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การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101”

ไมเนอร์ตระหนักดีว่าความสําเร็จในระยะยาวของบริษัทและ
ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ข องสั ง คม รวมถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
สิ่งแวดล้อมนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันและไม่สามารถแยกออก
จากกันได้ แนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” เป็นหนึ่งในปัจจัยเสริม
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ เรามุ่งมั่น
ผสานแนวคิ ด นี้ ใ นการด�ำเนิ น งานทั่ ว โลก และมองหาโอกาส
ส่งเสริมการด�ำเนินงานทีส่ ามารถสร้างการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่
ไปกับการตอบสนองความต้องการของสังคมและ/หรือสิง่ แวดล้อม
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการสร้างคุณค่าร่วมให้กับพนักงาน ไมเนอร์
ได้พฒ
ั นาและจัดอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” ในปี 2562
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในแนวคิ ด ด้ า น
ความยั่ ง ยื น และส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานผสานแนวคิ ด การสร้ า ง
คุณค่าร่วมในชีวติ ประจําวันและในการดําเนินธุรกิจ พนักงานกว่า
8,000 คนจากทุกหน่วยธุรกิจในประเทศไทยผ่านการอบรมนี้
เป็นรุ่นแรก แผนการขยายการอบรมนี้ไปยังหน่วยธุรกิจอื่นๆ
ในต่างประเทศในปี 2563 ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปี 2564 เราขยายการอบรม
ไปยังไมเนอร์ โฮเทลส์ในต่างประเทศ รวม 19 ประเทศ โดยมี
พนักงานมากกว่า 7,000 คนผ่านการอบรมนี้ เรายังคงปลูกฝัง
และสร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม
อย่างต่อเนื่องและวางแผนขยายการอบรมนี้ไปยังหน่วยธุรกิจ
ของเราในประเทศอื่นๆ ในปี 2565
นอกจากนีไ้ มเนอร์ยงั ได้รเิ ริม่ น�ำตัวชีว้ ดั ด้านความยัง่ ยืน ในสัดส่วน
ร้ อ ยละ 5 ของตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น ผลงานทั้ ง หมดมาเป็ น
ส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานของพนักงานประจ�ำส�ำนักงาน
ใหญ่ ไมเนอร์ ไลฟสไตล์ และไมเนอร์ โฮเทลส์ ใ นเอเชี ย
คาบสมุ ท รอิ น เดี ย ตะวั น ออกกลาง แอฟริ ก า และบราซิ ล
โดยมุ ่ ง หวั ง ให้ พ นั ก งานของเราใช้ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นความยั่ ง ยื น นี้
เพื่ อ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส�ำนึ ก และผสานแนวคิ ด การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว ม
ในการท�ำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้ทั้งกับบริษัท สังคมและ/หรือ
สิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัท
ไมเนอร์รเิ ริม่ การมอบ “รางวัลไมเนอร์สคู่ วามยัง่ ยืน” ตัง้ แต่ปี 2559
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยธุรกิจมีโอกาสน�ำเสนอโครงการการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนทีใ่ ช้แนวความคิดด้าน “การสร้างคุณค่าร่วม” เพือ่ สร้าง
ประโยชน์ให้ทงั้ กับบริษทั สังคมและ/หรือสิง่ แวดล้อมได้ เราท�ำการ
ประกาศผลรางวัลและมอบประกาศนียบัตรเพือ่ ยกย่องความส�ำเร็จ
พร้อมเงินรางวัลเพื่อต่อยอดพัฒนาแนวความคิดด้านการพัฒนา

รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื น

อย่างยัง่ ยืนในงาน Minor Awards Night ในปีถดั ไป การประกวด
“รางวัลไมเนอร์สคู่ วามยัง่ ยืน” มีความจ�ำเป็นต้องระงับไว้ชวั่ คราว
ในปี 2563 และ 2564 ส�ำหรับการรายงานในปีนี้ เราจึงน�ำเสนอ
ผลงานของโครงการที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ในปี ที่ ผ ่ า นมาและยั ง คง
สร้างประโยชน์ให้กับบริษัท สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ยังมีการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เราวางแผนการจัด
การประกวด “รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน” อีกครั้งในปี 2565
การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101”

