




About Minor International
เกี่ยวกับไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล   

From its founding in 1978 with a single beachfront resort in Pattaya, Minor International PCL.  
(“MINT” or “Minor”) is today one of the largest hospitality and leisure companies in the Asia Pacific 
region. MINT is now a global company focused on three primary businesses including 
hospitality, restaurants and lifestyle brands distribution.  

MINT is a hotel owner, operator and investor with a portfolio of over 80 hotels, resorts 
and serviced suites under the Anantara, Oaks, Avani, Four Seasons, St. Regis, Marriott, Elewana 
and Minor International brands in Thailand, Australia, New Zealand, the Maldives, Vietnam, 
Tanzania, Kenya, the Middle East, Sri Lanka, Malaysia, China and Indonesia. In addition, 
MINT operates mixed-use businesses, which are complimentary to the hotel business. 
These include real estate business, comprising sale of residential and Anantara Vacation Club, 
spa business, retail and property business, and entertainment business. 

MINT is one of Asia’s largest restaurant companies with over 1,300 outlets operating system 
wide in 17 countries under The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen, Burger King, 
Thai Express, the Coffee Club, Ribs & Rumps and Riverside brands. 

MINT is one of Thailand’s largest distributors of lifestyle brands focusing primarily on fashion, 
cosmetics. Its brands include Gap, Esprit, Bossini, Charles & Keith, Pedro, Red Earth, Tumi, 
Zwilling J.A. Henckels, ETL Learning and Thaisale, an online shopping website. 
MINT is also a contract manufacturer of household and personal care products, 
with its own manufacturing plant.

จากเมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทด้วยรีสอร์ทเพียงหนึ่งแห่งที่พัทยาในปี 2521 ปัจจุบัน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ไมเนอร์”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
บริษัทเป็นผู้น�าในการด�าเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร 
และธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่น

บริษัทด�าเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง บริหารจัดการและร่วมลงทุน โดยมีโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส สวีท  
ทั้งสิ้นกว่า 80 แห่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้าอนันตรา, โอ๊คส์, อาวานี่, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, แมริออท, เอเลวาน่า 
และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ เวียดนาม แทนซาเนีย เคนยา 
ตะวันออกกลาง ศรีลังกา มาเลเซีย จีน และอินโดนีเซีย อีกทั้งบริษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม 
(Mixed-Use Business) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย 
และโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลาอนันตรา วาเคชั่น คลับ ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิง 

บริษัทเป็นผู้น�าในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 1,300 สาขา ใน 17 ประเทศ 
ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทยเอ็กซ์เพรส,
เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริบส์ แอนด์ รัมส์ และริเวอร์ไซด์ 

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้น�าด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องส�าอาง 
โดยเครื่องหมายการค้าที่บริษัทเป็นผู้จัดจ�าหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ แก๊ป, เอสปรี, บอสสินี่, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, เรดเอิร์ธ, 
ทูมี่, สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคลส์ และอีทีแอล เลิร์นนิ่ง รวมถึงไทยเซล ซึ่งเป็นการขายตรงผ่านเว็บไซต์ และบริษัทมีธุรกิจ
รับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคตามสัญญาว่าจ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็นของตัวเอง
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• Hotels: 82 properties / 10,348 rooms
 - Majority-owned: 15 hotels / 2,412 rooms
 - Joint-venture: 13 hotels / 733 rooms
 - Purely Managed: 15 hotels / 2,023 rooms
 - Management Letting Rights: 39 properties / 5,180 rooms
• Spa: 34 spas
• Plaza & Entertainment: 
 3 plazas and 8 entertainment outlets
• Residential Development: 2 properties / 67 units 
• Vacation Club: 46 inventories

• Restaurant outlets: 1,381 outlets
 - Equity: 760  outlets
 - Franchised: 621 outlets
• Two Factories: Dairy and Cheese

