมสุขภาพหลายมิติ 

ไมเนอร์	โฮเทลส์	ตระหนกัถึงแนวโน้มทีส่งูขึน้ของลกูค้าท่ีมคีวามใส่ใจ 
ต่อสุขภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์และการบริการทางสุขภาพ	
จึงได้พัฒนา	 “โปรแกรมสุขภาพหลายมิติ”	 เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการมีสุขภาพและวิธีการด�าเนินชีวิตท่ีดี	 โปรแกรมนี้น�าเสนอ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม	 ท่ีครอบคลุมทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 
จิตวิญญาณ	อารมณ์	 สังคม	 ไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งล้วน 
ช่วยส่งเสริมความรู ้สึกดีต่อตนเองหรือคุณภาพชีวิต	 รวมถึง 
ความสัมพันธ์ของตนเองต่อผู้อื่น	 โปรแกรมน้ีเริ่มต้นท่ีโรงแรม 
เครืออนันตราในภูมิภาคเอเชียเมื่อปี	2564

เรายังคงน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพพ้ืนฐาน	 เช่น	
อาหารท่ีย่ังยืนหรือเพ่ือสุขภาพ	การสอนโยคะ	การท�าสปา	และ
บรกิารทรทีเมนท์	อย่างไรก็ตาม	เรายกระดบัผลติภณัฑ์และบรกิาร
เหล่านี้ให้เหมาะสมกับความต้องการและความจ�าเป็นของลูกค้า
แต่ละท่าน	 เราว่าจ้างนักโภชนาการส�าหรับคลินิกสุขภาพของเรา
เพ่ือให้ค�าปรึกษาด้านโภชนาการและสร้างแผนโภชนาการด้วย
เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดีต่อสุขภาพ
แก่ลูกค้าตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล	 เราพัฒนา
แผนการบ�าบัดสุขภาพท่ีน�าเอกลักษณ์บริการของเรารวมเข้ากับ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีให้ประโยชน์ทั้งความรู้สึกผ่อนคลายและ 
การรักษา	 นอกจากนี้เรายังร่วมกับคนสวนของโรงแรมในการ 
ปลกูสวนสมนุไพรท่ีสามารถน�ามาใช้ทีศ่นูย์สขุภาพและร้านอาหาร
ของโรงแรม	 เราศึกษาและฟื้นฟูศิลปะการรักษาสุขภาพท้องถ่ิน
และน�ามาใช้พัฒนาชดุการบ�าบดัพ้ืนเมอืง	เช่น	“ย�า่ขาง”	การบ�าบดั 
พ้ืนเมอืงของภาคเหนือของประเทศไทย	และเพ่ือส่งเสรมิสขุภาพจติ 
ทีด่	ีไมเนอร์	โฮเทลส์	ได้พัฒนาโปรแกรม	“การฟ้ืนฟูการนอนหลบั”	 
เพื่อแก้ไขปัญหาการนอนหลับ	ได้แก่	ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ	
การหลับยาก	 และปัญหาด้านความเครียดอื่นๆ	 เพ่ือการสร้าง
สุขภาพการนอนหลับท่ีดีให้กับลูกค้า	 โปรแกรมนี้จะพร้อมให้
บริการ	ณ	บางโรงแรมในเครือในปี	2565	

ไมเนอร์เดินหน้าผสานบริการด้านสุขภาพในโรงแรมเข้ากับสปา
ชั้นน�าของเรา	ในปี	2564	เราได้เปิดตัวคลินิก	ลา	แพรรี	(Clinique	
La	Prairie)	นอกภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรก	คลินิก	ลา	แพรรี	เป็น
ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงามล�้าสมัยระดับโลก	 โปรแกรมด้าน
สขุภาพแบบองค์รวมของเราผสมผสานนวัตกรรมใหม่ๆ	นกับ�าบดั 
ที่ได้รับการอบรมจากต่างประเทศ	 และภูมิปัญญาท้องถ่ินต่างๆ	
เข้าด้วยกัน	โปรแกรมบ�าบดัและทรตีเมนต์และการรกัษาเพ่ือความ
อ่อนเยาว์ของเราถูกพัฒนาขึ้นตามแนวทางของคลินิก	ลา	แพรร	ี
ที่มุ่งหวังสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้ามีสุขภาพและ
ชีวิตที่ดีขึ้น	และมีอายุที่ยืนยาว

เราเชื่อมั่นว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อคนทุกกลุ ่มอายุและ 
ได้พัฒนาโปรแกรมพิเศษส�าหรับเด็กที่ส่งเสริมการเคล่ือนไหว 
ทางร่างกาย	ความรู้ด้านโภชนาการ	และการมีสติ	 เช่น	ทางเดิน
สะพานยอดไม้	 ยิงธนู	 โยคะสัตว์	 การท�าสวน	ชั้นเรียนท�าอาหาร	
และศิลปะงานฝีมือ	 โดยผู ้ปกครองสามารถร่วมท�ากิจกรรม 
เหล่าน้ีได้เพ่ือส่งเสริมความผูกพันในครอบครัวระหว่างท่ีเข้าพัก
ที่โรงแรมของเรา	

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า

ความปลอดภัยและการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของอาหาร  | สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี | นวัตกรรม | การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า | 
โครงการการตลาดเพ่ือสังคม



60

บริ
ษั

ท 
ไม

เน
อร์

 อิ
นเ

ต
อร์

เน
ชั่ 

นแ
นล

 จ
�ำ

กัด
 (

มห
ำช

น) ไมเนอร์ โฮเทลส์  
การปกป้องสุขภาพ

ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมภายใต้แบรนด  ์
อนนัตรา,	อวานี,	โอ๊คส์,	ทโิวล,ี	เอเลวาน่า	คอลเลคชัน่	และเอน็เอช	
โฮเทล	กรุ๊ป	 รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ที่ถูกยกระดับขึ้นเพ่ือปกป้องลูกค้าและพนักงานของเราเพ่ือ 
ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 
ท่ียืดเย้ือ	 รวมท้ังปรับปรุงมาตรการป้องกันสุขภาพที่พัฒนาขึ้น
เมื่อปี	 2563	 อย่างสม�่าเสมอตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง	 
ในปี	 2564	 ท่ีพักทั้งหมดในประเทศไทยได้รับการรับรองจาก
โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	 (Amazing	
Thailand	Safety	and	Health	Administration)	ระดับ	“SHA+”	
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีพนักงานได้
รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19	 และโรงแรมของเราในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ได้รับประกาศนียบัตร	 “Go	Safe”	 จากรัฐบาล 
กรุงอาบูดาบี	 ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัย
เพื่อปกป้องนักท่องเที่ยวจากการแพร่กระจายของโควิด-19

ไมเนอร์ ฟู้ด 
มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งส�าคัญสูงสุดของเรา	 
ทั้งส�าหรับลูกค้าท่ีเข้ารับประทานอาหารในร้านและซื้อกลับบ้าน	
เรามีมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดเพ่ือปกป้องสุขภาพของ
ลูกค้าและพนักงานของเรา	 ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ทุกแบรนด์ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสุขอนามัยท่ีเข้มงวดเพ่ือป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19	
และมาตรการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยอื่นๆ	

เราด�าเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดผ่าน
มาตรการ	 “ไม่มีการสัมผัสโดยตรง”	 ส�าหรับทั้งการรับประทาน
อาหารที่ร้านและการซื้อกลับบ้าน	 รวมถึงการบริการส่งอาหาร
โดย	1112	เดลิเวอรี่	(1112D)	ไมเนอร์	ฟู้ด	ในประเทศไทยทุกร้าน	 
ยกเว้นเคาน์เตอร์แดรี่	 ควีน	 และร้านคอฟฟี่	 เจอน่ี	 ยังคงได้รับ 
การรบัรองจากโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสขุอนามยั	
(Amazing	Thailand	Safety	and	Health	Administration:	SHA)	
และมากกว่าร้อยละ	65	ได้รับการรับรองระดับ	“SHA+”

ในปี	 2564	 ไมเนอร์	 ฟู ้ด	 ตอบสนองต่อค�าสั่งปิดบริการห้าง 
สรรพสนิค้าชัว่คราวของรฐับาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19	 โดยริเริ่มครัวกลาง	หรือ	 “Cloud	Kitchen”	 และ 
รวมแบรนด์อาหาร	2	-	5	แบรนด์ไว้ในร้านเดียว	แบรนด์ที่เข้าร่วม
ได้แก่	เดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี,	ซซิซ์เลอร์,	บอนชอน,	สเวนเซ่นส์	และ	
แดรี	่ควีน	กลยุทธ์นีช่้วยให้แบรนด์สเวนเซ่นส์	และแดรี	่ควีน	มพ้ืีนท่ี
ขายที่ร้านกว่า	30	แห่ง	ขณะที่ซิซซ์เลอร์สามารถให้บริการลูกค้า
ที่ร้านเดอะ	 พิซซ่า	คอมปะนี	นอกห้างสรรพสินค้ากว่า	 20	 แห่ง	

Stay with Peace 
of Mind

AvaniSHIELD

Elewana’s 
Essential 
Elements

Feel Safe 
at NH

Oaks SureStay
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4ไมเนอร์ ฟู้ด 
เมนูอาหารจากวัตถุดิบย่ังยืนหรือดีต่อสุขภาพ

ในปี	2563	ไมเนอร์ตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่ขึ้น	ได้แก่	“ไมเนอร์	ฟู้ด	ทุกแบรนด์น�าเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือ
ดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย	1	เมนู	ภายในปี	2567”	โดยค�านึงถึงความตระหนักและต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในเรื่องการใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี	 ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในสุขภาพของพวกเขามากขึ้นและยังมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากเกษตรกรรม	การแปรรูปอาหาร	และการขนส่ง	ทีม	Minor	Food	Innovation	(M-FIT)	ท�างานร่วมกับ 
ทีมวิจัยและพัฒนาของแบรนด์ต่างๆ	 ของไมเนอร์	 ฟู ้ด	 และโรงงานของเราเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนเป้าหมายของเรา 
พร้อมตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นของลูกค้า

ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19	ต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ	ส่งผลให้ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ไม่สามารถน�าเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ย่ังยืน 
หรือดีต่อสุขภาพออกสู่ตลาด	 ได้ครบทุกแบรนด์ในปี	 2564	อย่างไรก็ตาม	แบรนด์ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ในประเทศไทยรวม	4	แบรนด์	 สามารถ 
น�าเสนอเมนูอาหารที่ยั่งยืนหรือเพื่อสุขภาพได้รวม	19	เมนู	และแบรนด์	เดอะ	คอฟฟี่	คลับ	ในออสเตรเลียและตะวันออกกลาง	น�าเสนอ
เมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพได้ถึง	36	เมนู

เดอะ คอฟฟี่ คลับ – เมนูคีโต และน�้าผลไม้สกัดเย็น

เมือ่ต้นปี	2564	เดอะ	คอฟฟ่ี	คลบั	ประเทศไทย	ได้เปิดตวัอาหารคโีต	 
(คีโตเจนิก)	 3	 เมนู	 และเครื่องดื่มคีโต	 2	 ชนิด	 เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการอาหารคโีตทีเ่พ่ิมขึน้ของผูบ้รโิภคชาวไทย	อาหารคโีต 
เป็นอาหารท่ีมีคาร์โบไฮเดรตและกลูเตนต�่า	 และเชื่อกันว่า 
เป็นทางเลือกส�าหรับการลดน�้าหนักและการมีสุขภาพที่ดีข้ึน	 
หลังจากนั้น	คอฟฟี่	คลับ	ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่	คือ	น�้าผลไม้
สกัดเย็นแบรนด์	 “Jooly”	 ซึ่งมาใน	 6	 รสชาติ	 โดยน�้าผลไม้สกัด
เย็นเหล่าน้ีมีส่วนประกอบของเบต้ากลูแคนที่มีผลดีต่อสุขภาพ
หวัใจและระดบัคอเลสเตอรอล	และช่วยเสรมิภมูคิุม้กันและรกัษา
ระดับน�้าตาลในเลือด

เบอร์เกอร์ คิง – เบอร์เกอร์แพลนต์เบส

เบอร์เกอร์	 คิง	 ประเทศไทย	 เล็งเห็นถึงโอกาสในการตอบสนอง 
ความต้องการอาหารท่ีย่ังยืนและเพ่ือสขุภาพ	และได้เปิดตัวเบอร์เกอร์	 
3	ตวัเลอืกทีท่�าจากวัตถุดบิจากพืชหรอืแพลนต์เบส	(Plant-based)	
สู่ตลาดในปี	 2564	 ได้แก่	 แพลนต์เบส	 วอปเปอร์,	 แพลนต์เบส	 
วอปเปอร์	 จูเนียร์	 และแพลนต์เบสแบล็คทรัฟเฟิลเบอร์เกอร	์
โดยเบอร์เกอร์	 คิง	 เป็นเจ้าแรกในธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 
ในประเทศไทยที่น�าเสนอตัวเลือกดังกล่าว

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
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แดรี่ ควีน – ไอศกรีมหวานน้อย

แดรี่	 ควีน	 ตอบสนองต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์ 
ที่ลดส่วนผสมของน�้าตาลและได้พัฒนาสูตรไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ 
หวานน้อย	 ซึ่งลดส่วนผสมของน�้าตาลลงร้อยละ	 25	 โดย 
ซอฟต์เสิร์ฟ	 “หวานน้อย”	 เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2564	 
ที่ทุกสาขาทั่วประเทศไทย	แดรี่	 ควีน	ประเทศไทย	 เป็นผู้ที่ได้รับ 
สิทธ์ิแฟรนไชส์ของแดรี่	 ควีน	 เจ้าแรกและเจ้าเดียวของโลก 
ที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้

ซิซซ์เลอร์ – เมนูแพลนต์เบส และขนมปังเพื่อสุขภาพ

ซซิซ์เลอร์	ประเทศไทย	ยังคงน�าเสนอเมนตูวัเลอืกท่ีท�าจากวตัถุดบิ 
จากพืชหรอืแพลนต์เบส	(Plant-based)	ออกสูต่ลาดอย่างต่อเน่ือง 
ตั้งแต่ปี	2562	 เพื่อสนองความต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพและ
ต่อสิง่แวดล้อมของผูบ้รโิภคชาวไทยทีเ่พ่ิมขึน้	ในปี	2564	ซซิซ์เลอร์	
เปิดตวั	2	เมนแูพลนต์เบสใหม่	ได้แก่	บยีอร์น	สเต๊ก	กัวคาโมเล่	และ 
ซัลซา	และลาบทอด	ออมนิมีท	เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนยีว	นอกจากน้ี	
ยังมเีมนแูซนด์วิช	2	 เมนูทีท่�าจากขนมปังผกัรวมท่ีมีเส้นใยสูงและ
ขนมปังโฮลมีลที่มีค่าดัชนีไกลซีมิกต�่า	(Low	GI)	และมีน�้าตาลต�่า	
เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน�้าตาล
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เดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลีย – เมนูวีแกน เจ กลูเตนต�่า 
และอาหารและเครื่องดื่มพลังงานต�่า

เดอะ	คอฟฟี่	 คลับ	 ออสเตรเลีย	มีเมนูเพ่ือสุขภาพส�าหรับลูกค้า
ทั้งกลุ่มผู้ใหญ่และเด็กรวม	 23	 เมนู	 เช่น	 สลัดมันเทศและไก่
กลูเตนต�่า,	 สมูทต้ีผักกลูเตนต�่า,	 ขนมปังปิ้งวีแกนหน้าผักแบบ
เมดิเตอร์เรเนียน,	 ชุดผักส�าหรับเด็ก	 และสมูทตี้อาซาอิเบอร์รี่
พลังงานต�่า

เดอะ คอฟฟี่ คลับ ตะวันออกกลาง – 
เมนูแพลนต์เบสและวีแกน 

เดอะ	คอฟฟี่	 คลับ	 ตะวันออกกลาง	 ให้บริการเมนูแพลนต์เบส
และวีแกนรวม	 13	 เมนู	 ในปี	 2564	 เช่น	 แพลนต์เบสชนิทเซิล,	 
แพลนต์เบสกังเปา,	ฟูซลีวีีแกนจากฟักทองและผกัโขม,	สเต็กวีแกน 
จากมะเขือยาวราดซอสมะเขือเทศ	 และพาสต้าวีแกนราดซอส
เพสโต้ผักโขม
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นวัตกรรมมคีวามส�าคญัต่อการเตบิโตท่ีย่ังยืนและความสามารถในการแข่งขนัของธุรกิจ	และช่วยให้บรษิทัมคีวามโดดเด่นกว่าบรษิทัอืน่ๆ	
ในตลาด	พร้อมยังสร้างกระแสความตืน่เต้นในกลุม่ลกูค้าด้วยผลติภณัฑ์และบรกิารใหม่ๆ	ในขณะทีม่อบช่องทางสร้างรายได้ใหม่แก่บรษิทั