ไมเนอร์สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานของเราในทุกระดับ
เกี่ยวกับความสําคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101” เปิดตัวขึ้นในปี 2562
เพื่อสร้างความเข้าใจว่าแนวคิดด้านความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินชีวิตประจําวันของเรา และทุกคนสามารถร่วมกันสร้าง
ผลกระทบเชิ ง บวกให้ กั บ บริ ษั ท สั ง คมและ/หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
พนักงานในส�ำนักงานใหญ่และพนักงานปฏิบัติการหน้าร้าน
จากทุกหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ในประเทศไทยรวม 8,115 คน
ผ่านการอบรมนีเ้ ป็นรุน่ แรก ในปี 2563 แผนการขยายการอบรมนี้
ถูกเลือ่ นออกไป ในปี 2564 หลักสูตรการอบรม “Sustainability 101”
ได้ถกู แปลเป็น 7 ภาษาส�ำหรับการอบรมพนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์
ในต่างประเทศอีก 51 แห่ง โดยมีพนักงานจ�ำนวน 7,048 คน
ผ่านการอบรม
รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื น

รางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน เปิดตัวครั้งแรกในปี 2559 เพื่อ
น�ำเสนอโครงการที่ผสานแนวคิด “การสร้างคุณค่าร่วม” สู่การ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง โดยหน่ ว ยธุ ร กิ จ ทั่ ว โลก รางวั ล นี้ ม อบเพื่ อ ยกย่ อ ง
หน่วยธุรกิจที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยมในการสร้างผลกระทบ
เชิงบวกให้แก่สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมผ่านการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ ท�ำอยู ่ การประกวดรางวั ล ดั ง กล่ า วได้ ถู ก ระงั บ ไว้ ชั่ ว คราว
ในปี 2563 และ 2564 เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 และเราวางแผนจัดการประกวด “รางวัล
ไมเนอร์สู่ความยั่งยืน” อีกครั้งในปี 2565
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การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101”

รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื น

ยอดเยี่ ยม

อนั นตรา พี ซ เฮเวน แทงเกล, ศรี ลังกา
รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื นยอดเยี่ ยมประจ� ำปี 2560

โครงการการพั ฒนาสวนเกษตร
อย่ างยั่ งยื นในพื้ นที่ โรงแรม
อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล ได้ริเริ่มโครงการ “การพัฒนาสวนเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่โรงแรม” ขึ้นในปี 2560 โดยส่งเสริมให้เกษตรกร
ท�ำการเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมการน�ำชมธรรมชาติให้กับแขกของโรงแรม โครงการนี้
ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนจากการขายสมุนไพรและผลผลิตเกษตรอินทรีย์ แต่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งต้นน�้ำ
รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกด้วย โครงการนี้ยังสามารถช่วยโรงแรมประหยัดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดขยะอินทรีย์และ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท�ำธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในปี 2561 โรงแรมได้แนะนําการทําเกษตรกรรมแบบ “เพอร์มาคัลเชอร์” ให้กับชาวบ้านและผู้ดูแลสวนของโรงแรม “เพอร์มาคัลเชอร์”
เป็นแนวคิดและวิถีทางการเกษตรที่เน้นเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตและผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ในปี 2562 โรงแรมใช้ความรู้ที่ได้จากการเกษตรกรรม “เพอร์มาคัลเชอร์” มาปรับใช้กับการปลูกสมุนไพรตะวันตกและขยายสวนผัก
ปลอดสารพิษและน�ำผักที่ปลูกได้ไปใช้ท�ำอาหารในห้องอาหารพนักงาน ถึงแม้ว่าโรงแรมจะไม่สามารถขยายขอบเขตของโครงการได้
ในช่วงปี 2563 - 2564 แต่ยังคงด�ำเนินโครงการและสร้างผลกระทบเชิงบวกทางธุรกิจ สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมเช่นที่ผ่านมา
ผลกระทบเชิ งบวกทางธุ รกิ จ
(2560 - 2564)

ผลกระทบเชิ งบวกทางสั งคมและ/หรื อสิ่ งแวดล้ อม
(2560 - 2564)