•	 ร้านอาหาร	:	1,381	ร้าน
	 -	 ร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของ	:	760	ร้าน	
	 -	 ร้านที่บริษัทแฟรนไชส์	:	621	ร้าน
•	 โรงงานผลิตไอศกรีมและชีส	2	โรงงาน	
 

•		Retail points of sale: 235 points of sale
• Online shopping
• Contract Manufacturing

•	 จุดจัดจำาหน่ายสินค้า	:	235	จุด
•	 การขายตรงผ่านเว็บไซต์
•	 โรงงานรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

Hotels & Mixed Use ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

Restaurant ธุรกิจร้านอาหาร

Retail Trading ธุรกิจจัดจำาหน่ายและผลิตสินค้า

•	 โรงแรม	:	82	แห่ง	/	10,348	ห้อง
	 -	 โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ	:	15	แห่ง	/	2,412	ห้อง
	 -	 โรงแรมที่บริษัทร่วมลงทุน	:	13	แห่ง	/	733	ห้อง
	 -	 โรงแรมที่บริษัทรับบริหารจัดการ	:	15	แห่ง	/	2,023	ห้อง
	 -	 เซอร์วิส	สวีทที่บริษัทรับบริหาร	:	39	แห่ง	/	5,180	ห้อง
•	 สปา	:	34	แห่ง
•	 ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิง	:	
	 ศูนย์การค้า	3	แห่ง	และเครื่องเล่น	8	ชนิด
•	 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย	:	2	โครงการ	/	67	ยูนิต
•	 โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา	:	46	ยูนิต	

02 2012  Sustainability Report          รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555



Minor International Public Company Limited          บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 03



04 2012  Sustainability Report          รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555

Minor International 
Footprint

ResTAURAnT ร้านอาหาร
HoTel & spA โรงแรมและสปา

ซาอุดีอาระเบีย 
saudi arabia สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

uae

อียิปต์ 
egypt

บาห์เรน 
baHrain

จอร์แดน 
jordan

แทนซาเนีย 
Tanzania 

เคนยา kenya
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มาเลเซีย malaysia

มัลดีฟส์
maldives

ศรีลังกา
sri lanka

เกาหลีใต้
korea

อินโดนีเซีย
indonesia

สิงคโปร์ singapore

กัมพูชา cambodia

ลาว laos

ไทย
THailand

ฟิลิปปินส์
pHilippines

เวียดนาม vieTnam

อินเดีย
india

จีน
cHina

ออสเตรเลีย
ausTralia

นิวซีแลนด์ 
new zealand

นิวแคลิโดเนีย
new caledonia

บาห์เรน 
baHrain



On behalf of the Board of Directors and 
the management of Minor International PCL.,  
I am proud to present you with our first  
Sustainability Report.

Historically, Minor International PCL. has always 
believed in and abided by the Spirit of Giving. 
We engaged in numerous charitable activities  
that over time evolved into our Corporate  
Social Responsibility programs. However,  
since then we have realized that CSR extends  
beyond ad hoc philanthropy. 

 To adopt the values and commitments of a responsible corporate citizen,  
it is imperative that we conduct ourselves in a way that enhances  
the competitiveness of the company while simultaneously improving  
the economic, social and environmental conditions of our stakeholders.  
To build a profitable and sustainable business, we must safeguard  
the near term and long term interests of our numerous stakeholders,  
whether they be customers, partners, communities, or society at large. 

 It is with that in mind that we transform our CSR activities into 
a comprehensive Sustainability Program. Our aim is two-fold,  
to disseminate the values of CSR into our day-to-day business activities,  
and to implement practical initiatives that produce visible results.  
As a start, we have promoted Sustainability Development to the agenda  
of our company’s Board of Directors and also inserted it into our 5 - Year  
Strategic Plan. Moreover, we have identified key sustainability drivers  
which will be used as a guide for our group’s future sustainability initiatives: 
People, Customers, Partners, and the Environment.

