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ไมเนอร์ตระหนักดีว่าความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทและ 
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 แผนการขยายการอบรมนี้ไปยังหน่วยธุรกิจอ่ืนๆ  
ในต่างประเทศในปี 2563 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 เราขยายการอบรม 
ไปยังไมเนอร์ โฮเทลส์ในต่างประเทศ รวม 19 ประเทศ โดยม ี
พนักงานมากกว่า 7,000 คนผ่านการอบรมนี้ เรายังคงปลูกฝัง 
และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม 
อย่างต่อเน่ืองและวางแผนขยายการอบรมนี้ไปยังหน่วยธุรกิจ 
ของเราในประเทศอื่นๆ ในปี 2565

นอกจากนีไ้มเนอร์ยังได้รเิริม่นําตวัชีวั้ดด้านความยัง่ยืน ในสดัส่วน 
ร้อยละ 5 ของตัวชี้วัดในการประเมินผลงานท้ังหมดมาเป็น 
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของพนักงานประจําสํานักงาน
ใหญ่ ไมเนอร์ ไลฟสไตล์ และไมเนอร์ โฮเทลส์ในเอเชีย  
คาบสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และบราซิล  
โดยมุ ่งหวังให้พนักงานของเราใช้ตัวชี้ วัดด้านความย่ังยืนนี ้
เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและผสานแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม 
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



7

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 
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนมาซื้อน้ําผึ้งที่ผลิตจากชุมชนท้องถิ่นภายในรัศมี 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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ดีเด่น 

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