• ประหยั ดค่ าใช้ จ่ายในการจั ดการขยะอิ นทรี ย์ของโรงแรม
ได้ มากกว่ า 200,000 บาท
• ประหยั ดค่ าใช้ จ่ายส� ำหรั บห้ องอาหารพนั กงานจากการใช้
ผั กและสมุ นไพรที่ ปลู กในโรงแรมมากกว่ า 170,000 บาท
• ได้ รับมู ลค่ าการประชาสั มพั นธ์ จากการเผยแพร่ ข่าวสาร
จากสื่ อท้ องถิ่ นและสื่ อภู มิภาคเกื อบ 400,000 บาท

• เกษตรกรที่ เข้ าร่ วมโครงการมี รายได้ รวมมากกว่ า
400,000 บาทต่ อปี
• เกษตรกรได้ รายได้ เสริ มจากกิ จกรรมการน� ำชมธรรมชาติ
และจากการซื้ อผลิ ตผลของแขกของโรงแรม
• เกษตรกรประหยั ดค่ าใช้ จ่ายในการซื้ อปุ๋ ย 6,000 บาท
จากการได้ รับบริ จาคปุ๋ ยหมั ก 5,000 กิ โลกรั ม
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รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื น

ดี เด่ น

อนั นตรา พี ซ เฮเวน แทงเกล, ศรี ลังกา
รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื นดี เด่ นประจ� ำปี 2562

โครงการการบริ หารน�้ ำ
และน�้ ำทิ้ งส่ วนเกิ น
อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล รีสอร์ท ได้ตดิ ตัง้ ระบบ “Reverse Osmosis (RO)” ขึน้ ในปี 2562 เพือ่ ผลิตน�ำ้ สะอาดแบบยัง่ ยืนให้กบั พนักงาน
และสมาชิกชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย น�้ำที่ผลิตจากระบบ RO ช่วยป้องกันพนักงานและสมาชิกชุมชนจาก
ความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง (CKD) นอกจากนี้น�้ำทิ้งจากระบบ RO ยังถูกน�ำกลับมาใช้เพื่อการรดน�้ำในรีสอร์ท
ในเดือนมิถุนายน 2562 “สวนเกษตรจากของเสีย” ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากน�้ำทิ้งจากระบบ RO สวนแห่งนี้ยังน�ำแนวคิด 3R
“การลด การนํ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ การรี ไ ซเคิ ล ” มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ผ ่ า นการใช้ วั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล เช่ น ถั ง พลาสติ ก การใช้ ปุ ๋ ย หมั ก (ใบไม้ )
และการสร้างความรู้ให้กับพนักงานของโรงแรม โรงเรียนในพื้นที่ ชุมชนเกษตรกรรมชนบท และลูกค้า สมุนไพรและดอกไม้ที่ได้จาก
สวนแห่ ง นี้ ถู ก น�ำมาใช้ สํ า หรั บ การตกแต่ ง โรงแรม ในขณะที่ ส วนนี้ ก ลายเป็ น จุ ด พั ก ผ่ อ นสํ า หรั บ ลู ก ค้ า ของโรงแรมอี ก จุ ด หนึ่ ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงแรมยังคงดําเนินงานผลิตน�้ำสะอาดจากระบบ RO และดูแลสวนให้คงสภาพที่ดี
ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โรงแรมใช้น�้ำจากระบบ RO เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือให้พนักงานของโรงแรม และบริจาคให้กับ
ชุมชนใกล้เคียง ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดมือนี้ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ผลกระทบเชิ งบวกทางธุ รกิ จ
(2562 - 2564)
• ประหยั ดค่ าใช้ จ่ายน�้ ำดื่ มของพนั กงาน
และจากการใช้ น้� ำทิ้ งจากระบบ RO เพื่ อการรดน�้ ำ
ของโรงแรม เกื อบ 1.9 ล้ านบาท
• ประหยั ดค่ าใช้ จ่ายส� ำหรั บผลิ ตภั ณฑ์ ท�ำความสะอาดมื อ
กว่ า 2.2 ล้ านบาท