ไมเนอร์ ฟู้ด

ไมเนอร์	ฟู้ด	ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ	ผ่านทีม	Minor	
Food	Innovation	Team	(M-FIT)	ซึง่ท�างานอย่างใกล้ชดิกับทีมวิจยั 
และพัฒนาของแบรนด์ไมเนอร์	ฟู้ด	ทั้งในประเทศไทยและกับทีม 
แฟรนไชส์ต่างประเทศ	M-FIT	 ไม่เพียงแต่น�าเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ	 แต่ยังพัฒนาเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ๆ	 ที่ช่วยยกระดับ
ประสบการณ์ของลูกค้า	 และเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน	
นอกจากนั้นในปี	 2564	 ไมเนอร์	 ฟู้ด	 ได้เปิดตัวโครงการ	Minor	
Food’s	Young	Entrepreneur	(YEP)	ซึง่เป็นการอบรมระยะเวลา	 
12	 เดือนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาศักยภาพ	
GROW	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือเฟ้นหาผู้มีศักยภาพรุ่นใหม่ผ่านการ
สร้างทักษะต่างๆ	 ท่ีจ�าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส�าเร็จ	 ไมเนอร์ต้องการสร้างศูนย์บ่มเพาะภายในองค์กร 
ทีส่ามารถส่งเสรมิการพัฒนานวัตกรรมและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ	ให้กับไมเนอร์	ทีม	YEP	ท�างานกับทีม	M-FIT	อย่างใกล้ชิด
เพ่ือน�าเสนอแนวคดินวัตกรรมใหม่ๆ	และด�าเนินการเพ่ือท�าแนวคิด
เหล่านั้นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ได้จริง	 ตั้งแต่การวางแผนการ
ตลาด	การสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์	การวางจดุยืนของแบรนด์	
และการด�าเนินงานจรงิหน้าร้าน	นวัตกรรมทีถู่กพัฒนาและเปิดตวั
สูต่ลาดจรงิ	ได้แก่	Jooly	แบรนด์น�า้ผลไม้สกดัเย็น	และ	Naughty	&	 
Rice	 แบรนด์	 Poke	 Bowl	 คุณภาพสูงที่เหมาะกับวิถีชีวิตของ
คนรุ่นใหม่ซึ่งนวัตกรรมเหล่าน้ีช่วยเปิดโอกาสในการสร้างรายได้
ใหม่ๆ	ให้บริษัท	

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 มุ่งเน้นการใช้ระบบดิจิทัลในข้ันตอนการจอง 
และการเช็กอินเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
ของโรงแรม	 และมอบประสบการณ์ท่ียอดเย่ียมให้กับลูกค้า 
ไปพร้อมกัน	 เราเปิดตัวแอปพลิเคชัน	 “Anantara	Digital	Host”	
ขึ้นในปี	 2563	 ตามด้วยแอปพลิเคชัน	 “Avani	 Digital	 Host”	 
ในปี	2564	โรงแรมในเครือรวม	18	แห่งมีการใช้งานแอปพลิเคชัน
ซึ่งได้รับการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ	 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านดิจิทัล	โดยอวานี	ปาล์ม	วิว	ดูไบ	ได้น�าร่องการใช้คุณสมบัติ
การเช็กอินออนไลน์ล่วงหน้าและกุญแจห้องบนมือถือ	 ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาในการรอและลดจุดสัมผัสระหว่างลูกค้าและพนักงาน
ในช่วงทียั่งมกีารระบาดของโควิด-19	นอกจากนีก้ารใช้กุญแจห้อง 
บนมือถือยังช่วยลดการใช้วัสดุในการผลิตคีย์การ์ดและลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 มีเป้าหมายยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า 
ในการจองออนไลน์และจองตรงกับเว็บไซต์โรงแรมของเรา	 
โดยการเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ	และมอบความยืดหยุ่นในการ
ช�าระเงนิ	ซึง่ในกรณีทีล่กูค้าอนญุาตให้เรารวบรวมข้อมลูจะท�าให้
เรามรีายละเอยีดข้อมลูและความชอบของลกูค้าเพ่ือน�าเสนอสทิธิ
ประโยชน์และแคมเปญทางการตลาดทีต่รงกับความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น
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4ตัวอย่างนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยไมเนอร์	ฟู้ด	ในปี	2564:

สเวนเซ่นส์ - ร้าน Concept Store 
และไอศกรีมพรีเมี่ยมท�าสดจาก Craft Bar

สเวนเซ ่นส์ตอกย�้าความเป็นผู ้น�าด ้านไอศกรีมท่ีมีประวัติ 
อนัยาวนานและความส�าเรจ็ของร้าน	Flagship	Store	สาขากาดน่าน 
ซึง่เป็นร้านทีผ่สมผสานวฒันธรรมท้องถ่ินทีโ่ดดเด่นและการสร้าง
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าโดยเปิดตัวร้าน	 Concept	
Store	ขึ้นอีก	2	แห่ง	ใน	2	จังหวัด	ร้านแรกตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา	
คือ	Yala	Park	Concept	Store	ซึ่งรูปแบบของร้านทั้งภายนอก
และภายในได้รบัแรงบนัดาลใจจากกรงนกตามชือ่เสยีงของจงัหวัด
ยะลาในฐานะ	“เมอืงนก”	อกีร้านต้ังอยู่ในจงัหวดัเชยีงใหม่คอื	Kad	
Farang	Concept	Store	ซึ่งเน้นรูปแบบร้านตามสถาปัตยกรรม
ของภาคเหนือและตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาโดยใช้ลักษณะของ	
“โคมยี่เป็ง”	ส�าหรับโคมไฟของร้าน	

นอกจากน้ันสเวนเซ่นส์ได้น�าเสนอประสบการณ์ไอศกรมีพรเีมีย่ม 
ภายใต้แนวคิด	 “Swensen’s	 Craft	 Bar”	 ซึ่งเปิดตัวในเดือน
ตุลาคม	2564	ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน	 เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการและวิถีชีวิตที่มองหาความพิเศษของผู ้บริโภค	 
ทางร้านผลติไอศกรมีทีผ่สมใหม่ด้วยวัตถุดิบทีม่คุีณภาพ	โดยเปิดตวั	 
6	 รสชาติพิเศษ	 ได้แก่	 Pistachios	 Ferrero,	 Black	 Truffle,	 
Reese’s	Peanut	Butter,	Creamy	Peach,	Rose	Lychee	Sorbet	
และ	Mixed	Berry	Sorbet	และจะมีการปรับเปลี่ยนรสชาติใหม่
ทุกๆ	2	เดือน	แนวคิดของ	Swensen’s	Craft	Bar	ช่วยให้ยอดขาย
ของสาขาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	75	ในไตรมาสที่	4	ของปี	2564	เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี	2563	

Naughty & Rice - ข้าว Poke Bowl เพื่อสุขภาพ

Naughty	&	Rice	เป็นแบรนด์ใหม่ที่เปิดตัวขึ้นในปี	2564	เพื่อน�า
เสนอข้าว	Poke	Bowl	เพ่ือสขุภาพท่ีใช้วัตถุดบิสดใหม่คณุภาพสงู 
ให้กับผู้บริโภครุ่นใหม่ท่ีใส่ใจสุขภาพ	นอกจากเมนู	 Poke	Bowl	
ท่ัวไปอย่างแซลมอนและปลาทูน่าท่ีเสิร์ฟในสไตล์ญ่ีปุ่นแล้ว	
Naughty	&	Rice	 ยังเพ่ิมความแปลกใหม่ให้กับเมนูของเราโดย
ใช้เครื่องเทศและส่วนผสมของไทย	เช่น	“Yum?	Yumm!”	ซึ่งเป็น	
Poke	Bowl	หน้าย�าแซลมอนสไตล์ไทย	และ	“Jim’s	Jaew”	ที่ใช้
ส่วนผสมของเครื่องเทศและสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดเสิร์ฟ
พร้อมไก่ย่าง	
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Jooly - น�้าผลไม้ 100% สกัดเย็น

ความต้องการผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพในประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้น
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับไมเนอร์	ฟู้ด	ด้วยแบรนด์	“Jooly”	
ซึ่งน�าเสนอน�้าผลไม้สกัดเย็นที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูป
ด้วยความดันสูง	 (High-Pressure	Processing:	HPP)	ที่ท�าลาย
จุลินทรีย์และช่วยให้น�้าผลไม้ให้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน
ขึ้น	การใช้เทคโนโลยีนี้ช่วยคงความสดของผักและผลไม้เช่นเดียว
กับการรักษาประโยชน์ของวิตามิน	เอนไซม์	แร่ธาตุ	และสารต้าน
อนุมูลอิสระ	 โดยน�้าผลไม้ของ	 Jooly	มีทั้งหมด	6	 รสชาติและให้
ประโยชน์ต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน	
และเสริมสร้างกระบวนการล้างพิษ

ซิซซ์เลอร์ - ทูโก  

ในปี	2563	ซซิซ์เลอร์	ประเทศไทย	เปิดตวั	“ซซิซ์เลอร์	ทโูก”	(Sizzler	
To	Go)	ครั้งแรกด้วยแนวคิดแกร๊บแอนด์โกเพ่ือให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคในเมือง 
ทีใ่ช้ชวีติแบบเร่งรบี	ในปี	2564	ซซิซ์เลอร์เปิดตวัร้านทูโกอกี	5	แห่ง
ตามศูนย์กลางคมนาคมในกรงุเทพฯ	ปัจจบุนั	มร้ีานทโูกรวม	6	ร้าน
ทีใ่ห้บรกิารผูบ้รโิภคด้วยตวัเลอืกอาหารสขุภาพทีเ่หมาะกับการใช้
ชวิีตแบบเร่งด่วน	เช่น	สลดั	แซนวิช	Low	GI	และน�า้ผลไม้สกัดเย็น

1112 เดลิเวอรี่

บริการจัดส่งอาหาร	“1112	เดลิเวอรี่”	(1112D)	ของไมเนอร์	ฟู้ด	ได้ขยายขอบเขตการด�าเนินงานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย	
ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	และให้บริการลูกค้ากว่า	1.2	ล้านคนในปี	2564	เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ	70	จากปีก่อนหน้า	1112D	
น�า	“Zeek”	ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ส�าหรับการจัดส่งมาใช้เพื่อปรับปรุงเวลาในการจัดส่งให้ดีขึ้นโดยการลดเวลาในการจัดหา
พนักงานส่งอาหารและลดเวลาการเดินทาง	การใช้แพลตฟอร์มน้ียังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อใบเสร็จ 
ได้ถึงร้อยละ	 21	 เมื่อเทียบกับปี	 2563	 เรายังคงพัฒนาบริการ	 1112D	 อย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับประสบการณ์การใช้
บริการและควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยเพ่ือปกป้องสุขภาพของลูกค้า	1112D	 ให้บริการบนเว็บไซต์และ 
แอปพลเิคชนัโทรศพัท์มอืถือซึง่ลกูค้าสามารถสัง่อาหารได้จาก	17	แบรนด์อาหารทัง้ในเครอืไมเนอร์และจากแบรนด์อืน่ๆ	ขึน้อยู่
กับพ้ืนท่ีพักอาศยัของลกูค้า	นอกจากน้ันลกูค้าสามารถจ่ายค่าอาหารได้หลากหลายวธีิ	ได้แก่	จ่ายปลายทาง	ผ่านบตัรเดบติหรอื
เครดติ	หรอืจ่ายผ่านแอปพลเิคชนัทรมูนันี	่วอลเลท็ลกูค้ายังสามารถสะสมแต้มและแลกเป็นส่วนลดเวลาสัง่อาหารเมือ่ผกูบตัร	
Rabbit	LINE	Pay	เข้ากับบัญชี	1112D	ทั้งนี้	เราก�าลังด�าเนินการขยายความร่วมมือกับผู้ให้บริการช�าระเงินในตลาดเพิ่มขึ้น

ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้จากแบรนด์ต่างๆ	ของไมเนอร์	ฟู้ดและแบรนด์อื่นๆ	รวม	17	แบรนด์	ผ่าน	1112D

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
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4การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า

ไมเนอร์เชื่อมั่นว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าจะช่วยสร้างความภักดีและการรักษาลูกค้าซึ่งส่งผล 
ให้ธุรกิจเติบโต	 เราติดตามความภักดีของลูกค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพ่ือเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า 
และน�ามาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง	 เราสังเกตเห็นการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จึงมุ่งเน้นยกระดับแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเพ่ือให้แน่ใจว่าเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และทันท่วงท	ีโดยทีย่งัคงมกีารบงัคับใช้ระบบความปลอดภยัด้านไซเบอร์และการปกป้องความเป็นส่วนตวัของข้อมลูลกูค้าอย่างเข้มงวด

ในปี	2564	ไม่พบผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ	 และการสื่อสารด้านการตลาดท่ีขัดต่อ
กฎหมายอย่างมีนัยส�าคัญ	

แนวทางการส่ือสารของบริษัท:  

ไมเนอร์และหน่วยงานในเครือน�าแนวทางการสื่อสาร
ของบริษัท	 มาใช้อย่างเคร่งครัดเพ่ือส่ือสารกับบุคคล
ภายนอกที่บริษัทติดต่อด้วยโดยเฉพาะลูกค้า	 คู ่ค ้า	
ส่ือมวลชน	หน่วยงานภาครัฐ	 ประชาชนท่ัวไป	 ผู้ถือหุ้น	
นักลงทุน	 และชุมชน	 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว 
ในเชิงบวกและสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น	
ข้อมูลที่สื่อสารจะต้องเป็นไปตามกฎและข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้องทั้งหมดและข้อมูลที่ส�าคัญจะต้องได้รับ 
การคุ้มครอง

ความภักดีของลูกค้า

ในช่วงปลายปี	2562	ไมเนอร์	โฮเทลส์	ได้ก�าหนดเป้าหมาย	5	ปี	
“ดชันีความภักดขีองลกูค้า	(NPS)	ของไมเนอร์	โฮเทลส์	เพ่ิมขึน้เป็น	
50	ภายในปี	2567”	และติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 
เราได้เร่ิมวางมาตรฐานการวัดความภักดีของลูกค้าส�าหรับกลุ่ม
ธุรกิจทั้งหมดของไมเนอร์	 ได้แก่	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์,	 ไมเนอร์	 ฟู้ด	 
และ	 ไมเนอร์	 ไลฟ์สไตล์	 ทั้งนี้	 เราอยู่ในระหว่างการด�าเนินการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือก�าหนดเป้าหมายด้าน	 NPS	 รวมส�าหรับ 
ทุกกลุ่มธุรกิจต่อไป

ดัชนีความภักดีของลูกค้าประจ�าปี 2564

ไมเนอร์ โฮเทลส์

45%

ไมเนอร์ ฟู้ด 

85%

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

97%

รวม ไมเนอร์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล

80%

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
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https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/corporate-communication-framework-en.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/corporate-communication-framework-en.pdf
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ไมเนอร์เชญิชวนให้ลกูค้ามส่ีวนร่วมในโครงการการตลาดเพ่ือสงัคมของเราโดยมุง่หวงัสร้างความสมัพันธ์และการมส่ีวนร่วมระหว่างลกูค้า
และธุรกิจของเรา	 เรามุ่งมั่นเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและมอบโอกาสในการสนับสนุน 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนผ่านโครงการของเรา

ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล - เดือนแห่งการให้

ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการให้ของเรา	 ไมเนอร	์
อินเตอร์เนชั่นแนล	 เปิดตัวโครงการการตลาดเพ่ือสังคม 
ซึ่งเชิญชวนลูกค้าท่ีสั่งอาหารผ่านบริการจัดส่งอาหาร	
“1112	เดลเิวอรี”่	(1112D)	มาเป็นส่วนหนึง่ในการสนับสนนุ
บุคลากรทางการแพทย์ผูเ้ป็นแนวหน้าต่อสูกั้บโควิด-19	โดย
ไมเนอร์จะหัก	 5	บาทจากทุกค�าสั่งซื้อมาเป็นทุนในการท�า 
อาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน 
ในกรุงเทพฯ	 ท้ังนี้	 เราระดมทุนได้มากกว่า	 1.1	 ล้านบาท

