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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

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มบริษัทคณะกรรมการ
การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

คณะกรรมการบริหาร
และก�ากับความเส่ียง

หัวหน้าการพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืน

ฝ่ายพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

คณะกรรมการก�ากับ
โครงการบริหารความเส่ียง

Functional Teams

คณะท�างาน 

การเงินและบัญชี สารสนเทศ การตลาด ปฏิบัติการ ทรัพยากรบุคคล

บริหารจัดการ
ซัพพลายเชน

กฎหมาย 
และการก�ากับดูแล เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ ตรวจสอบภายใน

การก�ากับดูแล 
ข้อมูลการก�ากับดูแล
ความเส่ียงและโอกาส
ท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริง
และอาจเกิดข้ึนของความเส่ียง
และโอกาสท่ีเก่ียวกับสภาพ
ภูมิอากาศต่อธุรกิจ กลยุทธ์ 
และการวางแผนทางการเงิน
ของบริษัท

การบริหารความเส่ียง
ข้ันตอนในการระบุ ประเมิน 
และจัดการความเส่ียง
ท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ

ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ก�าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ท่ีใช้เพ่ือประเมินการจัดการ
ความเส่ียงและโอกาส
ท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ

การก�ากับดูแล
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คณะกรรมการก�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 ้าที่ และผู ้บริหารระดับสูง  ดังต ่อไปนี้ :  
ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน (ประธาน), ประธานเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายปฏิบตักิาร - ไมเนอร์ ฟู้ด, ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร -  
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์, 
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของแต่ละหน่วยธุรกิจ, ประธาน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์และกลุ่มงานกฎหมาย, ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ, หัวหน้าการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบการด�าเนินการ 
จดัการความเสีย่งของทุกหน่วยธุรกิจเพ่ือให้มัน่ใจว่าความเสีย่ง
ที่ส�าคัญได้ถูกระบุและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รวมถึง
ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
ของแต่ละหน่วยธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง 
การควบคุมและการด�าเนินมาตรการบริหารจัดการความเส่ียง 
ซึง่รวมถึงความเสีย่งและโอกาสท่ีเก่ียวกับสภาพภมูอิากาศด้วย  
หน่วยธุรกิจเป็นผู ้รับผิดชอบหลักสร้างความตระหนักต่อ 
ความเสี่ยงภายใต้การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย และจัดการ 
ความเสีย่งเหล่านัน้อย่างสม�า่เสมอและมีประสทิธิภาพ นอกจากนี ้
หน่วยธุรกิจยังมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการระบุระดับความเสี่ยง 

และระดับความเบีย่งเบนของความเสีย่งทีย่อมรบัได้ทีเ่ก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงานของตนเอง และให้สอดคล้องกับระดับ 
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในภาพรวมของบริษัท

ข้อมูลของความเสี่ยงและโอกาสเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ 
ทีไ่ด้รบัการระบ ุถูกน�ามาประกอบการก�าหนดกลยทุธ์ 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


3

ความเส่ียง
และโอกาสท่ีเก่ียวกับ

สภาพภูมิอากาศ
ของไมเนอร์:

กลยุทธ์

ในปี 2564 เราใช้แนวปฏิบัติของมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (การเปิดเผยข้อมูลตาม 
TCFD) ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยอธิบายความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเชิงคุณภาพ 

การบริหารความเส่ียง 

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

การเปล่ียนแปลง
ทางการตลาดและเทคโนโลยี
ความจ�าเป็นในการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย 
การลงทุนและกระบวนการ
ด�าเนินงาน เพ่ือตอบสนอง
ต่อเศรษฐกิจคาร์บอนต�่า
 
• ความต้องการท่ีสูงข้ึนของ

ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะ
ลูกค้า นักลงทุน และเจ้าหน้ี
ท่ีเก่ียวกับการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ  
การด�าเนินงานและ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
คาร์บอนต�่า

• ต้นทุนการด�าเนินงาน 
และวัสดุสูงข้ึนในการมอบ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
คาร์บอนต�่า

• การลงทุนด้านเทคโนโลยี 
ท่ีสูงข้ึน เพ่ือตอบสนอง 
ต่อความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้เสียในการลด
อัตราการปล่อยคาร์บอน

• โอกาสในการเสนอสินค้า
และบริการคาร์บอนต�่า

• โอกาสในการลดต้นทุน 
การด�าเนินงานจากการ
บริหารการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่ือเสียง 
ความคาดหวัง
ด้านการด�าเนินการอย่างมี
ความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึน
จากผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
นักลงทุน ผู้ให้กู้ และผู้บริโภค
 