ผลกระทบเชิ งบวกทางสั งคมและ/หรื อสิ่ งแวดล้ อม
(2562 - 2564)
• จั ดหาน�้ ำดื่ มที่ สะอาดและปลอดภั ยแก่ พนั กงาน
และสมาชิ กในชุ มชนท้ องถิ่ น 200 คน
และช่ วยลดความเสี่ ยงจากโรคไตเรื้ อรั ง (CKD)
• ลดการใช้ พลาสติ กแบบใช้ ครั้ งเดี ยวมากกว่ า 21 ตั น
• น� ำพลาสติ กและโลหะเกื อบ 39 ตั นกลั บมาใช้ ใหม่
• รี ไซเคิ ลขยะอิ เล็ กทรอนิ กส์ และขวด PET มากกว่ า 39 ตั น
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รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื น

ดี เด่ น

ฝ่ ายบริ หารซั พพลายเชน, ประเทศไทย
รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื นดี เด่ นประจ� ำปี 2561

โครงการลดคาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์
ศูนย์กระจายสินค้าไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย ขนส่งวัตถุดิบและสินค้าให้กับร้านอาหารกว่า 1,300 แห่งใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งจะต้องเดินทางหลายเที่ยวส่งผลให้ต้นทุนการขนส่ง การใช้เชื้อเพลิง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหาร
ซัพพลายเชนทํางานร่วมกับลินฟ้อกซ์ซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ในการออกแบบโมเดลการกระจายวัตถุดิบและสินค้าแบบใหม่ขึ้น
โมเดลการกระจายวัตถุดิบและสินค้าแบบเก่าต้องใช้รถบรรทุกหลายคันเพื่อจัดส่งวัตถุดิบจากศูนย์กระจายสินค้ากลางในกรุงเทพฯ
ไปยังร้านค้าโดยตรง ส่วนรูปแบบใหม่ - แบบการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค - ใช้รถพ่วง 18 ล้อขนวัตถุดิบและสินค้าจากศูนย์กระจาย
สินค้ากลางไปยังศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค จากนั้นศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาคใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ)
ท�ำการขนส่ งวั ต ถุดิบและสินค้าไปยังร้านค้าทั้ง หมด ภายใต้โมเดลนี้ร้อยละ 80 ของการขนส่งระยะไกลด�ำเนินการโดยรถพ่วง
ส่งผลให้ระยะทางรวมในการขับขี่ การใช้เชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และต้นทุนการจัดส่งลดลง นอกจากนี้ยังช่วยลด
ความเครียดของผู้ขับรถบรรทุกจากการขับในระยะทางไกล
ผลกระทบเชิ งบวกทางธุ รกิ จ
(2561 - 2564)
• ประหยั ดต้ นทุ นในการจั ดส่ งวั ตถุ ดิบและสิ นค้ ามากกว่ า
14.75 ล้ านบาท
• ใช้ พื้นที่ ของศู นย์ กระจายสิ นค้ าเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 5
• ไม่ มีอุบัติเหตุ จากการขั บขี่ ระยะไกล
หลั งจากเริ่ มโครงการนี้ ในปี 2561

ผลกระทบเชิ งบวกทางสั งคมและ/หรื อสิ่ งแวดล้ อม
(2561 - 2564)
• ลดการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ได้ มากกว่ า
1,100 ตั น
• ช่ วยลดความเครี ยดและความเหนื่ อยล้ าของผู้ ขับ
จากการขั บในระยะทางไกล
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รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื น

ยอดเยี่ ยม

ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชี ส, ประเทศไทย
รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื นยอดเยี่ ยมประจ� ำปี 2562