ไมเนอร์ ฟู้ด

การสนับสนุนสังคมของซิซซ์เลอร์

ซซิซ์เลอร์ยังคงร่วมมอืกับ	Food4Good	ซึง่เป็นองค์กรไม่แสวงหา
ผลก�าไรท่ีมุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
ที่ยากไร้ในประเทศไทย	 ในปี	 2564	 ซิซส์เลอร์บริจาคเงินรวม 
114,870	 บาทจากการท�าโครงการการตลาดเพ่ือสังคมน้ี	 
ซึ่งทุกคร้ังที่ลูกค้าสั่งเมนูสเต๊กเนื้อ	 นิวยอร์ค	 ซิซซ์เลอร์จะร่วม
บริจาค	10	บาทให้กับองค์กร	

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
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เดอะ พิซซ่า คอมปะนี “ซื้อ 1 ให้ 1”

เดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี	เชิญชวนให้ลูกค้าที่ซื้อพิซซ่าหนึ่งถาดและ
บริจาคอีกหน่ึงถาดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นแนวหน้า
ต่อสู้กับโควิด-19	 และสมาชิกชุมชนผู้ด้อยโอกาศผ่านโครงการ 
การตลาดเพ่ือสังคม	 “เดอะ	 พิซซ่า	 คอมปะนี	 ซื้อ	 1	 ให้	 1”	 
โดยโครงการนี้มีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	 -
มิถุนายน	 2564	 และสามารถรวบรวมการบริจาคอาหารกว่า	
11,000	มื้อ	เป็นมูลค่ามากกว่า	1.6	ล้านบาท
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ประเทศเวียดนาม

อนันตรา	ฮอยอัน	อนันตรา	กวีเญิน	 วิลล่าส์	 และ	อวานี	กวีเญิน	 รีสอร์ท	แอนด์	 สปา	 ยังคงระดมทุนผ่านโครงการดอลลาร	์ 
ฟอร์ดีดส์เพ่ือสนับสนุนมูลนิธิ	 Kianh	 ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลก�าไรที่ด�าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือเด็กพิเศษในภาคกลาง 
ของเวียดนาม	 ในปี	 2564	 โรงแรมสามารถระดมทุนได้มากกว่า	 2,500	 เหรียญสหรัฐและถูกน�าไปบริจาคเพ่ือช่วยเหลือเด็ก 
ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ	จ�านวนประมาณ	100	คน

ไมเนอร์ โฮเทลส์ - โครงการดอลลาร์ฟอร์ดีดส์

โครงการดอลลาร์ฟอร์ดีดส์เป็นโครงการระยะยาวท่ีเชิญชวนลูกค้าที่เข้าพักร่วมบริจาค
เงินประมาณหนึ่งเหรียญสหรัฐต่อคืน	โดยไมเนอร์	โฮเทลส์	จะร่วมสมทบทุนเท่ากับมูลค่า 
ทีล่กูค้าร่วมบรจิาคและน�าไปสนบัสนนุโครงการทางสงัคมระยะยาวเพ่ือยกระดบัความเป็นอยู่ 
ที่ดีของสมาชิกในชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย

โครงการดอลลาร์ฟอร์ดีดส์ในประเทศไทยให้การสนับสนุนองค์กร 
ที่ได้รับผลประโยชน์	3	แห่ง	ได้แก่	มูลนิธิโกลเด้น	ไทรแองเกิ้ล	เอเชียน	
เอลเลเฟ่น	มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว	และศูนย์สมเด็จ
พระเทพรัตนฯ	แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ	ภายใต้
สถานการณ์ท่ีโรงแรมไม่ได้เปิดให้บรกิารเตม็รปูแบบในปี	2564	เราระดม
เงินบริจาคทั้งหมดจ�านวน	318,990	บาท	เพื่อสนับสนุนให้ทั้ง	3	องค์กร
สามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า
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ed 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	มัลดีฟส์	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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ในขณะเดียวกันก็มุ ่งมั่นช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ โดยการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามที่ระบุไว้ใน 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2564 ไมเนอร์เริ่มใช้ “การเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD” 
ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรโดยการอธิบายเชิงคุณภาพ 
ซึ่งนับเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินความเสี่ยงและโอกาส 
ด้านความย่ังยืน และเรามีแผนจะประเมินผลกระทบด้าน 
การเงินในเชิงปริมาณจากความเสี่ยงดังกล่าวต่อไป บริษัท 
น�าข้อมูลของความเสี่ยงและโอกาสที่ได้รับการระบุมาพิจารณา
ประกอบกับความต้องการของผู ้มีส ่วนได้เสียและกลยุทธ์ 
ทางธุรกิจ ในการพัฒนากลยทุธ์การพฒันาอย่างย่ังยืน 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/th/sustainability/sustainability-strategy/sustainability-strategy
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ed ในเดือนพฤศจิกายน	2564	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ค�ามั่นในการเป็น	 “องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	 ภายในปี	 2593”	 

เราได้จัดตั้ง	 “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 
ก็รบัผดิชอบต่อการปล่อยของเสยี	น�า้เสยี	และก๊าซเรอืนกระจก	รวมไปถึงความพยายามในการจดัการและลดเท่าท่ีเราจะท�าได้	ผ่านแนวทาง	 
4R:	 การลด	การใช้ซ�้า	 การรีไซเคิลทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย	และการทดแทนวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันด้วยวัสดุทางเลือกท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	และส่งเสริมแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	เช่น	การใช้พลังงานทดแทน	

ไมเนอร์ด�าเนินการตรวจติดตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม	 ของคู่ค้าที่ส�าคัญของเราผ่าน	 “โครงการบริหารจัดการ 
ซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน”	 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกรอบการท�างานเพื่อน�าไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย	์ 
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมที่มีต่อธุรกิจของเรา	และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า

เราสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเราด�าเนินการอยู่	 เน่ืองจากเรามีโรงแรมกว่า	 50	แห่ง	ที่ตั้ง 
อยู่ใน	ติดกับ	หรือได้มาซึ่งรายได้หรือชื่อเสียง	 จากพ้ืนท่ีคุ้มครองทางธรรมชาติหรือมีความส�าคัญในเชิงนิเวศวิทยา	 หรือมีส่วนส�าคัญ 
ในการด�ารงชีวิตของชนิดพันธุ์สัตว์ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 การอนุรักษ์และปกป้อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เหล่านี้จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งกับไมเนอร์	เนื่องจากความใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
ในการดึงดูดแขกให้เข้าพักในโรงแรมของเรา	 เรามีเป้าหมายระยะยาวก�าหนดให้โรงแรมที่มีพ้ืนท่ีติดกับแหล่งธรรมชาติด�าเนินโครงการ
ด้านการอนุรักษ์ระยะยาวอย่างน้อย	 1	 โครงการ	 เราเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนได ้
อย่างย่ังยืน	ในขณะท่ีเปิดโอกาสให้แขกและชมุชนรอบข้างเข้ามามส่ีวนร่วมกับงานอนุรกัษ์	“ระบบนเิวศทางบก”	และ	“ระบบนเิวศทางทะเล”	
ของเรา	นอกจากน้ีเรายังมเีป้าหมายท่ีจะจดัท�าแนวทางการวดัผลการด�าเนินงานด้านการอนรุกัษ์โดยการน�า	Task	Force	on	Nature-related	 
Financial	Disclosures	(TNFD)	มาปรับใช้เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน	และเชื่องโยงกับการชดเชยคาร์บอนส่วนที่เหลือ

ในปี	2564	ไม่พบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ขัดต่อกฎหมายอย่างมีนัยส�าคัญ

ตวัอย่างโครงการภายใต้สิง่แวดล้อม	ทีส่ามารถผสานความย่ังยืนเพ่ือสร้างผลกระทบเชงิบวกต่อธุรกิจ	และ/หรอืสิง่แวดล้อม	แสดงอยู่ในบท 
 “การสร้างคุณค่าร่วม”

 

กรอบการท�างานเพ่ือน�าไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์:

การประกาศ
เป้าหมาย

การด�าเนินการ
ตามแนวทาง “4R”

การชดเชยคาร์บอน
ส่วนท่ีเหลือ

การทบทวน
บัญชีคาร์บอน
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นโยบายและประกาศนียบัตรด้านส่ิงแวดล้อม | การด�าเนินงานของไมเนอร์ กรุ๊ป
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การจัดการส่ิงแวดล้อม 

นโยบายและประกาศนียบัตรด้านส่ิงแวดล้อม

ไมเนอร์จัดท�านโยบายด้านสิ่งแวดล้อม	 ที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ธุรกิจโดยมุง่เน้นให้แต่ละหน่วยธุรกิจด�าเนนิกิจกรรมต่างๆ	เพ่ือลด 
ผลกระทบต่อภาวะโลกร ้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 รวมถึงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพ้ืนท่ีท่ีเราด�าเนินธุรกิจ	 เราเชื่อมั่นว ่าการเปรียบเทียบ 
ผลการด�าเนินงานของเรากับนโยบาย	ข้อกฎหมาย	แนวทางและ
มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้องอย่างสม�่าเสมอ	 จะท�าให้เราประสบ
ความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการเป็น	 “องค์กร
ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	ภายในปี	2593”	

รายละเอียดของผลการด�า เนินงานภายใต ้สมาชิกและ
ประกาศนียบัตรแสดงอยู ่ในบท	 ผลการด�าเนินงานด้าน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564	ในเว็บไซต์ของไมเนอร์

ในปี	 2564	 ไมเนอร์ได้ตอบแบบสอบถามด้านการบริหารจัดการ
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและความมัน่คงด้านน�า้	ซึง่จดัท�า 
โดยโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน	 โดยได้รับคะแนนที่ระดับ	
“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)	อตัราการใช้พลงังานในโรงแรมลดลงร้อยละ	20	ภายในปี	2566	
(เทียบกับปี	 2559),	 2)	 อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในโรงแรมลดลงร้อยละ	 20	ภายในปี	 2566	 (เทียบกับปี	 2559),	
และ	3)	อตัราการใช้น�า้ในโรงแรมลดลงร้อยละ	20	ภายในปี	2566	 
(เทียบกับปี	2559)

เราได้ตัง้เป้าหมายใหม่ด้านสิง่แวดล้อมเพ่ิมอกีหนึง่เป้าหมาย	ได้แก่	 
“อัตราการปล่อยของเสียอินทรีย์สู่การฝังกลบในโรงแรมลดลง	 
ร้อยละ	50	ภายในปี	2573	(เทียบกับปี	2564)”

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

เราตระหนักถึงความส�าคัญในการขยายขอบเขตการรายงาน
ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือให้การรายงานม ี
ความครอบคลุมธุรกิจภายใต้การควบคุมการท�างานของไมเนอร์
ทัง้หมด	เราจะด�าเนินการประมาณการข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมของ
หน่วยธุรกิจทีไ่ม่สามารถหาข้อมลูได้	จากการใช้ข้อมลูสิง่แวดล้อม
ทีม่อียู่	โดยในปี	2564	เราสามารถขยายขอบเขตการรายงานข้อมลู
ด้านสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้:

•	 รายงานปริมาณน�้าที่ดึงมาใช้	(Water	Withdrawal)	และน�้าใช้	 
(Water	 Consumption)	 ท้ังหมดในหน่วยลูกบาศก์เมตร	 
และปรมิาณน�า้ทีด่งึมาใช้และน�า้ใช้ในพ้ืนทีท่ีม่โีอกาสขาดแคลน
น�้าสูงและสูงมาก

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

•	 รายงานปริมาณน�้าใช้ของร้านอาหารของไมเนอร์	 ฟู้ด	 โดย 
การค�านวณจากการประมาณปรมิาณน�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�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมของโรงงานคัว่กาแฟ
ภายใต้	Nomad	Coffee	Group	เป็นครั้งแรก

•	 ปรับโรงงานเบเกอรี่เข้าสู่	 scope	3	 เนื่องจากโรงงานดังกล่าว
เป็นโรงงานร่วมทนุท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุการท�างานของ
ไมเนอร์

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

ในปี	 2564	 ไมเนอร์ได้มีความคืบหน้าในการลดพลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวในประเทศไทย	 มัลดีฟส์	 และเซเชลส์ลง
ร้อยละ	 27	 เทียบกับปี	 2561	 ซึ่งคิดเป็นปริมาณการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงกว่า	 1,000	ตัน	 ในประเทศไทย	
ไมเนอร์	ฟู้ดยังคงความพยายามในการเปลีย่นบรรจภัุณฑ์ส�าหรบั 
อาหารและอุปกรณ์การรับประทานอาหารจากการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวเป็นวัสดุทางเลือกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
ขณะที่ไมเนอร์	 โฮเทลส์ในประเทศไทยก�าจัดการใช้พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียวของขวดน�้า	อุปกรณ์ในห้องน�้า	หลอด	บรรจุ
ภัณฑ์ของเนยและแยมโดยการแทนท่ีด้วยวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	ไดแ้ก่	กระดาษ	ไม	้และพลาสตกิทีย่่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาต	ิอกีทัง้มกีารใช้แก้วทีส่ามารถน�ามาหมนุเวียนใช้ใหม่ได้	 
แทนการใช้ถ้วยพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในการบริการ 
เครือ่งด่ืมต้อนรบัแก่แขกทีเ่ข้าพัก	และการตดิตัง้เครือ่งจ่ายน�า้ดืม่ 
ที่ถูกสุขลักษณะ	เครื่องจ่ายแชมพู	ครีมนวดผมและสบู่เหลว

เรามีความยินดีในการรายงานว่า	 ธุรกิจของเราในเกาะเซเชลส์
ไม่มีการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวต้ังแต่ปี	 2562	 เรายังคง
ตดิตามการด�าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่ง	เพือ่ให้มั่นใจถงึความมุง่มั่น
ของเรา	นอกจากน้ีไมเนอร์	ฟู้ด	ในมลัดฟีส์มกีารลดการใช้พลาสตกิ 

ประเภทใช้ครั้งเดียว	 เช่น	 อุปกรณ์การรับประทานอาหาร	 ถ้วย
พลาสติกที่หลากหลาย	หลอดและถุงลงร้อยละ	29	เมื่อเทียบกับ
ปี	2561

เราตระหนักดีว่าพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19	 ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวที่สูงขึ้น	 เช่น	อุปกรณ์การรับ
ประทานอาหาร	ถ้วยและฝา	ส�าหรบัการจดัส่งอาหาร	อกีท้ังปรมิาณ 
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในปี	 2564	ที่ลดลงส่วนหนึ่ง
เกิดจากผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของภาครัฐ	
เรายังคงค้นหาวัสดุทางเลือกที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือลด 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนเป้าหมายใน 
การเป็น	“องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์	ภายในปี	2593”

เราได้ท�าการวิเคราะห์ความเส่ียงของการขาดแเคลนน�้าประจ�าปี
ของหน่วยธุรกิจท่ีไมเนอร์เป็นเจ้าของและท่ีไมเนอร์บรหิารจดัการ	
โดยใช้เครือ่งมอื	Aqueduct	Tool	ของสถาบนั	World	Resources	
Institute	เพ่ือเตรยีมพร้อมในการรบัมอืกับความเสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้	 
จากผลการวิเคราะห์พบว่าร้อยละ	 41	 ของหน่วยธุรกิจที่ท�า 
การวิเคราะห์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ท่ีมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน�้า
สูงและสูงมาก	 เราได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในไตรมาสที่สี	่ 
ปี	 2564	 ร่วมกับโรงแรมน�าร่อง	 5	 แห่งในพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยง 
ในการขาดแคลนน�า้สงูมาก	และตกลงร่วมกนัในการรวบรวมข้อมลู
การใช้น�้าอย่างละเอียดตามกิจกรรมต่างๆ	ที่โรงแรมด�าเนินการ	 
ข้อมลูในไตรมาสทีห่นึง่และสองของปี	2565	จะถูกน�ามาวิเคราะห์
และจัดตั้งเป้าหมายภายในให้กับโรงแรมเหล่านั้น