• ความเส่ียงด้านช่ือเสียง

ในทางลบ หากบริษัท
ไม่สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อก�าหนด
ด้านท่ีเก่ียวข้องกับ 
การด�าเนินงานท่ีปล่อย
คาร์บอนต�่า

• ความเส่ียงต่อการสูญเสีย
ความไว้วางใจและ 
ความเช่ือม่ันต่อฝ่ายบริหาร 
ในความมุ่งม่ันและ 
การปฏิรูปสู่แนวคิด
เศรษฐกิจคาร์บอนต�่า

• โอกาสในการสร้างช่ือเสียง
และคุณค่าของแบรนด์

ความเส่ียงจาก
การเปล่ียนแปลง
ทางนโยบายและกฎหมาย
ความเข้มงวดของระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเก่ียวกับสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศพัฒนา
แล้วมีมากกว่าประเทศก�าลัง
พัฒนา ในปี 2564 รายได้
ของไมเนอร์ท่ีมาจากประเทศ
ท่ีพัฒนาแล้วมีมูลค่ามากกว่า
ร้อยละ 45 ของรายได้ท้ังหมด
จึงได้รับผลกระทบจาก
ส่ิงเหล่าน้ีอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้:

• ต้นทุนการด�าเนินการ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
ท่ีสูงข้ึนจากปฏิบัติตาม 
ข้อบังคับการลดคาร์บอน

• ความเส่ียงในการได้รับ 
การยอมรับให้ 
ประกอบกิจการจาก
กิจกรรมคาร์บอนสูง 
ท่ีคงเหลืออยู่

• โอกาสลดเวลา 
ในการด�าเนินการ 
และค่าใช้จ่ายโดยทดลอง 
ใช้ในตลาดท่ีพัฒนาก่อน
การใช้ในตลาดท่ีก�าลัง
พัฒนา

ความเส่ียงทางกายภาพ
สภาพภูมิอากาศ
ท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง
และรุนแรงข้ึนส่งผล
ให้เกิดความเสียหาย
ทางกายภาพอย่างรุนแรง 

• ความเสียหาย 
ต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสถานประกอบการ 
ท่ีส่งผลให้ธุรกิจ 
ต้องหยุดชะงัก 

• การขนส่งและระบบ 
การจัดส่งสินค้าและบริการ
หยุดชะงักหรือถูกระงับ

• การหยุดชะงักของ 
ห่วงโซ่อุปทานท่ีเกิดจาก
อุปทานท่ีลดลงและเวลา 
ในการจัดส่งท่ีล่าช้า 

• ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
เพ่ือการซ่อมแซม  
การบ�ารุงรักษา  
และการประกันท่ีเพ่ิมข้ึน

• ต้นทุนการด�าเนินงาน 
และต้นทุนสินค้าสูงข้ึน

• ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในบริเวณใกล้เคียง
ท่ีสูงข้ึนและหลีกเล่ียงไม่ได้

• โอกาสในการเชิญชวนให้
ลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือลดการปล่อยคาร์บอน
และการอนุรักษ์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพ
ของเรา

• โอกาสในการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนเพ่ือลดผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ  
และเพ่ิมภาพลักษณ์/  
ช่ือเสียงท่ีดีของแบรนด์



4
หน่วยงานบริหารความเสี่ยงร ่วมมือกับฝ ่ายพัฒนาเพ่ือ 
ความย่ังยืนอย่างต่อเนือ่งเพ่ือพิจารณาและพัฒนากระบวนการ 
จัดการบริหารความเสี่ยงโดยยึดแนวปฏิบัติของมาตรฐาน
การเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD ซึ่งรวมถึงการก�าหนดแนวทาง
การประเมินผลกระทบเก่ียวกับสภาพภมูอิากาศทางปรมิาณ เพ่ือ
สร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ
ในการบริหารความเสี่ยงองค์กร และส่งเสริมความย่ังยืนของ
ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมคณะท�างานน้ีจะท�างานกับฝ่ายการเงิน
อย่างใกล้ชดิเพ่ือประกอบความเสี่ยงและโอกาสที่เก่ียวกับสภาพ
ภูมิอากาศเข้ากับการวางแผนทางการเงิน

เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการความเส่ียง 
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�าหรับห่วงโซ่คณุค่าต้นน�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 
ที่มีความใส่ใจและต่ืนตัวเก่ียวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
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