โครงการก� ำจั ดของเสี ย
จากการฝั งกลบเป็ นศู นย์
ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส (MDL & MCL) ประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการก�ำจัดของเสียจากการฝังกลบเป็นศูนย์ในปี 2562
ด้วยการน�ำหลัก 3R (การลด การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ การรีไซเคิล) มาใช้ในการปฏิบัติการทั้งระบบเพื่อลดปริมาณและจัดการของเสีย
ได้อย่างเหมาะสม โรงงานออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่โดยการเปลีย่ นจากการใช้วสั ดุแบบใช้ครัง้ เดียวมาใช้วสั ดุทสี่ ามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ได้
ส่งผลให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกจากนี้ MDL & MCL ยังมุ่งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการแยกขยะและการรีไซเคิลให้กับพนักงาน โดยปลูกฝังหลัก 3R
ในการใช้ชวี ติ ประจําวันเพือ่ สร้างความเปลีย่ นแปลงทีย่ งั่ ยืน ผ่านการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการแยกขยะตามประเภทและรหัสสีทแี่ ตกต่างกัน
และมี ก ารสื่ อ สารกั บ พนั ก งานทุ ก คนผ่ า นการแลกเปลี่ ย นความคิ ด อี เ มลและบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ โครงการนี้ ช ่ ว ยสร้ า งรายได้
จากการขายขยะรีไซเคิล ลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในปี 2563 โรงงานได้เริ่มด�ำเนินโครงการการเปลี่ยนขยะที่ไม่สามารถน�ำกลับมารีไซเคิลได้ไปเผาเป็นพลังงาน
ผลกระทบเชิ งบวกทางธุ รกิ จ
(2562 - 2564)
• ค่ าใช้ จ่ายในการก� ำจั ดของเสี ยลดลงมากกว่ า 1.3 ล้ านบาท
• รายได้ จากการขายขยะรี ไซเคิ ลมากกว่ า 1.9 ล้ านบาท
• ได้ รับรางวั ล “3R” และรางวั ล “Zero Waste to
Landfill” (MDL) จากกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
กระทรวงอุ ตสาหกรรม ในปี 2563

ผลกระทบเชิ งบวกทางสั งคมและ/หรื อสิ่ งแวดล้ อม
(2562 - 2564)
• ลดปริ มาณการปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ มากกว่ า
1,000 ตั น
• พนั กงานของ MDL & MCL ได้ รับความรู้ เกี่ ยวกั บ
ความส� ำคั ญของหลั ก 3R
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รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื น

ยอดเยี่ ยม

อนั นตรา และอวานี วิ คตอเรี ย ฟอลส์ , แซมเบี ย
รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื นยอดเยี่ ยมประจ� ำปี 2559

โครงการตลาดนั ดเกษตรกร
ในปี 2559 รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา และอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท ร่วมมือกับเกษตรกร
ท้องถิ่นกว่า 300 รายเพื่อจัด “ตลาดนัดเกษตรกร” ในพื้นที่โรงแรมทุกวันจันทร์และวันศุกร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาผักและ
ผลไม้ที่ปลูกสดใหม่ในท้องถิ่นและให้การสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในเขตลิฟวิ่งสโตนและคาซุนกูลา พร้อมกับช่วยโรงแรมลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผลผลิตจากชุมชนใกล้เคียงแทนการซื้อจากเมืองลูซากา ที่อยู่
ห่างจากโรงแรม 500 กิโลเมตร โรงแรมทํางานร่วมกับ Agribusiness in Sustainable Natural African Plant Products (ASNAPP)
ในการอบรมเกษตรกรท้องถิ่นเกี่ยวกับการทําฟาร์มอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเสื่อมโทรมของดินและเพิ่มการกักเก็บน�้ำสําหรับพืชผล
โรงแรมทั้งสองแห่งยังคงทํางานอย่างใกล้ชิดกับเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทําการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อให้
เกษตรกรสามารถขยายตลาดและสร้างรายได้มากขึ้น
ผลกระทบเชิ งบวกทางธุ รกิ จ
(2559 - 2564)

ผลกระทบเชิ งบวกทางสั งคมและ/หรื อสิ่ งแวดล้ อม
(2559 - 2564)

• ลดค่ าใช้ จ่ายในการจั ดซื้ อจั ดหาผลิ ตภั ณฑ์ ทางการเกษตร
โดยการซื้ อตรงจากเกษตรกรในชุ มชนแทนการซื้ อ
จากแหล่ งซื้ อเดิ มที่ ห่างจากโรงแรม 500 กิ โลเมตร

• เกษตรกรในชุ มชนกว่ า 300 คนได้ รับการสนั บสนุ น
• สร้ างรายได้ ให้ กับกลุ่ มเกษตรกรในโครงการได้ มากกว่ า
36.29 ล้ านบาท
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รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื น

ดี เด่ น

อนั นตรา และอวานี วิ คตอเรี ย ฟอลส์ , แซมเบี ย
รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื นดี เด่ นประจ� ำปี 2562