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

นอกจากการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมภายในแล้ว	 ไมเนอร์ 
ยังตรวจตดิตามความสอดคล้องต่อกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมของ
คู่ค้าท่ีส�าคัญของเราผ่าน	 “โครงการบริหารจัดการซัพพลายเชน 
อย่างยั่งยืน”

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	 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	 เน่ืองจากประมาณ
ร้อยละ	28	ของพลังงานที่จัดซื้อเข้ามาใช้	(ไฟฟ้า	ความร้อน	และ
ความเย็น)	หรอืคดิเป็นร้อยละ	14	ของการใช้พลงังานท้ังหมดของ
ไมเนอร์	โฮเทลส์เป็นพลงังานหมนุเวียน	เช่น	พลงังานลม	พลงังาน
แสงอาทิตย์	และพลังงานน�้าในยุโรปเหนือและใต้

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ

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

ในปี	2564	เราได้ปรบัข้อมลูการใช้พลงังานท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในปี	2559	–	 
2563	 อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าการแปลงหน่วยของ
น�้ามันดีเซลที่ใช้กับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าในพ้ืนท่ีโรงแรม	 เพ่ือให้
สอดคล้องกับค่าการแปลงหน่วยของกรมส่ิงแวดล้อม	 อาหาร	
และชนบท	สหราชอาณาจักร	(DEFRA)	นอกจากนี้เรามีการแยก
พลังงานจากน�้ามันดีเซลท่ีใช้กับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าออกมาจาก
การรายงานพลังงานไฟฟ้า	และรายงานภายใต้	 “พลังงานที่ผลิต
จากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า”

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

อัตราการดึงน�้ามาใช้ลดลงร้อยละ	62	เทียบกับปี	2559	มีสาเหตุ 
มาจาก	กว่าร้อยละ	80	ของจ�านวนห้องของแขกที่เข้าพักทั้งหมด 
ที่ใช ้ในการค�านวณ	 มาจากห้องพักขนาดเล็กที่มีรูปแบบ 
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�ารวจกับโรงแรมภายใต้ 
การควบคมุการด�าเนนิงานของไมเนอร์	(ยกเว้นเอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊)	 
พบว่าร้อยละ	51	ของปรมิาณน�า้ทีด่งึมาใช้	เป็นปรมิาณน�า้ทิง้ออก
นอกโรงแรม	 เราจึงได้ใช้หลักการนี้ในการค�านวณปริมาณน�้าทิ้ง
ในปี	 2563	และ	2564	ทั้งน้ีปริมาณน�้าใช้ไม่มีนัยส�าคัญส�าหรับ
โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองของเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป

ไมเนอร์ได้ให้ค�ามั่นในการเป็น	 ”องค์กรปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์	 ภายในปี	 2593”	 และมุ่งมั่นจะต้ังเป้าหมายที่อิงหลัก
วิทยาศาสตร์	 (Science-based	 target)	 ของ	 scope	1	และ	2	
รวมกันภายในปี	2565	โดยรวบรวมบญัชคีาร์บอนของหน่วยธุรกิจ 
ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมการด�าเนินงานของไมเนอร์	 ซึ่ง
กระบวนการข้างต้นส่งผลให้เราตดัสนิใจเลือ่นการจดัต้ังเป้าหมาย 
ของการใช้พลงังาน	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้
น�้าของไมเนอร์	กรุ๊ปในปี	2564	ออกไป

ในปี	 2564	 ฝ่ายพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ
ของไมเนอร์	โฮเทลส์	จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารด้านการจดัการ
ของเสียครั้งที่	 2	 ให้กับโรงแรมทั้งหมดท่ีอยู่ภายใต้การควบคุม
การท�างานของไมเนอร์ในเอเซีย	แปซิฟิก	ตะวันออกกลาง	และ
บราซิล	มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ของไมเนอร์และการน�าไปปฏิบัติจริงภายใต้หลักการ	 4R	 (ลด- 
น�าไปใช้ใหม่-รีไซเคลิ-ทดแทน)	โดยส่งเสรมิความเข้าใจในประเภท
ของของเสยีท่ีแตกต่างกัน	และแนวทางการจดัการของเสยีเหล่าน้ัน 
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	 รวมถึงรายละเอียดการติดต่อเพ่ือขอ
ข้อมูลเพ่ิมเติม	นอกจากน้ียังมีผู้เชี่ยวชาญรับเชิญจากภายนอก
และวทิยากรจากโรงแรมน�าร่องประเภทรสีอร์ทและโรงแรมในเมอืง	
มาแบ่งปันความรู้เก่ียวกับการจดัการของเสยี	ในการน้ีเราสามารถ
รวบรวมข้อมูลของเสียในไตรมาสที่สี่จาก	 62	 โรงแรม	 คิดเป็น 
ร้อยละ	 78	 ของโรงแรมท่ีอยู่ในเป้าหมาย	และสามารถจัดตั้ง 
เป้าหมายใหม่	“ของเสยีอนิทรย์ีไปสูก่ารฝังกลบของโรงแรมลดลง	
50%	ภายในปี	 2573	 (เทียบกับปี	 2564)”	 โดยวัดผลในรูปแบบ
อัตรา	(ตันต่อรายได้หนึ่งล้านบาท)

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

ในป ี 	 2564	 อัตราการใช ้พ ลังงานและการปล ่อยก ๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้	 1	 พันบาทของร้านอาหารของ
ไมเนอร์	ฟู้ดลดลงร้อยละ	4.5	และ	6.6	ตามล�าดับ	เมื่อเทียบกับ
ปี	 2563	การลดลงนี้เกิดจากโครงการประหยัดพลังงานท่ีจัดข้ึน
ภายใต้หัวข้อ	“ลดพลงังาน	ประหยัดค่าใช้จ่าย	รกัษ์โลก”	ในปลาย
ปี	 2563	 โดยการเปล่ียนรูปแบบการปฏิบัติงาน	การใช้อุปกรณ์ 
ทีป่ระหยัดพลงังาน	และการสร้างจติส�านึกในหมูพ่นกังานผ่านการ
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	
รวมถึงการติดตามการใช้ไฟฟ้าประจ�าวัน	โครงการน้ีได้ขยายไปยัง 
ร้านอาหารแฟรนไชส์จ�านวน	188	ร้าน	นอกจากนี้อัตราการใช้น�้า
ลดลงร้อยละ	2.5	เมื่อเทีบกับปี	2563

เรายังได้รายงานการใช้น�้าของร้านอาหารของไมเนอร์	 ฟู ้ด	 
โดยค�านวณจากการประมาณปรมิาณน�า้ท้ิง	(Water	Discharge)	 
เทียบเท ่าร ้อยละ	 80	 ของปริมาณน�้า ท่ีดึงมาใช ้ 	 (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/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.nh-hotels.com/corporate/sites/default/files/files-rsc/nfis_nhhg_2021.pdf
https://www.nh-hotels.com/corporate/sites/default/files/files-rsc/nfis_nhhg_2021.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf
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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	 
คอมปะนีและการขยายผลไปยังแบรนด์อื่นๆ	 ของไมเนอร์	 ฟู้ด 
ได้ถูกเลือ่นออกไป	เพ่ือตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงชัว่คราวของ 
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 
หล่อเย็นท่ีส่งไปยังแผ่นท�าความเย็นของเครือ่งพลาสเจอร์ไรซ์	และ 
การปิดแอมโมเนยีทีส่่งไปยังเครือ่งแช่แขง็ไอศกรมีในชัว่โมงทีไ่ม่ได้ 
ท�างาน	นอกจากน้ีการเปลี่ยนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนท่ีรั่ว 
ยังช่วยในการลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	 ในท�านองเดียวกัน
อตัราการใช้น�า้ต่อตนัผลติภณัฑ์ลดลงร้อยละ	16	เนือ่งจากการลด
การใช้ปรมิาณน�า้	blow	down	ในหม้อต้มน�า้	โดยการเปลีย่นจาก
การใช้น�า้อ่อนไปเป็นน�า้ทีผ่่านระบบรเีวิร์ส	ออสโมซสี	ซีง่มปีรมิาณ
ของแข็งที่ละลายน�้าต�่ากว่า	 รวมถึงการหยุดการใช้น�้าล้นอย่าง 
ต่อเน่ืองในเคร่ืองท�าน�า้เย็น	และทดแทนโดยการเพ่ิมความถ่ีในการ
ตรวจสอบการน�าไฟฟ้าและของแขง็ทีล่ะลายน�า้	นอกจากน้ีอตัรา
การก่อก�าเนิดของเสียของโรงงานลดลงอย่างมากถึงร้อยละ	 43	
จากปี	2563	โดยมากกว่าร้อยละ	80	ของของเสยีท้ังหมดได้น�ามา
รไีซเคลิ	น�ามาท�าปุย๋	และดงึกลบัคนืมาใช้	(เพ่ิมข้ึนร้อยละ	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-en.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-sd-performance-data-en.pdf
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ในปี	 2564	 เรายังคงติดตามอัตราการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากร้านค้าของไมเนอร์	 ไลฟ์สไตล์	 7	แบรนด	์ 
โดยอตัราการใช้พลงังานและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้	1,000	บาทเพ่ิมขึน้ร้อยละ	14	และ	14	ตามล�าดบั	เทยีบกับปี	2563	
อันเนื่องมาจากรายได้ที่ลดลงในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง

ในปี	2564	อตัราการใช้พลงังานของนวศร	ีแมนูแฟคเจอริง่ลดลงร้อยละ	34	เมือ่เทียบกับปีท่ีผ่านมา	เนือ่งจากการผลติส่วนใหญ่ทีไ่ม่ได้ใช้
น�า้ร้อนในการท�าความสะอาด	สามารถลดการใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว	ในขณะท่ีอตัราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึน้ร้อยละ	11	 
จากการรวมสารท�าความเย็นในการค�านวณเป็นครั้งแรกในปี	 2564	 เช่นเดียวกับอัตราการก่อก�าเนิดของเสียที่เพ่ิมข้ึนอย่างมากถึง 
ร้อยละ	 64	 เมื่อเทียบกับปี	 2563	 การเพ่ิมขึ้นน้ีเกิดจากตะกอนจ�านวน	 185	 ตันท่ีส่งไปฝังกลบ	 จากระบบบ�าบัดน�้าเสียท่ีติดตั้งใหม่ 
ในไตรมาสที่สาม	แทนระบบบ�าบัดน�้าเสีย	Membrane	Bioreactor	(MBR)	เดิม

รายละเอียดสามารถอ้างอิงได้จาก	 “ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์	 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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ทางชีวภาพ 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส�าคัญต่อ 
การส่งเสริมการด�ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนบกและในน�้า	 และ 
ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์มีโรงแรมกว่า	 
50	แห่ง	ที่ตั้งอยู่ใน	ติดกับ	หรือได้มาซึ่งรายได้หรือชื่อเสียง	จาก
พื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติ	หรือมีความส�าคัญในเชิงนิเวศวิทยา	 
หรือมีส ่ วนส�าคัญในการด�ารง ชี วิตของชนิดพันธุ ์ สั ตว ์ 
ตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ 
ธรรมชาติ	 การอนุรักษ์ความหลายหลากทางชีวภาพในพ้ืนที่ 
ที่เราด�าเนินการอยู่มีส�าคัญอย่างย่ิงต่อความย่ังยืนของระบบ 
นิเวศและการด�าเนินธุรกิจของเรา	 เนื่องจากความใกล้ชิดกับ
ธรรมชาตเิป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการดงึดูดแขกให้เข้าพักในโรงแรม
ของเรา	 นอกจากนี้ไมเนอร์	 โฮเทลส์ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของแขกและชุมชนรอบข้างในโครงการอนุรักษ์ระยะยาวของเรา	

ระบบนิเวศทางบก

การอนุรักษ์ช้าง

ช้างเป็นชนิดพันธ์ุสตัว์บกท่ีช่วยรกัษาผนืป่าและระบบนเิวศส�าหรบั
สายพันธ์ุอืน่ๆ	และแสดงถึงความอดุมสมบรูณ์ของพ้ืนท่ีท่ีพวกมนั 
อาศัยอยู่	 พร้อมท้ังเป็นสายพันธุ์ท่ีช ่วยดึงดูดการท่องเที่ยว	
อย่างไรก็ตามประชากรช้างถูกคุกคามจากการลักลอบล่างาช้าง	 
ความขัดแย้งกับมนุษย์	 และการสูญเสียแหล่งท่ีอยู่อาศัยและ 
ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ

ช้างถือว่าเป็นสตัว์ประจ�าชาติของประเทศไทยจากความแขง็แกร่ง	
อดทน	และความเฉลียวฉลาดของพวกมัน	ไมเนอร์ที่มีส�านักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย	จึงอุทิศความพยายามในการปกป้อง
และอนุรักษ์ช้างป่าและช้างบ้าน	 โดยการก่อต้ังมูลนิธิโกลเด้น 
ไทรแองเกิ้ล เอเชียน เอลเลเฟ่น (GTAEF)	ขึ้นในปี	2548	โดย
มีจุดประสงค์หลักเพ่ือช่วยช้างให้ออกจากท้องถนนท่ีพลุกพล่าน
ในเมือง	และเริ่มขยายความพยายามของเราเพ่ือมอบชีวิตความ
เป็นอยู่ทีด่ใีห้กับช้างบ้านการปกป้องช้างป่า	รวมถึงการศกึษาและ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์

แม้ต้องเผชิญกับความยืดเย้ือของการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19	ในปี	2564	มูลนิธิฯ	ยังคงด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดปีผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความส�าคัญของการอนุรักษ์ช้างต่อเยาวชน	ลูกค้า	และ
ชมุชน	พร้อมทัง้ยังให้ทีพั่กพิงกับช้างบ้านและช่วยเหลอืควาญช้าง
และครอบครัว	อย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19	ท�าให้มูลนิธิฯ	 
ไม่สามารถจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลช้างอย่าง 
ไม่ให้เกิดความเครยีด	(Target	Training	Positive	Reinforcement	
Workshop)	ซึ่งเป็นการอบรมหลักที่จัดขึ้นเป็นประจ�า	แต่มูลนิธิฯ	
ได้ท�าการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าทีจ่ากมลูนิธิเพ่ือนสตัว์ป่า	(WFFT)	
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และสามารถน�าความรู้น้ี
ไปสอนต่อให้กับควาญช้างในพ้ืนท่ีได้	 ทั้งนี้	WFFT	 เป็นองค์กร 
ไม่แสวงหาผลก�าไรที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย	 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือสัตว์เล้ียงและสัตว์ป่า	 มูลนิธิฯ	 
ยังได้จัดกิจกรรม	 “Run,	Walk,	 Crawl	 for	 Rangers”	 ขึ้นเพ่ือ
ระดมทนุส�าหรบัสนับสนนุการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า 
ซึ่งท�างานเพื่ออนุรักษ์ช้างป่า	โดยมูลนิธิฯ	น�าเงินที่ได้ไปสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในประเทศไทย	 กัมพูชา	
และแอฟริกา	รวม	65	คน

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ
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https://www.iucnredlist.org/
https://www.helpingelephants.org/
https://www.iucnredlist.org/
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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
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การอนุรักษ์สัตว์ป่าในพ้ืนที่ที่ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ด�าเนินธุรกิจอยู่	 มีความส�าคัญต่อการสร้างระบบนิเวศท่ีอุดุมสมบูรณ์	 รวมถึงช่วยรักษา
วัฒนธรรมและมรดกของชุมชนพื้นเมือง	ซึ่งส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	

การอนุรักษ์ในประเทศกัมพูชา

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

ผลการด�าเนินงานปี 2564

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ
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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
ระหว่างชมุชนและสตัว์ป่าในเคนยาและแทนซาเนียผ่านโครงการ
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�างานร่วมกับมูลนิธิ	Honey	Guide	และชุมชนท้องถิ่นในการลด 
ความขัดแย้งระหว่างคนและช้างในเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแรนดิเลน	 
ประเทศแทนซาเนีย	 โดยมุ ่งเน้นการลดความขัดแย้งน้ีผ่าน 
การป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่น

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

การสนับสนุนทางการแพทย์
ท�างานร่วมกับศนูย์สขุภาพ	Aitong	ในการสนบัสนนุจดัหาอปุกรณ์
ทางการแพทย์ท่ีจ�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
สนับสนุนโรงเรียนท่ีอยู่ใกล้เขตอนุรักษ์ในเคนยาและแทนซาเนีย	
โดยระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนหรือของใช้ที่จ�าเป็น