Chairman’s Message
รายงานจากประธานกรรมการ

Dear Fellow Stakeholders:



ในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร 
ผมมีความยินดีที่จะนำาเสนอรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ฉบับแรกของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(มหาชน) ได้ยึดมั่นในคำาสัญญาของการเป็นผู้ให้ บริษัทเริ่มจาก
การดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งได้ขยายผล
เป็นโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในเวลาต่อมา

	 อย่างไรก็ตาม	 เราตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทนั้น	 

มมีากกวา่การทำากจิกรรมสาธารณประโยชนเ์ปน็ครัง้คราว		การทีบ่รษิทัจะสามารถ 

แสดงออกถึงการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมได้นั้น	 บริษัทต้องมี 

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทควบคู่ไปกับการเสริมสร้าง 

มูลค่าและคุณค่าต่อเศรษฐกิจ	 สังคม	และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียของเรา	 

ในการที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นั้น	 เราจะต้องมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสีย 

ของบริษัททุกคน	 ไม่ว่าจะเป็น	 ลูกค้า	 พันธมิตรของบริษัท	 ชุมชนและสังคม 

ส่วนรวมได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

	 บริษัทได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากกิจกรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ	มาเป็นโครงการท่ีมุ่งเน้น 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน	 โดยมีเป้าหมายหลักสองข้อ 

ด้วยกันคือ	 เพื่อนำาความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็น 

ส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจประจำาวัน	 และเพื่อจัดทำา 

โครงการที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 

ได้อย่างชัดเจน	

	 เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราเริ่มต้น 

จากการบรรจุแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในวาระ 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและในแผนกลยุทธ์ 

ห้าปีของบริษัท	 นอกจากนี้	 บริษัทได้กำาหนดทิศทาง 

เชิงกลยุทธ์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางไปสู่การบริหารให้เกิด 

ความย่ังยืนในอนาคตของกิจการ	 ซึ่งเราเชื่อว่าปัจจัย 

แห่งความสำาเร็จสี่ประการได้แก่ 	 บุคลากร	 ลูกค้า	 

พันธมิตร	 และสิ่งแวดล้อม	 จะเป็นแรงผลักดันไปสู่ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรและสังคม



   • People: The key asset of our company and the country. 
 “Development of Human Capital” is an utmost priority  
 at MINT. We strive to help our people develop business  
 and practical skills, and we reach out to develop  
 the future generations of Thailand and the countries  
 that are home to our businesses. We believe that  
 with improved analytical, technical, and leadership  
 skills, one can achieve a higher capacity and contribute  
 more to both the organization and society. This year,  
 we initiated human resources development programs  
 that weave in the social mindset - from the introduction  
 of CSR and Sustainability, to doing business with  
 a responsible mindset and consideration of various  
 stakeholders around us. Furthermore, we have  
 initiated partnerships with many higher education  
 institutions through corporate university programs  
 to develop skills for the students and prepare them  
 for future careers. 

   • Customers: We continually work to understand and 
 engage with our customers beyond the customers’  
 contact point. We then use this knowledge to  
 educate them on the values of Sustainability and subtly  
 nudge them towards socially responsible choices.  
 Being responsible to our customers means giving  
 them the best value and knowledge of our products  
 and services throughout the value chain, while  
 simultaneously benefiting society.

   • Partners: At Minor, we strive to develop win-win 
 relationships with our partners, whether they are our  
 suppliers, joint venture partners, owners, principals,  
 franchisees, third party service providers, or  
 the communities we operate in. We realize that  
 the sustainability of our business cannot be achieved  
 without the long-term and sustainable relationships  
 with our partners.

   • Environment: We care deeply about the environment 
 and are always cognizant of our impact on it. I am  
 pleased to report that all of our Anantara hotels  
 are either certified or in the process of being certified  
 with Green Globe, a leading promoter of sustainable  
 tourism. In addition, we have long been involved and  
 supported many projects related to nature and  
 conservation such as the Golden Triangle Elephant  
 Foundation, Mai Khao Marine Turtle Foundation,  
 and many others. 