โครงการเลี้ ยงผึ้ ง
ในปี 2562 รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา และอวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ รีสอร์ท น�ำร่องโครงการ “เลี้ยงผึ้ง”
เพื่อสนับสนุนสหกรณ์สตรีในหมู่บ้านมูคูนิ เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความมั่นคงด้านอาหารผ่านการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวในชนบท ทีมวิศวกรของโรงแรมจัดท�ำกล่องเลี้ยงผึ้งส่งไปยังหมู่บ้าน ในขณะที่เจ้าหน้าที่จากวิทยาลัย
ป่าไม้แซมเบีย (ZFC) สอนชาวบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง น�้ำผึ้งที่เก็บได้น�ำมาบรรจุขวดและขายกลับให้แก่โรงแรม โดยโรงแรมน�ำมาใช้
และขายให้กับแขกของโรงแรมและบุคคลทั่วไปที่ตลาดนัดรายเดือน โครงการนี้สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนชนบท และยังช่วยโรงแรม
ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนมาซื้อน�้ำผึ้งที่ผลิตจากชุมชนท้องถิ่นภายในรัศมี 5 - 10 กิโลเมตร แทนการนําเข้าจากต่างประเทศ
โรงแรมเดิ น หน้ า พั ฒ นาโครงการต่ อ เนื่ อ งในปี 2563 และ 2564 โดยสนั บ สนุ น การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ แ ละการสร้ า งแบรนด์
พร้อมกับช่วยด�ำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์สตรี ซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถส่งสินค้าเข้าตลาดท้องถิ่นได้ในปี 2565
ผลกระทบเชิ งบวกทางธุ รกิ จ
(2562 - 2564)
• ประหยั ดค่ าใช้ จ่าย 48,000 บาทโดยการซื้ อน�้ ำผึ้ ง
จากกลุ่ มสหกรณ์ สตรี ในท้ องถิ่ นโดยตรง
• รายได้ จากการขายน�้ ำผึ้ งบรรจุ ขวดประมาณ
64,000 บาท

ผลกระทบเชิ งบวกทางสั งคมและ/หรื อสิ่ งแวดล้ อม
(2562 - 2564)
• สร้ างอาชี พให้ กับสตรี ในชุ มชนจ� ำนวน 60 คน
• ลดปริ มาณคาร์ บอนฟุ ตพริ้ นท์ จากการซื้ อน�้ ำผึ้ ง
จากสหกรณ์ สตรี ในรั ศมี ไม่ เกิ น 5 - 10 กิ โลเมตร
แทนการน� ำเข้่ า
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รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื น

ยอดเยี่ ยม

ดี เด่ น

กลุ่ ม Nomad Coffee, ออสเตรเลี ย
รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื นดี เด่ นประจ� ำปี 2559
รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื นยอดเยี่ ยมประจ� ำปี 2562

โครงการจั ดซื้ อกาแฟอย่ างยั่ งยื น
กลุ่ม Nomad Coffee (Nomad) เริ่มต้นโครงการจัดซื้อกาแฟอย่างยั่งยืน (SCP) ซึ่งเป็นการซื้อกาแฟตรงจากเกษตรกรผู้ผลิตหรือ
ตัวแทนของพวกเขาหรือกาแฟที่ได้การรับรองความยั่งยืนสากล เช่น Fairtrade และ Rainforest Alliance แทนการจัดหากาแฟจาก
ผู้แทนจ�ำหน่ายกาแฟแบบเดิม โครงการ SCP มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการตรวจสอบแหล่งที่มาของกาแฟสนับสนุนการซื้อกาแฟ
ในราคาที่ เ ป็ น ธรรม ส่ ง เสริ ม การปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า งผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต กาแฟในบราซิ ล โคลอมเบี ย
เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส อินเดีย และเปรู
ในปี 2561 Nomad จัดซื้อเมล็ดกาแฟสดร้อยละ 60 จากโครงการ SCP และสามารถเพิ่มการจัดซื้อเมล็ดกาแฟดังกล่าวเป็นร้อยละ 95
ของเมล็ดกาแฟที่ซื้อทั้งหมดในปี 2564
การซื้อกาแฟส่วนใหญ่ของ Nomad อยู่ภายใต้การรับรองของ Rainforest Alliance (RA) ซึ่งรับรองผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน การสนับสนุนนโยบายความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน และการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมเกษตรกรรม
อย่างชาญฉลาดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate-smart agricultural practice) และจัดให้มีการอบรม
เกษตรกรในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรักษาระบบนิเวศ
ผลกระทบเชิ งบวกทางธุ รกิ จ
(2561 - 2564)
• ยอดขายกาแฟที่ เพิ่ มขึ้ น (ปี -ต่ อ-ปี )
2561