•	 ร่วมกับ	มลูนิธิ	A.E.	Reimann	ในการให้การสนับสนนุดงัต่อไปนี:้
•	 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน	602	ทุน	และให ้
เงินสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ประถมศึกษา	Esiteti	Primary	School	ในพื้นที่	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	 ก่อต้ังข้ึนในปี	 2545	 เพ่ืออนุรักษ์เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์และพ้ืนท่ีอาศัยของเต่าทะเล 
บนชายฝ่ังของจงัหวัดภเูก็ตซึง่ไมเนอร์	โฮเทลส์	ด�าเนนิกิจการอยู่	แม้จะมกีารบงัคบัใช้มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19	 
โดยรัฐบาลไทย	ในปี	2564	มูลนิธิฯ	ยังคงสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการด�าเนินโครงการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิ	MKMTF	มีพันธกิจ	3	ประการ:

พันธกิจ การอนุรักษ์เต่าทะเล 
ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามันและกองทัพเรือ 
ในการเก็บรวบรวมไข่เต่าจากพื้นที่
ชายหาดภูเก็ต	เพื่อน�ามาฟัก 
และปล่อยเต่ากลับสู่ท้องทะเล
อย่างปลอดภัย	มูลนิธิฯ	ยังให ้
การสนับสนุนกองทุนอนุรักษ ์
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
เต่าตนุ	20	ตัวถูกปล่อยกลับสู่
ท้องทะเลในกิจกรรมปล่อย
เต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ	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

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ
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https://www.maikhaomarineturtlefoundation.org/
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อนนัตรา	พีซ	เฮเวน	แทงเกล	รสีอร์ท	ตัง้อยู่บนชายหาดซึง่เป็นพ้ืนที่
วางไข่ของเต่าทะเล	 โรงแรมได้ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ
เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 (IUCN)	 ตั้งแต่ปี	 2560	 เป็นต้นมา 
ในโครงการปกป้องและอนุรักษ์เต่าทะเลและแหล่งท่ีอยู่อาศัย 
ของพวกมนั	โครงการระยะยาวนีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจากโครงการ	
“ดอลลาร์ฟอร์ดดีส์”	ทีแ่ขกผูเ้ข้าพักในโรงแรมสามารถร่วมบรจิาค
เงินประมาณ	1	 เหรียญสหรัฐ	 ในขณะที่โรงแรมจะร่วมบริจาค 
ในจ�านวนที่เท่ากัน

ในปี	 2564	 งานวิจัยจ�านวน	 2	 ชิ้นท่ีเก่ียวกับเต่าหญ้าและ 
การประเมินแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมัน	 ได้วางแผนในการท�า 
การประเมินแหล่งท่ีอยู่อาศัยของเต่าทะเลในพ้ืนที่อนันตรา	 
คาลทูารา	รสีอร์ท	ซึง่เป็นโรงแรมอกีแห่งหนึง่ของไมเนอร์	โฮเทลส์
ในประเทศศรีลังกา	 โครงการอนุรักษ์ของโรงแรมยังสามารถ
ปกป้องพ้ืนท่ีฟักไข่ของเต่าทะเลและท�าให้มีการฟักไข่ของเต่าตนุ
และเต่าหญ้ารวม	1,583	ตวั	ทัง้น้ีมเีต่าทะเลรวมเกือบ	10,000	ตวั
ทีส่ามารถฟักไข่ออกมาได้อย่างปลอดภัยภายใต้โครงการระยาวนี ้
ตั้งแต่ปี	 2560	 เป็นต้นมา	 อย่างไรก็ตามจ�านวนการวางไข่และ 
ฟักไข่ของเต่าทะเลในปี	2564	ทีล่ดลงอย่างมากจากกว่า	2,300	ตวั 
ในปี	2563	สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เรือบรรทุกสารเคมีอันตราย
ไฟไหม้และล่มลงกลางทะเลศรีลังกาเมื่อเดือนพฤษภาคม	
ท�าให้สารเคมีและพลาสติกหลายร้อยตันรั่วไหลลงทะเล	 และ 
ส่งผลกระทบต่อจ�านวนประชากรเต่าทะเล	โลมา	และวาฬในพ้ืนที่
 

การจัดการส่ิงแวดล้อม การอนุรักษ์ความหลายหลายทางชีวภาพ

ระบบนิเวศทางบก | ระบบนิเวศทางทะเล

การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปะการัง

แนวปะการงันับว่าเป็นระบบนิเวศท่ีหลากหลายทีส่ดุและมคีณุค่า
ที่สุดต่อส่ิงมีชีวิตทางทะเลหลายร้อยสายพันธุ์	 แนวปะการัง 
ยังให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเป็นแหล่งอาหารของมนษุย์ 
และสร้างงานและธุรกิจจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
นันทนาการ	 และยังช่วยเป็นแนวป้องกันชายฝั ่งจากการซัด
ของคล่ืน	พายุ	 และอุทกภัย	 ในปัจจุบันแนวปะการังถูกคุกคาม 
อย่างรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	มลพิษ	และ
ท�าลายแนวปะการงั	ทัง้นีแ้นวปะการงัยงัมบีทบาททีส่�าคัญอย่างย่ิง 
ต่อเศรษฐกิจและสังคมของมัลดีฟส์จากลักษณะของประเทศ 
ที่เป็นเกาะ

อนันตราและนิยามาร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์จาก	Coral	Reef	
CRP	 ในการด�าเนินโครงการอนุรักษ์ปะการังอย่างครบวงจร 
เพ่ือฟื ้นฟูแนวปะการับที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ  ์
เอล	นนิโญ่	ซึง่เกิดข้ึนตัง้แต่ปี	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
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ธรรมาภิบาล  
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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น) วิกฤตการณ์โควิด-19	 ส่งผลให้ไมเนอร์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ิมข้ึนเพ่ือการด�าเนินธุรกิจอย่างไม่ติดขัด	 ไมเนอร์ทราบถึง 
ประโยชน์และความเสี่ยงในการใช ้แพลตฟอร ์มออนไลน์	 
การสือ่สาร	การมส่ีวนร่วม	และการน�าเสนอผลติภณัฑ์ให้กับลกูค้า 
ของเราและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	 เรามุ่งมั่นในการปกป้องระบบ 
ความปลอดภัยด้านไซเบอร์	 ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็น 
ส่วนตัวของลูกค้า	 รวมถึงการเคารพสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
ของลกูค้า	ไมเนอร์ปฏิบตัติามข้อก�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
เบาะแสของเราสนบัสนนุให้พนกังานของบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยี 
อื่นๆ	 แจ้งประเด็นด้านจรรยาบรรณและการกระท�าผิดท่ีเกิดขึ้น 
ในบริษัทโดยไม่ต้องกังวลถึงการตอบโต้ทางลบที่อาจเกิดขึ้น	
ประเด็นการละเมิดจรรยาบรรณและข้อร้องเรียนอื่นๆ	 จะถูกส่ง 
ไปยังคณะกรรมการรับแจ้งเบาะแสเพ่ือท�าการตรวจสอบ 
และสอบสวน	และท่ีส�าคัญที่สุดคือ	พนักงานท่ีแจ้งข้อร้องเรียน 
เรื่องการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณจะได้รับการคุ้มครอง

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

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	
เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารและก�ากับ 
การจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท	 ซึ่งรวมถึงความเส่ียง
ทางด้านกลยุทธ์	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	และความเสี่ยงที่เกิด 
ขึ้นใหม่ในธุรกิจ	 เช่น	 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ	และรบัผดิชอบการก�าหนดและพัฒนาแนวทาง	นโยบาย	 
และกระบวนการในการติดตามและจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น



การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน
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การก�ากับดูแลกิจการ  

โครงสร้างการก�ากับดแูลกิจการของไมเนอร์น�าโดยคณะกรรมการ
บริษัทในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 และม ี
คณะกรรมการสนบัสนนุอกี	4	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	 
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน	 คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ากับดแูลกิจการ	และคณะกรรมการบรหิารและก�ากับความเสีย่ง	
รายละเอียดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอยู่ในส่วน 
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีบนเว็บไซต์ของบริษัทและ 
ในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการในแบบ	56-1	One	Report	 
ปี	 2564	 ส�าหรับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในส่วน 
กฎบัตรภายใต้การก�ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท 
และในส่วนข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อยในแบบ	56-1	 
One	Report	 ปี	 2564	นอกจากน้ีไมเนอร์ได้เผยแพร่แนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีผ่านเว็บไซต์ของบริษัท	 นโยบาย 
และระเบียบเหล่าน้ีมีการปรับปรุงและอนุมัติโดยคณะกรรมการ 
บรษิทัทุกปีเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงการด�าเนนิธุรกิจ	
กฎระเบียบ	และกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
ได้คะแนนการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
ระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ในรายงานการก�ากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจ�าปี 2564 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 9

การก�ากับดูแลกิจการ 
ของไมเนอร์แบ่งตาม  
5 หมวดหลัก หลักการก�ากับ

ดูแลกิจการ
ของไมเนอร์ 

สิทธิ
ของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน 

บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบ

https://www.minor.com/storage/download/guidelines/20201027-cg-guidelines-th.pdf
https://mint.listedcompany.com/misc/one-report/20220321-mint-one-report-2021-th.pdf
https://www.minor.com/th/downloads/charters
https://mint.listedcompany.com/misc/one-report/20220321-mint-one-report-2021-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/guidelines/20201027-cg-guidelines-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/guidelines/20201027-cg-guidelines-th.pdf
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ไมเนอร์ตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจมีท้ังความเสี่ยงและโอกาส	
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจึงมีความส�าคัญเพ่ือ
จดัการกับความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึนและแสวงหาโอกาสท่ีเป็นไปได้
ในการด�าเนนิธุรกิจให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และเตบิโตได้อย่าง
ย่ังยืน	นโยบายการบรหิารความเสีย่งมเีป้าหมายเพ่ือก�าหนดกรอบ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ภายใต้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการบริษัท
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและก�ากับความเสี่ยง	 (RMOC)	
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	 3	 ท่าน	 เพ่ือสนับสนุน 
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารและก�ากับการจัดการ 
ความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัท	 เช่น	 ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ	์ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	 และความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	รวมถึงดูแลแนวทาง	นโยบาย	และกระบวนการ
ในการติดตามและจัดการความเสี่ยง	 พร้อมทั้งระบุถึงโอกาส 
ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงเหล่านั้น

คณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารความเส่ียง	 ซึ่งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารและก�ากับความเส่ียง	 มีหน้าท่ีทบทวน 
การด�าเนินการโดยรวมด้านการบริหารความเสี่ยงของกลุ ่ม
ธุรกิจ	 เพ่ือให้มั่นใจว่าความเส่ียงที่ส�าคัญได้ถูกระบุและจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงานบริหารความเสี่ยงภายใต้แผนก 
ตรวจสอบภายในและบรหิารความเสีย่งมบีทบาทเป็นผูด้�าเนนิงาน 
อิสระซึ่งสนับสนุนหน่วยธุรกิจในการระบุและวางแผนบรรเทา 
ความเส่ียง	 นอกจากน้ียังมีหน้าที่ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ในการตระหนักรู ้ถึงความเส่ียงผ่านการให้ความรู้ที่เหมาะสม	 
การทบทวนและให ้ค�าแนะน�ากระบวนการจัดการบริหาร 
ความเสี่ยงภายในองค์กร	 และจัดท�ารายงานความเส่ียงเสนอให้
กับคณะกรรมการบรหิารและก�ากับความเสีย่งเพ่ือท�าการทบทวน
และให้ข้อเสนอแนะ	 หน่วยงานบริหารความเส่ียงรายงานตรง 
ต่อคณะกรรมการก�ากับโครงการบริหารและก�ากับความเสี่ยง 
และคณะกรรมการตรวจสอบ	

ไมเนอร์มนีโยบายการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นทางการเพ่ือ
สนับสนุนกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพของ 
ทกุหน่วยธุรกจิ	นโยบายนีค้รอบคลมุโครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง	 
การรายงาน	 และแนวทางการจัดการความเสี่ยง	 ซึ่งรวมถึง 
การระบุความเสี่ยง	 การประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิด
ความเสีย่ง	การจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ความเสีย่งโดยใช้ 
มาตรฐานวัดความเสีย่ง	การตอบสนองต่อความเสีย่งทีเ่หมาะสม	 
และการติดตามผล	 ในปี	 2564	 ไมเนอร์เริ่มใช้แนวทางของ 
คณะท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเก่ียวกับสภาพ
ภูมิอากาศ	(TCFD:	Task	Force	on	Climate-related	Financial	
Disclosures)	 ในการจัดการความเส่ียงขององค์กร	 ซึ่งอธิบาย
ถึงความเส่ียงและโอกาสที่สามารถเกิดข้ึนจากความเส่ียงด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 รายละเอียดแนวทางของ
คณะท�างานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเก่ียวกับสภาพ 
ภูมอิากาศถูกน�าเสนอในส่วนของ	“การเปิดเผยข้อมลูตาม	TCFD”

รายละเอยีดปัจจยัความเสีย่งท่ีส�าคญัซึง่ประกอบด้วยความเสีย่ง 
ที่มีอยู ่ในปัจจุบันและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	 การบรรเทา 
ความเส่ียง	 และโอกาสจากความเสี่ยงเหล่าน้ัน	สามารถอ้างอิง 
ได้จากส่วนปัจจัยความเสี่ยงของแบบ	 56-1	 One	 Report	 
ปี	2564	ของบริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20211217-risk-management-policy-th.pdf
https://mint.listedcompany.com/misc/one-report/20220321-mint-one-report-2021-th.pdf
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4ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล 

วิกฤตการณ์โควิด-19	 ส่งผลให้ไมเนอร์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพิ่มขึ้น	เพื่อการด�าเนินอย่างไม่ติดขัด		ไมเนอร์ทราบถึงประโยชน์
และความเสี่ยงในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่ือสาร	 
การมส่ีวนร่วม	และการน�าเสนอผลติภัณฑ์ให้กับลกูค้าของเราและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	เรามุ่งมั่นในการปกป้องระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์	 ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า	
รวมถึงการเคารพสทิธิในการเข้าถึงข้อมลูของลกูค้า	ไมเนอร์ปฏบิตัิ
ตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมาย
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลของสหภาพยุโรป	(GDPR)	พระราชบญัญัติ 
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	(PDPA)	และกฎหมายด้านการปกป้อง
ข้อมูลอ่ืนๆ	ที่เก่ียวข้อง	 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
การปกป้องข้อมูล	 (DPEC)	 ท�างานร่วมกับคณะผู้บริหารจาก 
ทุกกลุ่มธุรกิจของไมเนอร์ในการควบคุมการปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับกฎหมายเหล่านี้

สัดส่วนของลูกค้า 
ท่ีใช้บริการ 

ช่องทางออนไลน์

การฝึกอบรมระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล

ในปี	2564	หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์	การปกป้องข้อมูล	และกฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องได้ถูกออกแบบ
และปรับให้เหมาะกับการท�างานของแต่ละหน่วยธุรกิจ

ความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์และ

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

ความรู้
ด้านข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าถึงข้อมูล 
และแนวทางจัดการ 

การละเมิดข้อมูล

GDPR & Privacy  
by design  

ส�าหรับผู้บริหาร

ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	ส�านักงาน
ใหญ่	และโกลบอล	แชร์	เซอร์วิส

(3) (3)

ไมเนอร์	ฟู้ด	

ไมเนอร์	โฮเทลส์(1)

ไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์	

ส�าเร็จการอบรม 86% 100% 100% 96%

หมายเหตุ: 
(1)	ไม่รวมเอ็นเอช	โฮเทล	กรุ๊ป
(2)	กลุ่มเป้าหมายระดับผู้บริหาร
(3)	ส�าเร็จการอบรมระหว่างปี	2561	-	2562

นโยบายความเป็นส่วนตวัของข้อมลูและนโยบายความปลอดภัย
ทางไอทีถูกเผยแพร่ในอินทราเน็ตของบริษัทซึ่งพนักงานสามารถ
เข้าถึงได้	