 Our journey to sustainability is now beginning to  
shape up in a strategically-driven way. We believe we have  
made great strides in the right direction and appreciate that  
our efforts are being recognized by the larger community.  
This year alone, we were commended by the Stock  
Exchange of Thailand’s CSR Institute for our commitment  
and continued efforts, and received the “Most Improved  
CSR” award, in the over 10,000 million baht market cap  
category. We also received the “Corporate Social  
Responsibility Excellence Recognition” (Silver Level)  
from the American Chamber of Commerce and CSR  
“Creative Partnership” certificate of appreciation from  
the United States Department of State. The Golden  
Triangle Elephant Foundation received the Thailand  
Green Excellence Award for Animal Welfare, and our  
Anantara Golden Triangle Resort & Spa won both  
the World Savers Award by Conde Nast Traveler and  
the HICAP Sustainable Hotel Award. Last but not least, 
our Minor Dairy factory also received the CSR DIW award 
from the Department of Industrial Works. 

 Our journey to Sustainability will be a long one and will 
require continuous vigilance and commitment. I personally 
invite you to join us on this journey, to work hand-in-hand 
toward a better future for us and the next generation. 
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นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

William E. HEinEckE
Chairman and 
Chief Executive Officer

   • บุคลากร:	 คือทรัพยากรที่มีความสำาคัญที่สุดของบริษัท
	 และของประเทศชาติ	 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”	 จึงเป็น 
	 สิ่งที่บริษัทมุ่งให้ความสำาคัญ	 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา 
	 บุคลากรทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ	 ที่บริษัท 
	 ได้เข้าไปดำาเนินธุรกิจด้วย	 ให้มีทักษะทั้งในเรื่องความรู้ 	 
	 ความเชี่ยวชาญด้านการทำางานและการใช้ชีวิต	 เราเชื่อว่า 
	 ถ้าบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านการวิเคราะห์	 
	 ทางเทคนิคและความเป็นผู้นำาแล้ว	 จะสามารถเพิ่มศักยภาพ 
	 ในตัวบุคคลให้สูงขึ้นและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน 
	 ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่องค์กรและสังคม	 ในปีนี้บริษัทได้ริเริ่มจัดทำา 
	 โครงการพัฒนาบุคลากรหลายโครงการท่ีได้ผสมผสาน 
	 ประเด็นเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมด้วย	ตั้งแต่การทำา 
	 ปฐมนิเทศเรื่อง	 CSR	 และการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปจนถึง 
	 การดำาเนินธุรกิจที่คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
	 ในทุกภาคส่วน	 นอกจากนี้	 บริษัทยังได้ร่วมมือกับสถาบัน 
	 การศกึษาหลายแหง่	ทัง้ในระดบัอาชวีะและระดบัมหาวทิยาลยั 
	 ต่างๆ	 เพื่อร่วมสร้างโครงการพัฒนาความรู้และการศึกษา 
	 ทีส่นบัสนนุการสรา้งโอกาสทางอาชพีในอนาคตใหแ้กเ่ยาวชน

   • ลูกค้า: เราเชื่อว่าประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์
	 และบรกิารนัน้ถอืเปน็รากฐานสำาคญัในการทีบ่รษิทัจะพฒันา 
	 อย่างยั่งยืน	 ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะทำาความเข้าใจ 	 อีกทั้ง 
	 สนับสนุนให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกินกว่า 
	 ขอบเขตการทำาธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัท	 ไมเนอร์ 
	 มีพันธสัญญาที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด 
	 ให้แก่ลูกค้า	 ด้วยจิตสำานึกท่ีรับผิดชอบต่อสังคม	 ไม่ว่าจะเป็น 
	 ในด้านคุณภาพความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลจาก 
	 องค์กรสู่ประชาชน