8%

2562

7%

2563

3%

ผลกระทบเชิ งบวกทางสั งคมและ/หรื อสิ่ งแวดล้ อม
(2561 - 2564)
• ยอดซื้ อเมล็ ดกาแฟจากโครงการ SCP

2564

13%

• ได้ กาแฟคุ ณภาพดี ที่สามารถตรวจสอบแหล่ งที่ มาได้

บาท

2561

> 326
ล้ าน

2562

> 336
ล้ าน

2563

> 475
ล้ าน

2564

> 408
ล้ าน

• พั ฒนาความเป็ นอยู่ ของเกษตรกรผู้ ปลู กกาแฟและชุ มชน
ของพวกเขาให้ ดีข้ึ น เช่ น การศึ กษาของเด็ ก คุ ณภาพชี วิต
และการเพิ่ มขี ดความสามารถของสตรี

การอบรมออนไลน์ “Sustainability 101”

รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื น

ดี เด่ น

ฝ่ ายทรั พยากรบุ คคล, ไมเนอร์ ฟู้ ด ประเทศจี น
รางวั ลไมเนอร์ สู่ความยั่ งยื นดี เด่ นประจ� ำปี 2562

โครงการพั ฒนาเชฟผู้ มีความช� ำนาญ
เพื่ อรองรั บการขยายตั วทางธุ รกิ จ
ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีนเล็งเห็นความส�ำคัญในการสร้างเชฟที่มีทักษะความช�ำนาญเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2562
บริ ษั ท ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ สถาบั น สอนการท�ำอาหารตงฟางใน 12 จั ง หวั ด และจั ด ทํ า หลั ก สู ต รเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและความสามารถ
ด้านการท�ำอาหาร โครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในปี 2562 ผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการทําอาหารอย่างมืออาชีพเป็นเวลาสองปี ได้เข้าร่วมงานในต�ำแหน่ง
“Chef Management Trainee” กับร้านอาหาร Riverside ของไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีน โครงการนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดระยะเวลา
การฝึกอบรมพนักงานใหม่จากปกติ 8 - 12 เดือน เป็น 3 เดือน และยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ด้วย
ในปี 2563 ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีนขยายความร่วมมือนี้ไปยังวิทยาเขตของสถาบันตงฝางในภาคตะวันออกอีก 5 แห่งเพื่อรองรับ
การขยายร้านในภูมิภาคดังกล่าวจ�ำนวน 16 แห่ง และได้ปรับแผนการฝึกอบรมสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาใหม่เป็นการฝึกที่สถาบัน
ระยะเวลา 3 เดือน และฝึกที่ร้านเพียง 3 วัน
ในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีนได้ร่วมมือกับสถาบันฯ เพื่อจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมในมณฑลเสฉวนเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับ
การขยายตัวของธุรกิจ โดยมี 9 วิทยาเขตในมณฑลเสฉวนเปิดสอนหลักสูตรนี้
ผลกระทบเชิ งบวกทางธุ รกิ จ
(2562 - 2564)
• ประหยั ดค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมพนั กงานใหม่
มากกว่ า 14.6 ล้ านบาท
• ได้ รับมู ลค่ าการประชาสั มพั นธ์ กว่ า 7.4 ล้ านบาท

ผลกระทบเชิ งบวกทางสั งคมและ/หรื อสิ่ งแวดล้ อม
(2562 - 2564)
• ผู้ ส�ำเร็ จการศึ กษามากกว่ า 800 คนเข้ าท� ำงาน
กั บไมเนอร์ ฟู้ ด ประเทศจี น
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