ในปี	 2564	 ลูกค้าของไมเนอร์	 รวมเครือเอ็นเอช	 โฮเทล	 กรุ๊ป	 
ร้อยละ	30	เลอืกใช้บรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ซึง่รวมถึงเวบ็ไซต์
ของเรา	เวบ็ไซต์ของตวัแทนท่ีให้บรกิารด้านการจองทีพั่ก	(OTAs)	
และอื่นๆ	 คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ	 28	 ของรายได้ทั้งหมด 
ของไมเนอร์

สัดส่วนรายได้ 
จากช่องทางออนไลน์ 

 2563 2564  2563 2564

24
28

17

30

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน



94

บริ
ษั

ท 
ไม

เน
อร์

 อิ
นเ

ต
อร์

เน
ชั่ 

นแ
นล

 จ
�ำ

กัด
 (

มห
ำช

น)

ของพนักงานผ่านการอบรมการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันและหลักจรรยาบรรณ
ของสมาชิกในทีม(1)

หมายเหตุ: 
(1)	รวมพนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของไมเนอร์	โฮเทลส์
	 ในอีก	22	ประเทศ	

100% 

นอกจากนั้น	ไมเนอร์	ฟู้ด	และไมเนอร์	ไลฟ์สไตล์	ได้พัฒนาหลักสูตร	“Privacy	for	Marketers”	ส�าหรับพนักงานฝ่ายการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์	เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรงและใช้ข้อมูลของลูกค้าบ่อยครั้ง

ตั้งแต่ปี	 2561	 ร้อยละ	 73	 ของพนักงานเอ็นเอช	 โฮเทล	กรุ๊ป	 ผ่านการฝึกอบรมข้อก�าหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 
สหภาพยุโรป	(GDPR)		ในขณะที่ไมเนอร์มีแผนตอบสนองต่อการละเมิดระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และท�าการทดสอบเป็นประจ�า 
ทุกปี	 ในปี	 2564	 ไมเนอร์ได้แต่งตั้งผู ้ให้บริการท่ีผ่านการรับรองเพ่ือให้แน่ใจว่าโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถปรับตัว 
อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง	 และได้ด�าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีระบบอาจถูกโจมตี	 โดยผู้ตรวจประเมินภายนอก	 รวมถึง 
การจ�าลองสถานการณ์การถูกโจมตีจากแฮกเกอร์

ในปี	 2564	 เราได้รับข้อร้องเรียนระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลรวม	7	 กรณี	 ซึ่งกรณีท้ังหมดได้รับ 
การตรวจสอบและจัดการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท	โดยไม่มีกรณีที่ละเมิดอย่างมีนัยส�าคัญ

จรรยาบรรณ
และความถูกต้องชอบธรรม

ไมเนอร์ก�าหนดให้พนักงานและคู่ค้ารับทราบหลักจรรยาบรรณ
ของสมาชิกในทีมและหลักจรรยาบรรณส�าหรับพันธมิตร
ทางธุรกิจเพ่ือเน้นย�้าให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของไมเนอร์ในด้านจรรยาบรรณ	สิทธิมนุษยชน 
และแรงงาน	 สิ่งแวดล้อม	 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	 
และระเบียบอื่นๆ	ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พนักงานท้ังหมดต้องลงชือ่รบัทราบหลกัจรรยาบรรณของสมาชกิ
ในทีมตั้งแต่เริ่มการจ้างงาน

ในปี	 2564	บริษัทได้เปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมหลักจรรยาบรรณ
ของสมาชิกในทีมฉบับใหม่	 ประกอบด้วยเนื้อหาด้านจริยธรรม	
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ข้อมูลและการปกป้องข้อมูล 
ส่วนบุคคล	 สิทธิมนุษยชนและแรงงาน	 ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย	 และการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมาย 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง	 พนักงานทั้งหมดท่ีปฏิบัติงาน
ในประเทศไทยผ่านการอบรมและทบทวนการยินยอมหลัก 
จรรยาบรรณของสมาชิกในทีมทุกปี	 นอกจากน้ีท้ังหมดของ
พนักงานไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ในประเทศไทยและอีก	 22	ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย	 มหาสมุทรอินเดีย	 ตะวันออกกลาง	 แอฟริกา	
และอเมริกาใต้ได้ผ่านการอบรมดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน	 ท้ังน้ี	
มีพนักงานที่ผ่านการอบรมกว่า	25,000	คน	

ในปี	 2564	 พนักงานของเอ็นเอช	 โฮเทล	 กรุ ๊ป	 1,588	 คน	 
ผ่านการอบรมหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีม		ตั้งแต่ปี	2558	
มพีนักงานผ่านการอบรมแล้วมากกว่า	25,000	คน		และร้อยละ	81	 
ของพนักงานไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์
ทบทวนการยินยอมหลักจรรยาบรรณของสมาชิกในทีมทุกปี				

คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารท้ังหมดลงนามและทบทวนการ
ยินยอมในหลักจรรณยาบรรณของทีมทุกปีเช่นกัน

นอกจากหลักจรรยาบรรณของทีม	 บริษัทได้จัดท�าหลัก 
จรรยาบรรณส�าหรบัพนัธมิตรทางธุรกิจ	เพ่ือเป็นการเน้นย�า้ว่า 
ไมเนอร์เคร่งครัดในการด�าเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานท่ีถูกต้อง 
ชอบธรรมในด้านจรยิธรรม	สทิธิมนุษยชนและแรงงาน	สิง่แวดล้อม	 
และความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ในปี	2564	คู่ค้า	ผู้รับเหมา	 
และผู้ให้บริการทั้งหมดในประเทศไทยได้รับทราบและลงนาม 

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | สิทธิมนุษยชน

https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-team-members-coc-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-business-partner-code-of-conduct-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-team-members-coc-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-business-partner-code-of-conduct-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/business-partner-code-of-conduct-en-02.pdfhttps://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-business-partner-code-of-conduct-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-team-members-coc-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-business-partner-code-of-conduct-th.pdf
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4ยินยอมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณส�าหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 
และหากไม่ลงนามยินยอมหลักปฏิบัติของไมเนอร์จะต้องได้รับ 
การอนมุตัเิป็นกรณีพิเศษอย่างเป็นทางการจากผูบ้รหิารระดบัสงู 
เช่น การยอมรับหลักจรรยาบรรณของคู่ค้าเอง ก่อนท�าธุรกรรม
กับไมเนอร์

ในปี 2564 เราได้รับรายงานการละเมิดระเบียบปฏิบัติทั้งหมด 
47 กรณี ซึ่งรวมถึงรายงานจากเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป กรณีทั้งหมด
ได้รบัการสอบสวนและจดัการตามมาตรการทางวนิยัท่ีเหมาะสม 

ในปี 2564 กรรมการบริษัทได้รับข้อร้องเรียน 23 เรื่อง จาก
ประเทศไทยและต่างประเทศ ข้อร้องเรียนท้ังหมดได้รับการ 
ตรวจสอบ ข้อร้องเรียน 11 จาก 23 เรื่องถูกพิจารณาว่าเป็น 
ข้อร้องเรียนที่ถูกต้องและได้รับการแก้ไขแล้ว

ในปี 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ด�าเนนิการตรวจสอบหน่วยงาน 
ทั้ งหมด 28 หน ่วย ทั้ งในประเทศไทยและต ่างประเทศ  
ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยความเสี่ยงที่ได้รับ 
การตรวจสอบ เราไม่พบความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญในเรื่อง 
การทุจริตและคอร์รัปชันหรือเรื่องอื่นๆ และไม่มีการร้องเรียน 
ในเรื่องสังคมหรือเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ 

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ไมเนอร์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2559 เป้าหมาย 
ของการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและ 
นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั คอื การปลกูฝัง 
การด�าเนินกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ

ในปี 2564 พนักงานมากว่า 25,000 คนที่ปฏิบัติงานใน
ประเทศไทยและพนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์ จาก 22 ประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา 
และอเมริกาใต้ ผ่านการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
และคอร์รปัชนั คณะกรรมการบรษิทั 6 ท่าน ได้เข้าอบรมออนไลน์
เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

พนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ผ่านการอบรมนโยบาย 
การป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินของผู้ก่อการร้ายและ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นจ�านวนรวม 
1,579 คน และ 1,494 คน ตามล�าดับ 

ด ้วยความมุ ่งมั่นของไมเนอร ์ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
เราสนับสนุนนโยบาย “งดการรับของขวัญ” และเน ้นย�้า
เจตนารมณ์ผ่านการสื่อสารในช่วงเทศกาล นโยบายนี้ส่งเสริม 
ให้พนักงานงดรับและงดให้ของขวัญและของก�านัลในช่วง
เทศกาลและโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงของขวัญหรือ 
ของก�านัลที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือของก�านัลในรูปแบบ
เงินสดหรือของที่เทียบเท่าเงินสด

ไมเนอร์มีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองและในปี 2564 ไม่ได ้
ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ หลักจรรยาบรรณของ 
สมาชิกในทีมและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
ก�าหนดว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือกิจกรรมทางการเมือง
ต้องเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ในนามของบริษัท

ในปี 2564 ไม่พบกรณีทุจริตและฉ้อโกงต่อบริษัทและไม่พบ
พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันหรือการละเมิดกฎหมายป้องกัน
การผูกขาด

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | สิทธิมนุษยชน

https://www.minor.com/storage/download/declaration-of-anti-corruption/declaration-of-anti-corruption-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20211214-anti-fraud-corruption-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-team-members-coc-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/code-of-conduct/20210627-team-members-coc-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20211214-anti-fraud-corruption-policy-th.pdf
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์เน้นย�้าความมุ่งมั่น 
ในการด�าเนนิธุรกิจด้วยความถูกต้องชอบธรรม	เปิดเผยและเคารพ
สิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ	 ตามท่ีกล่าวไว้ในร่างตราสาร 
สทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	ปฏิญญาว่าด้วยหลกัการและสทิธิ
ขั้นพ้ืนฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	
(ILO)	 หลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจ 
และสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ 
และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

การบังคับใช้นโยบายสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการด�าเนินงาน 
ของไมเนอร์	อนิเตอร์เนชัน่แนล	และหน่วยงานท่ีบรษิทัเป็นเจ้าของ
หรือมีอ�านาจควบคุม	ไมเนอร์มุ่งมั่นท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในห่วงโซ่คุณค่า	 ซึ่งรวมถึงแฟรนไชส์และคู่ค้า	 เพ่ือส่งเสริมให้น�า
หลักการของนโยบายนี้ไปประยุกต์ใช้

ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ได้จัดฝึกอบรมแนวปฏิบัติสากลพฤติกรรม 
ในการท�างาน	แนวปฏิบัตินี้บังคับใช้กับพนักงานไมเนอร์	โฮเทลส์		
ผูร้บัเหมา	และผูร้บัเหมาช่วงทีท่�างานกับไมเนอร์	โฮเทลส์	นโยบาย
ครอบคลุมเรื่องการเลือกปฏิบัติ	การล่วงละเมิดทางเพศ	การข่มขู่ 
และคุกคาม	 และการตกเป็นเหย่ือ	 นโยบายมีวัตถุประสงค  ์
เพ่ือป้องกันและลดพฤติกรรมท่ีอาจส่งผลเสียต่อความสามัคคี 
ในท่ีท�างาน	 ทั้งนี้ 	 รวมถึงกลไกในการจัดการกับพฤติกรรม 
ที่ไม่เหมาะสม	ในปี	 2564	พนักงานไมเนอร์	 โฮเทลส์	 4,744	คน
จาก	24	ประเทศได้รับการฝึกอบรม

เดอะโค้ด	 หรือหลักการปฏิบัติเพ่ือปกป้องเด็กจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ทางเพศในการอุตสาหกรรมการเดินทาง
และท่องเที่ยว	 เป็นแนวคิดริเริ่มท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
หลายกลุม่ซึง่มพัีนธกิจในการสร้างความตระหนัก	พัฒนาเครือ่งมอื 
และให้การสนับสนุนแก่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือป้องกัน 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก	 ต้ังแต่ปี	 2561	 ไมเนอร	์ 
โฮเทลส์	 เข้าเป็นสมาชิกของเดอะโค้ดเพ่ือหยุดการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหรรมการเดินทางและ 
ท่องเที่ยว

ในการเข้าเป็นสมาชกิเดอะโค้ด	พนักงานไมเนอร์	โฮเทลส์	ต้องผ่าน 
การฝึกอบรมประจ�าทุกปีผ่านระบบออนไลน์	 เพ่ือท�าความเข้าใจ
การระบุตัวอย่างการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเด็กและ 
การรายงานกรณีดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่	

ในปี	 2564	 ไมเนอร์	 โฮเทลส์	 ได้รับการยกย่องจากเดอะโค้ด 
ในฐานะบริษัทสมาชิกที่เข้าใช้ระบบฝึกอบรมออนไลน์สูงสุด		 
นับต้ังแต่ปี	 2563	 พนักงานไมเนอร์	 โฮเทลส์ในประเทศท่ีเรา 
ด�าเนินธุรกิจรวมกว่า	 12,000	 คนผ่านการฝึกอบรมเพ่ือหยุด 
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเดก็ในอตุสาหรรมการเดนิทาง
และท่องเที่ยวทั่วโลก	

การฝึกอบรมออนไลน์เรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชน	 อยู่ระหว่าง 
การพัฒนาและมีก�าหนดเปิดตัวในกลางปี	 2565	 การฝึกอบรม
ออนไลน์นี้ครอบคลุมประเด็นส�าคัญของนโยบายสิทธิมนุษยชน	
ชั่วโมงการท�างาน	 ค่าจ้างและสวัสดิการ	 ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการท�างานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน		
ความหลากหลาย	ความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่าง	
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง	การใช้แรงงาน
บังคับและการค้ามนุษย์	 การใช้แรงงานเด็ก	 สิทธิของลูกค้า 
และชุมชน	และช่องทางการรายงานการละเมิด	

เรายังคงติดตามความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้น 
ในการด�าเนินงานของเราและในห่วงโซ่คุณค่าผ่านช่องทาง 
ต่างๆ	 รายละเอียดแนวทาง	ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน	 และการแก้ไข	
แสดงไว้ดังต่อไปนี้

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | สิทธิมนุษยชน

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20210906-human-rights-policy-th.pdf
https://thecode.org/
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4ผู้มีส่วนได้เสีย
หลัก

แนวทาง
การติดตาม

การประเมิน
และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

การแก้ไข พ้ืนท่ีท่ีด�าเนินการ
แก้ไข

พนักงาน 3	ช่องทางหลัก 
• รายงานการรับ 
ข้อร้องเรียน 
จากพนักงาน	

• แบบส�ารวจ 
ความผูกพัน 
ของพนักงาน

• รายงานจาก 
สายด่วน 
รับข้อร้องเรียน	
ของไมเนอร์	ฟู้ด

• การโต้ตอบด้วยวาจา 
ที่ไม่สุภาพและไม่ให้เกียรติ

• การขาดทักษะการควบคุม
อารมณ์ของผู้จัดการ

• การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
และการเล่นพรรคเล่นพวก

• จัดการฝึกอบรมพฤติกรรม
ในสถานที่ท�างาน 
และสิทธิมนุษยชนให้กับ
พนักงานทุกระดับ

• จัดฝึกอบรมการ 
ให้ข้อเสนอแนะ 
เชิงสร้างสรรค์ส�าหรับ
พนักงานระดับผู้จัดการ	
และการจัดช่องทาง 
ในการแลกเปลี่ยน 
ข้อเสนอแนะอย่าง
สร้างสรรค์ระหว่าง 
ผู้จัดการและพนักงาน

กลุ่มธุรกิจ
ของไมเนอร์
ใประเทศไทย

•	 ความติดขัดในการจ่าย 
ค่าล่วงเวลา	

• จัดการฝึกอบรม 
สิทธิมนุษยชน 
และกฎหมายแรงงาน 
ให้กับพนักงานทุกระดับ

• จัดตารางการท�างาน 
ที่เหมาะสม

คู่ค้า การตรวจประเมิน
ผ่านระบบออนไลน์	

การท�างานกับสารเคม(ี1) (2) 
• ไม่จัดอุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคล	เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี	
และอุปกรณ์ป้องกันฉุกเฉิน
อย่างเพียงพอ

• ไม่มีการตรวจสอบหรือ 
การตรวจสอบที่เพียงพอ	
ด้านความเข้มข้น 
ของสารเคมีในที่ท�างาน	
รวมถึงการตรวจสุขภาพ
พนักงานที่ท�างาน 
ในพื้นที่นั้นๆ	

• ไม่ยื่นเอกสาร 
ความปลอดภัยของ 
สารเคมีกับส่วนราชการ 
ตามที่กฎหมายก�าหนด

•	 จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคล	เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี	
และอุปกรณ์ป้องกันฉุกเฉิน
ที่จ�าเป็น	

•	 ตรวจสอบความพร้อม 
ของอุปกรณ์และเครื่องมือ
ข้างต้นในแบบส�ารวจ 
ความปลอดภัยรายวัน 
หรือรายเดือน

•	 ด�าเนินการตรวจสอบ 
ความเข้มข้นของสารเคมี
และตรวจสุขภาพประจ�าปี
ของพนักงานที่เกี่ยวข้อง

•	 ยื่นเอกสารความปลอดภัย
ของสารเคมีกับส่วนราชการ
ตามที่กฎหมายก�าหนด

สถานประกอบการ
ของคู่ค้า 
ในประเทศไทย

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | สิทธิมนุษยชน
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แนวทาง
การติดตาม

การประเมิน
และปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

การแก้ไข พ้ืนท่ีท่ีด�าเนินการ
แก้ไข

การป้องกันอัคคีภัย(1) (2)

•	 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
และอุปกรณ์ฉุกเฉิน 
ไม่เพียงพอและไม่ได้รับ 
การบ�ารุงรักษา

•	 สัดส่วนพนักงานที่ผ่าน 
การซ้อมหนีไฟต�่ากว่า 
ที่กฎหมายก�าหนด	

• จัดเตรียมและบ�ารุงรักษา
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง

•	 ตรวจสอบความพร้อม 
ของอุปกรณ์ข้างต้น 
ในแบบส�ารวจ 
ความปลอดภัยรายวัน 
หรือรายเดือน

สถานประกอบการ
ของคู่ค้า
ในประเทศไทย

สภาพแวดล้อม
ในการท�างาน(1) (2)  
• ไม่มีการตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อม	(ความร้อน	
แสงสว่าง	เสียง)	

	 ในสถานที่ท�างานประจ�าปี 
หรือมีไม่เพียงพอ	 
และผลจากการตรวจ 
เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

• ไม่มีการด�าเนินการแก้ไข	
ส�าหรับกรณีที่เกินกฎหมาย
ก�าหนด	

• ไม่มีการตรวจสุขภาพ
ประจ�าปีหรือไม่มีการตรวจ
ที่สุขภาพที่เพียงพอ 
ของพนักงานซึ่งท�างาน 
ในพื้นที่นั้นๆ	

• ด�าเนินการตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อมในสถานที่
ท�างานเป็นประจ�าทุกปี 
และรักษาสภาพแวดล้อม
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนด

• ตรวจสุขภาพประจ�าปี 
ให้กับพนักงานที่ท�างาน 
ในสภาพแวดล้อมข้างต้น	

หมายเหตุ: 
(1)	ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นหนึ่งในประเด็นภายใต้นโยบายสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์
(2)	จากการตรวจติดตามคู่ค้าพบประเด็นที่ไม่สอดคล้องด้านการปฏิบัติต่อแรงงานในจ�านวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน | สิทธิมนุษยชน
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4กลไกรับข้อร้องเรียน

ไมเนอร์ก�าหนดช่องทางการสื่อสารส�าหรับกลไกรับข้อร้องเรียนเพ่ือรับความคิดเห็น	 ข้อร้องเรียน	 ข้อเสนอแนะ	ทั้งภายในและภายนอก	
ซึ่งครอบคลุมถึงการร้องเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการ	 สิทธิมนุษยชน	 และประเด็นด้านจริยธรรมและการกระท�าผิดที่เกิดขึ้น 
ในบรษิทั	ผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีเก่ียวข้องสามารถเข้าถึงช่องทางการสือ่สารแต่ละช่องทางได้โดยง่าย	และมกีารก�าหนดขัน้ตอนและผูร้บัผดิชอบ
อย่างชัดเจนเพื่อด�าเนินการสอบสวนและแก้ไขอย่างเหมาะสม
 

ช่องทาง ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย 

นโยบายการแจ้งเบาะแส 

อีเมล:	whistleblower@minor.com

ไปรษณีย์:	คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส

88	อาคารเดอะปาร์ค	ชั้น	12	
ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	
ประเทศไทย

คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส ภายในและภายนอก

การร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ
และสหภาพแรงงาน

คณะกรรมการสวัสดิการ 
และสหภาพแรงงาน

ภายใน 

แบบส�ารวจความผูกพันของพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายใน

รายงานจากสายด่วนรับข้อร้องเรียน 
ของไมเนอร์	ฟู้ด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริษัทภายนอก ภายใน

 
อีเมลแจ้งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:	 
Feedback@minor.com

ข้อเสนอแนะจะถูกส่งไปยังประธานเจ้า
หน้าที่การเงินของไมเนอร์	
อินเตอร์เนชั่นแนล	ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายกลยุทธ์	เลขานุการบรษิทั	ผูอ้�านวยการ 
กลุ่มตรวจสอบภายในและบริหาร 
ความเสี่ยง	ซึ่งจะส่งเรื่องต่อไปยัง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการต่อไป

ภายในและภายนอก	

การก�ากับ 
ดูแลกิจการ

การบริหาร 
ความเส่ียง

ระบบความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

และการป้องกันข้อมูล

จรรยาบรรณ
และความถูกต้อง

ชอบธรรม
กลไก

รับข้อร้องเรียน

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/20210303-whistle-blower-policy-th.pdf
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การสร้างคุณค่าร่วม
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4ไมเนอร์ตระหนักดีว่าความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทและ 
ความเป็นอยู ่ ท่ีดีของสังคม รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของ 
สิ่งแวดล้อมนั้นมีความเก่ียวเน่ืองกันและไม่สามารถแยกออก 
จากกันได้ แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” เป็นหนึ่งในปัจจัยเสริม 
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างย่ังยืนของไมเนอร์ เรามุ่งมั่น 
ผสานแนวคิดนี้ในการดําเนินงานท่ัวโลก และมองหาโอกาส 
ส่งเสรมิการดําเนินงานทีส่ามารถสร้างการแข่งขนัทางธุรกิจ 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 แผนการขยายการอบรมน้ีไปยังหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ  
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 
ในการทํางานเพ่ือสร้างประโยชน์ให้ท้ังกับบริษัท 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 
ที่ทําอยู่ การประกวดรางวัลดังกล่าวได้ถูกระงับไว้ชั่วคราว 
ในปี 2563 และ 2564 เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 และเราวางแผนจัดการประกวด “รางวัล 
ไมเนอร์สู่ความยั่งยืน” อีกครั้งในปี 2565

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืน

https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-strategy/sustainability-strategy
https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-strategy/sustainability-strategy
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อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล, ศรีลังกา
รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืนยอดเย่ียมประจ�าปี 2560

โครงการการพัฒนาสวนเกษตร 
อย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ีโรงแรม

อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล ได้ริเริ่มโครงการ “การพัฒนาสวนเกษตรอย่างย่ังยืนในพื้นที่โรงแรม” ขึ้นในปี 2560 โดยส่งเสริมให้เกษตรกร 
ทําการเกษตรกรรมแบบย่ังยืนและสนับสนุนการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนผ่านกิจกรรมการนําชมธรรมชาติให้กับแขกของโรงแรม โครงการนี ้
ไม่เพียงแต่ช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนจากการขายสมุนไพรและผลผลิตเกษตรอินทรีย์ แต่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งต้นนํ้า  
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีอีกด้วย โครงการนี้ยังสามารถช่วยโรงแรมประหยัดค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะอินทรีย์และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการทําธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในปี 2561 โรงแรมได้แนะนําการทําเกษตรกรรมแบบ “เพอร์มาคัลเชอร์” ให้กับชาวบ้านและผู้ดูแลสวนของโรงแรม “เพอร์มาคัลเชอร์” 
เป็นแนวคิดและวิถีทางการเกษตรที่เน้นเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตและผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ในปี 2562 โรงแรมใช้ความรู้ท่ีได้จากการเกษตรกรรม “เพอร์มาคัลเชอร์” มาปรับใช้กับการปลูกสมุนไพรตะวันตกและขยายสวนผัก 
ปลอดสารพิษและนําผักที่ปลูกได้ไปใช้ทําอาหารในห้องอาหารพนักงาน ถึงแม้ว่าโรงแรมจะไม่สามารถขยายขอบเขตของโครงการได ้
ในช่วงปี 2563 - 2564  แต่ยังคงดําเนินโครงการและสร้างผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจ สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมเช่นท่ีผ่านมา 

ผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจ 
(2560 - 2564)

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อม  
(2560 - 2564)

• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะอินทรีย์ของโรงแรม
ได้มากกว่า 200,000 บาท

• ประหยัดค่าใช้จ่ายส�าหรับห้องอาหารพนักงานจากการใช้
ผักและสมุนไพรท่ีปลูกในโรงแรมมากกว่า 170,000 บาท

• ได้รับมูลค่าการประชาสัมพันธ์จากการเผยแพร่ข่าวสาร
จากส่ือท้องถ่ินและส่ือภูมิภาคเกือบ 400,000 บาท 

• เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้รวมมากกว่า 
400,000 บาทต่อปี

• เกษตรกรได้รายได้เสริมจากกิจกรรมการน�าชมธรรมชาติ 
และจากการซ้ือผลิตผลของแขกของโรงแรม

• เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ย 6,000 บาท
 จากการได้รับบริจาคปุ๋ยหมัก 5,000 กิโลกรัม

ยอดเย่ียม

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืน
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อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล, ศรีลังกา
รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืนดีเด่นประจ�าปี 2562

โครงการการบริหารน�้า
และน�้าท้ิงส่วนเกิน

อนนัตรา พีซ เฮเวน แทงเกล รสีอร์ท ได้ติดตัง้ระบบ “Reverse Osmosis (RO)” ขึน้ในปี 2562 เพ่ือผลตินํา้สะอาดแบบย่ังยืนให้กับพนักงาน 
และสมาชิกชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย น้ําท่ีผลิตจากระบบ RO ช่วยป้องกันพนักงานและสมาชิกชุมชนจาก 
ความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง (CKD) นอกจากนี้นํ้าทิ้งจากระบบ RO ยังถูกนํากลับมาใช้เพื่อการรดนํ้าในรีสอร์ท

ในเดือนมิถุนายน 2562 “สวนเกษตรจากของเสีย” ถูกสร้างข้ึนเพ่ือใช้ประโยชน์จากนํ้าทิ้งจากระบบ RO สวนแห่งนี้ยังนําแนวคิด 3R  
“การลด การนํากลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล” มาประยุกต์ใช้ผ่านการใช้วัสดุรีไซเคิล เช่น ถังพลาสติก การใช้ปุ ๋ยหมัก(ใบไม้) 
และการสร้างความรู้ให้กับพนักงานของโรงแรม โรงเรียนในพ้ืนที่ ชุมชนเกษตรกรรมชนบท และลูกค้า สมุนไพรและดอกไม้ท่ีได้จาก 
สวนแห่งนี้ถูกนํามาใช้สําหรับการตกแต่งโรงแรม ในขณะท่ีสวนนี้กลายเป็นจุดพักผ่อนสําหรับลูกค้าของโรงแรมอีกจุดหน่ึง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ-19 โรงแรมยงัคงดําเนินงานผลิตนํ้าสะอาดจากระบบ RO และดูแลสวนให้คงสภาพที่ดี 
ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โรงแรมใช้นํ้าจากระบบ RO เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือให้พนักงานของโรงแรม และบริจาคให้กับ
ชุมชนใกล้เคียง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือนี้ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านคุณภาพและความปลอดภัย

ผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจ 
(2562 - 2564)

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อม  
(2562 - 2564)

• ประหยัดค่าใช้จ่ายน�้าด่ืมของพนักงาน 
และจากการใช้น�้าท้ิงจากระบบ RO เพ่ือการรดน�้า 
ของโรงแรม เกือบ 1.9 ล้านบาท

• ประหยัดค่าใช้จ่ายส�าหรับผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดมือ
กว่า 2.2 ล้านบาท 

• จัดหาน�้าด่ืมท่ีสะอาดและปลอดภัยแก่พนักงาน  
และสมาชิกในชุมชนท้องถ่ิน 200 คน  
และช่วยลดความเส่ียงจากโรคไตเร้ือรัง (CKD) 

• ลดการใช้พลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวมากกว่า 21 ตัน 
• น�าพลาสติกและโลหะเกือบ 39 ตันกลับมาใช้ใหม่
• รีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์และขวด PET มากกว่า 39 ตัน

ดีเด่น

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืน
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ฝ่ายบริหารซัพพลายเชน, ประเทศไทย
รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืนดีเด่นประจ�าปี 2561

โครงการลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์

ศูนย์กระจายสินค้าไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย ขนส่งวัตถุดิบและสินค้าให้กับร้านอาหารกว่า 1,300 แห่งใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ 
ซึ่งจะต้องเดินทางหลายเท่ียวส่งผลให้ต้นทุนการขนส่ง การใช้เชื้อเพลิง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ิมขึ้น ฝ่ายบริหาร 
ซัพพลายเชนทํางานร่วมกับลินฟ้อกซ์ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ในการออกแบบโมเดลการกระจายวัตถุดิบและสินค้าแบบใหม่ขึ้น 

โมเดลการกระจายวัตถุดิบและสินค้าแบบเก่าต้องใช้รถบรรทุกหลายคันเพ่ือจัดส่งวัตถุดิบจากศูนย์กระจายสินค้ากลางในกรุงเทพฯ 
ไปยังร้านค้าโดยตรง ส่วนรูปแบบใหม่ - แบบการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค - ใช้รถพ่วง 18 ล้อขนวัตถุดิบและสินค้าจากศูนย์กระจาย 
สินค้ากลางไปยังศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค จากนั้นศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ)  
ทําการขนส่งวัตถุดิบและสินค้าไปยังร้านค้าทั้งหมด ภายใต้โมเดลนี้ร้อยละ 80 ของการขนส่งระยะไกลดําเนินการโดยรถพ่วง  
ส่งผลให้ระยะทางรวมในการขับขี่ การใช้เชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และต้นทุนการจัดส่งลดลง นอกจากนี้ยังช่วยลด 
ความเครียดของผู้ขับรถบรรทุกจากการขับในระยะทางไกล

ผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจ 
(2561 - 2564)

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อม  
(2561 - 2564)

• ประหยัดต้นทุนในการจัดส่งวัตถุดิบและสินค้ามากกว่า 
14.75 ล้านบาท

• ใช้พ้ืนท่ีของศูนย์กระจายสินค้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
• ไม่มีอุบัติเหตุจากการขับข่ีระยะไกล
 หลังจากเร่ิมโครงการน้ีในปี 2561

• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากกว่า  
1,100 ตัน

• ช่วยลดความเครียดและความเหน่ือยล้าของผู้ขับ 
จากการขับในระยะทางไกล

ดีเด่น 

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืน
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ไมเนอร์ แดร่ี และไมเนอร์ ชีส, ประเทศไทย
รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืนยอดเย่ียมประจ�าปี 2562

โครงการก�าจัดของเสีย
จากการฝังกลบเป็นศูนย์

ไมเนอร์ แดรี ่และไมเนอร์ ชสี (MDL & MCL) ประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินโครงการกาํจดัของเสยีจากการฝังกลบเป็นศนูย์ในปี 2562  
ด้วยการนําหลัก 3R (การลด การนํากลับมาใช้ซ้ํา การรีไซเคิล) มาใช้ในการปฏิบัติการทั้งระบบเพ่ือลดปริมาณและจัดการของเสีย 
ได้อย่างเหมาะสม โรงงานออกแบบบรรจภัุณฑ์ใหม่โดยการเปลีย่นจากการใช้วสัดแุบบใช้ครัง้เดยีวมาใช้วสัดทุีส่ามารถนํากลบัมาใช้ซ้ําได้ 
ส่งผลให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ

นอกจากนี้ MDL & MCL ยังมุ ่งสร้างความตระหนักเก่ียวกับการแยกขยะและการรีไซเคิลให้กับพนักงาน โดยปลูกฝังหลัก 3R  
ในการใช้ชวีติประจาํวนัเพือ่สร้างความเปลีย่นแปลงทีย่ัง่ยนื ผ่านการให้ความรูเ้กีย่วกบัการแยกขยะตามประเภทและรหสัสทีีแ่ตกต่างกนั 
และมีการสื่อสารกับพนักงานทุกคนผ่านการแลกเปลี่ยนความคิด อีเมลและบอร์ดประชาสัมพันธ์ โครงการนี้ช่วยสร้างรายได ้
จากการขายขยะรีไซเคิล ลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในปี 2563 โรงงานได้เริ่มดําเนินโครงการการเปลี่ยนขยะที่ไม่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้ไปเผาเป็นพลังงาน 

ผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจ 
(2562 - 2564)

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อม  
(2562 - 2564)

• ค่าใช้จ่ายในการก�าจัดของเสียลดลงมากกว่า 1.3 ล้านบาท
• รายได้จากการขายขยะรีไซเคิลมากกว่า 1.9 ล้านบาท
• ได้รับรางวัล “3R” และรางวัล “Zero Waste to  

Landfill” (MDL) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2563

• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 
1,000 ตัน

• พนักงานของ MDL & MCL ได้รับความรู้เก่ียวกับ
 ความส�าคัญของหลัก 3R

ยอดเย่ียม

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืน
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อนันตรา และอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์, แซมเบีย
รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืนยอดเย่ียมประจ�าปี 2559

โครงการตลาดนัดเกษตรกร

ในปี 2559 รอยัล ลิฟว่ิงสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา และอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท ร่วมมือกับเกษตรกร 
ท้องถ่ินกว่า 300 รายเพ่ือจัด “ตลาดนัดเกษตรกร” ในพ้ืนท่ีโรงแรมทุกวันจันทร์และวันศุกร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาผักและ 
ผลไม้ท่ีปลูกสดใหม่ในท้องถ่ินและให้การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในเขตลิฟวิ่งสโตนและคาซุนกูลา พร้อมกับช่วยโรงแรมลด 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผลผลิตจากชุมชนใกล้เคียงแทนการซื้อจากเมืองลูซากา ท่ีอยู่
ห่างจากโรงแรม 500 กิโลเมตร โรงแรมทํางานร่วมกับ Agribusiness in Sustainable Natural African Plant Products (ASNAPP)  
ในการอบรมเกษตรกรท้องถ่ินเก่ียวกับการทําฟาร์มอย่างย่ังยืนเพ่ือลดความเส่ือมโทรมของดินและเพ่ิมการกักเก็บนํ้าสําหรับพืชผล

โรงแรมท้ังสองแห่งยังคงทํางานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทําการเกษตรอย่างย่ังยืน เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถขยายตลาดและสร้างรายได้มากขึ้น

ผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจ 
(2559 - 2564)

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อม  
(2559 - 2564)

• ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
โดยการซ้ือตรงจากเกษตรกรในชุมชนแทนการซ้ือ 
จากแหล่งซ้ือเดิมท่ีห่างจากโรงแรม 500 กิโลเมตร

• เกษตรกรในชุมชนกว่า 300 คนได้รับการสนับสนุน
• สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในโครงการได้มากกว่า 

36.29 ล้านบาท

ยอดเย่ียม

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืน
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อนันตรา และอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์, แซมเบีย
รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืนดีเด่นประจ�าปี 2562

โครงการเล้ียงผ้ึง

ในปี 2562 รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา และอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท นําร่องโครงการ “เลี้ยงผึ้ง”  
เพ่ือสนับสนุนสหกรณ์สตรีในหมู่บ้านมูคูนิ เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความมั่นคงด้านอาหารผ่านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและ 
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวในชนบท ทีมวิศวกรของโรงแรมจัดทํากล่องเลี้ยงผ้ึงส่งไปยังหมู่บ้าน ในขณะที่เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัย 
ป่าไม้แซมเบีย (ZFC) สอนชาวบ้านเก่ียวกับการเลี้ยงผึ้ง น้ําผ้ึงที่เก็บได้นํามาบรรจุขวดและขายกลับให้แก่โรงแรม โดยโรงแรมนํามาใช ้
และขายให้กับแขกของโรงแรมและบุคคลท่ัวไปท่ีตลาดนัดรายเดือน โครงการนี้สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนชนบท และยังช่วยโรงแรม 
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนมาซื้อนํ้าผึ้งที่ผลิตจากชุมชนท้องถิ่นภายในรัศมี 5 - 10 กิโลเมตร แทนการนําเข้าจากต่างประเทศ 

โรงแรมเดินหน้าพัฒนาโครงการต่อเน่ืองในปี 2563 และ 2564 โดยสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์  
พร้อมกับช่วยดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์สตรี ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถส่งสินค้าเข้าตลาดท้องถิ่นได้ในปี 2565

ผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจ 
(2562 - 2564)

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อม  
(2562 - 2564)

• ประหยัดค่าใช้จ่าย 48,000 บาทโดยการซ้ือน�้าผ้ึง 
จากกลุ่มสหกรณ์สตรีในท้องถ่ินโดยตรง

• รายได้จากการขายน�้าผ้ึงบรรจุขวดประมาณ  
64,000 บาท 

• สร้างอาชีพให้กับสตรีในชุมชนจ�านวน 60 คน
• ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์จากการซ้ือน�้าผ้ึง
 จากสหกรณ์สตรีในรัศมีไม่เกิน 5 - 10 กิโลเมตร
 แทนการน�าเข่้า

ดีเด่น

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืน
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กลุ่ม Nomad Coffee, ออสเตรเลีย
รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืนดีเด่นประจ�าปี 2559
รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืนยอดเย่ียมประจ�าปี 2562

โครงการจัดซ้ือกาแฟอย่างย่ังยืน

กลุ่ม Nomad Coffee (Nomad) เริ่มต้นโครงการจัดซื้อกาแฟอย่างย่ังยืน (SCP) ซึ่งเป็นการซื้อกาแฟตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนของพวกเขาหรือกาแฟที่ได้การรับรองความย่ังยืนสากล เช่น Fairtrade และ Rainforest Alliance แทนการจัดหากาแฟจาก 
ผู้แทนจําหน่ายกาแฟแบบเดิม โครงการ SCP มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของกาแฟสนับสนุนการซื้อกาแฟ 
ในราคาที่เป็นธรรม ส่งเสริมการปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อกลุ ่มผู ้ผลิตกาแฟในบราซิล โคลอมเบีย  
เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส อินเดีย และเปรู

ในปี 2561 Nomad จัดซื้อเมล็ดกาแฟสดร้อยละ 60 จากโครงการ SCP และสามารถเพิ่มการจัดซื้อเมล็ดกาแฟดังกล่าวเป็นร้อยละ 95  
ของเมล็ดกาแฟที่ซื้อทั้งหมดในปี 2564

การซื้อกาแฟส่วนใหญ่ของ Nomad อยู่ภายใต้การรับรองของ Rainforest Alliance (RA) ซึ่งรับรองผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน การสนับสนุนนโยบายความเป็นอยู่อย่างย่ังยืน และการให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม นอกจากน้ียังส่งเสริมเกษตรกรรม 
อย่างชาญฉลาดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-smart agricultural practice) และจัดให้มีการอบรม 
เกษตรกรในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาระบบนิเวศ

ผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจ 
(2561 - 2564)

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อม  
(2561 - 2564)

• ยอดขายกาแฟท่ีเพ่ิมข้ึน (ปี-ต่อ-ปี)

2561 2562 2563 2564
8% 7% 3% 13%

• ได้กาแฟคุณภาพดีท่ีสามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้

• ยอดซ้ือเมล็ดกาแฟจากโครงการ SCP 

2561 2562 2563 2564
บาท > 326

 ล้าน
> 336
ล้าน

> 475
ล้าน

> 408
ล้าน

• พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟและชุมชน
ของพวกเขาให้ดีข้ึน เช่น การศึกษาของเด็ก คุณภาพชีวิต 
และการเพ่ิมขีดความสามารถของสตรี 

ดีเด่น ยอดเย่ียม

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืน
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การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน 
รางวัลไมเนอร์สู่ความย่ังยืนดีเด่นประจ�าปี 2562

โครงการพัฒนาเชฟผู้มีความช�านาญ
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีนเล็งเห็นความสําคัญในการสร้างเชฟที่มีทักษะความชํานาญเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2562  
บริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันสอนการทําอาหารตงฟางใน 12 จังหวัด และจัดทําหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถ 
ด้านการทําอาหาร โครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในปี 2562 ผู ้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการทําอาหารอย่างมืออาชีพเป็นเวลาสองปี ได้เข้าร่วมงานในตําแหน่ง  
“Chef Management Trainee” กับร้านอาหาร Riverside ของไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน โครงการน้ีช่วยให้ธุรกิจสามารถลดระยะเวลา 
การฝึกอบรมพนักงานใหม่จากปกติ 8 - 12 เดือน เป็น 3 เดือน และยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ด้วย 
 
ในปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีนขยายความร่วมมือน้ีไปยังวิทยาเขตของสถาบันตงฝางในภาคตะวันออกอีก 5 แห่งเพ่ือรองรับ 
การขยายร้านในภูมิภาคดังกล่าวจํานวน 16 แห่ง และได้ปรับแผนการฝึกอบรมสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาใหม่เป็นการฝึกที่สถาบัน 
ระยะเวลา 3 เดือน และฝึกที่ร้านเพียง 3 วัน

ในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีนได้ร่วมมือกับสถาบันฯ เพ่ือจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมในมณฑลเสฉวนเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับ 
การขยายตัวของธุรกิจ โดยมี 9 วิทยาเขตในมณฑลเสฉวนเปิดสอนหลักสูตรนี้ 

ผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจ 
(2562 - 2564)

ผลกระทบเชิงบวกทางสังคมและ/หรือส่ิงแวดล้อม  
(2562 - 2564)

• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานใหม่
 มากกว่า 14.6 ล้านบาท
• ได้รับมูลค่าการประชาสัมพันธ์กว่า 7.4 ล้านบาท

• ผู้ส� าเร็จการศึกษามากกว่า 800 คนเข้าท�างาน 
กับไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน
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เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นช่องทางหนึ่งในการรายงานผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่เกิดจากธุรกิจของ
ไมเนอร์ รายงานฉบับน้ียังช่วยในการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอย่างย่ังยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเราได้เปิดเผยเป้าหมาย 
และความก้าวหน้าในการผสมผสานการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนเข้ากับกระบวนการท�างานของบริษัท

รอบระยะการรายงาน รอบปีบัญชี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความถ่ีในการรายงาน ประจ�าปี

รายละเอียด
และการอ้างอิง
แนวทางการรายงาน

• รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ�าปีฉบับที่ 10  
ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 

• เป็นรายงานฉบับที่จัดท�าให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงาน 
ของ Global Reporting Initiative (GRI) ในแบบหลัก หรือ GRI Standards: Core option 

• รายละเอียดผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2564  
และข้อมูล GRI Content Index สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

ขอบเขตของการจัดท�า
รายงาน

• ครอบคลุมทั้งสามธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร  
และธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์

• รายงานข้อมูลจากการปฏิบัติการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ 
ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ประเด็นส�าคัญและขอบเขต 
ของการจัดท�ารายงานของรายงานฉบับนี้สามารถอ้างอิงได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  
ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• เนื่องด้วยธุรกิจต่างๆ ของเรามีลักษณะที่แตกต่างกันและเพื่อคงไว้ซึ่งสาระส�าคัญ  
ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อน�าเสนอจะอยู่ในขอบเขตของหน่วยงานที่ไมเนอร์สามารถควบคุมได ้
ทั้งด้านการบริหารและปฏิบัติการ

• ข้อมูลท้ังหมดเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ในระบบของเราในปัจจุบันและถูกน�าเสนอในรายงานนี ้
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเท่าที่จะเป็นไปได้ 

• กระบวนการในการก�าหนดเนื้อหาของรายงานนี้เชื่อมโยงกับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ของไมเนอร์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญของหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเรา  
โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ระบุประเด็นเหล่านี้และพิจารณาถึงความส�าคัญโดยค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

การรับรอง
โดยหน่วยงานภายนอก

เพื่อความถูกต้องและโปร่งใส ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในบางเรื่องที่ก�าหนด 
ในรายงานฉบับนี้ ได้รับการตรวจรับรองความถูกต้องและความสอดคล้องตามแนวทาง
การรายงานของ GRI Standards โดยหน่วยงานภายนอกตามเรื่องที่ก�าหนดไว้ 
ค�าชี้แจงการรับรองที่ออกโดยบริษัท แอลอาร์คิวเอ (ประเทศไทย) จ�ากัด ถูกแสดงไว้ในส่วน 
“การรับรองจากหน่วยงานภายนอก” หน้า 111 - 112 ของรายงานฉบับนี้

การเข้าถึงรายงาน
การพัฒนาอย่างย่ังยืน

รายงานฉบับนี้และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของปีอื่นๆ ที่ผ่านมาได้รับการจัดท�า
ในรูปแบบดิจิทัลและถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลการติดต่อ ฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
อีเมล: sustainability.mint@minor.com
โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7707
 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)
88 อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7500
www.minor.com
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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-gri-content-index-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-gri-content-index-th.pdf
https://www.minor.com/th/downloads/sustainability-reports
https://www.minor.com/th/home
https://www.minor.com/storage/download/sustainability-reports/2021/mint-gri-content-index-th.pdf


	
	

LRQA Independent Assurance Statement 
Relating to Minor International Public Company Limited’s 
Sustainability Report 2021 
 
This Assurance Statement has been prepared for Minor International Public Company Limited’s in accordance with our 
contract but is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
 
LRQA (Thailand) Ltd. (LRQA) was commissioned by Minor International Public Company Limited (MINT) to provide independent 
assurance on its Sustainability Report 2021 “the report” against the assurance criteria below to a limited level of assurance 
and at the materiality of the professional judgement of the verifier using LRQA’s verification approach.  LRQA’s verification 
procedure is based on current best practice, is in accordance with ISAE 30001 and uses the following principles of - inclusivity, 
materiality, responsiveness and reliability of performance data. 

 
Our assurance engagement covered MINT’s Global operations and subsidiaries under its operational control only, and 
specifically the following requirements: 
• Evaluating the accuracy and reliability of data and information, reference to GRI standards, for only the selected indicators 

listed below: 
- Environmental: (GRI 301-1)	Materials used by weight (single-use plastic only), (GRI 302-1) Energy consumption, (GRI 303-

3 and 5) Water withdrawal and consumption, (GRI 305-1) Direct (Scope 1), (GRI 305-2) Energy indirect (Scope 2); 
- Social: (GRI 401-1) Employee turnover rate by age and gender, (GRI 404-3) Internal promotion of management levels 

and (non-GRI) People development and support (include external parties) 

Our assurance engagement excluded the data and information of MINT’s subsidiaries where it has no operational control. Our 
assurance engagement also excluded the data and information of its suppliers and any third-parties mentioned in the report. 

 
LRQA’s responsibility is only to MINT.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. 
MINT’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and 
for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.  Ultimately, the report has been 
approved by, and remains the responsibility of MINT. 
 
LRQA’s Opinion 
 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that MINT has not, in all material 
respects: 

• Met the requirements above 
• Disclosed accurate and reliable performance data and information as no errors or omissions were detected 

 
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier.  
 
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  Limited assurance engagements 
focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement 
is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.  
 
LRQA’s approach 
 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though 
were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Auditing MINT’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, including 
those for internal verification.  We also spoke with key people in various departments responsible for compiling the 
data and drafting the report. 

• Sampling of evidences presented at assets and Head office to confirm the reliability of the selected topic specific 
standards.  
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Observations 
 
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Reliability:  
MINT has a well-defined data management system to consolidate data and information associated with the selected 
specific topic standards. Maintaining internal verification processes will continually improve the reliability of its 
reported data and information. 

LRQA’s standards, competence and independence 
 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The 
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the 
approach applied is rigorous and transparent. 
 
 

 
 
Opart Charuratana Dated: 18 March 2022 
LRQA Lead Verifier 

On behalf of LRQA (Thailand) Limited   
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 

LRQA reference: BGK00000666 
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including LRQA (Thailand), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, 
referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the 
information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this 
information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. LRQA Group Limited assumes no responsibility for versions translated into other 
languages.  
 
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © LRQA Group Limited, 2022.  
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