   • พันธมิตรทางธุรกิจ: บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์
	 ที่ ทุ กฝ่ ายได้ รับประโยชน์สู งสุด 	 ไม่ ว่ าจะ เป็นผู้ ผลิต	 
	 ผู้จัดจำาหน่าย	 ผู้ดำาเนินธุรกิจแฟรนไชส์	 พันธมิตรทางธุรกิจ 
	 หรือผู้ ให้บริการอื่นๆ	 รวมถึ งชุมชนที่บริษัทได้ เข้ าไป 
	 ดำาเนินธุรกิจด้วย	 เราตระหนักดีว่ากระบวนการสำาคัญ 
	 ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทไม่สามารถบรรลุได้ 
	 หากปราศจากความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีจากพันธมิตร 
	 ทางธุรกิจของเรา

   • สิ่ งแวดล้อม:  กลุ่มไมเนอร์มีความห่วงใยอย่างมาก
	 ในสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการทำาธุรกิจของเรา 
	 ต่อสิ่ งแวดล้อม	 ผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่า 
	 โรงแรมในกลุ่มอนันตราของไมเนอร์ทุกแห่งได้รับหรืออยู่ 
	 ในกระบวนการขอรับประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์  
	 สิ่งแวดล้อมจาก	Green	Globe	 ซึ่งเป็นผู้นำาในการส่งเสริม 
	 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	 นอกจากนี้	 ไมเนอร์ยังได้ดำาเนิน 
	 โครงการต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกหลายโครงการ	 
	 อาทิ	 มูลนิธิโกลเด้น	 ไทรแองเกิ้ล	 เอลเลเฟ่น	 และมูลนิธิ 
	 เพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว	เป็นต้น

	 เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรานั้นเริ่มมีการวางแผน
และมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้น	 เราเชื่อว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว 
และมีความยินดีที่ ความทุ่ ม เทและผลงานของ เ ราได้ เ ริ่ ม 
เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางมากขึ้น	 ในปี	 2555	 บริษัทได้รับ 
การยกย่องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากหลายหน่วยงาน	 
อาทิ	 รางวัล	 “Most	 Improved	 CSR”	 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่า 
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า	 10,000	 ล้านบาท	 จากสถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม	และรางวัล	 “Corporate	 Social	 Responsibility	 
Excellence	Recognition”	 (Silver	 Level)	 จากหอการค้าอเมริกัน
ในประเทศไทย	 และประกาศนียบัตรด้าน	 CSR	 “Creative	 
Partnership”	 จาก	 กระทรวงการต่างประเทศของประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 มูลนิธิโกลเด้น	 ไทรแองเกิ้ล	 เอลเลเฟ่นได้รับรางวัล	
“The Thailand Green Excellence Award for Animal Welfare”  
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 โรงแรม	 Anantara	 Golden	 
Triangle	 Resort	 &	 Spa	 ได้รับสองรางวัลได้แก่	 “The	World	 
Savers	Award”	 โดย	Conde	Nast	 Traveler	 และ	 “The	HICAP	
Sustainable	Hotel	Award”	และบริษัท	ไมเนอร์	แดรี่	จำากัด	ได้รับ 
เกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
ต่อสังคม	(CSR-DIW)	จากกรมแรงงาน	กระทรวงอุตสาหกรรม

	 เส้นทางของการพัฒนาอย่ า งยั่ งยื นของไม เนอร์นั้ น 
ยังอีกยาวไกล	และจะต้องอาศัยความทุ่มเทเอาใส่ใจอย่างต่อเนื่อง
ตามพันธสัญญาของเราที่ให้ไว้	 ผมขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วม 
เดินทางสู่ เส้นทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้กับเรา	 เพื่อจะ 
ร่วมแรงร่วมใจกันทำางานเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของพวกเราและเพื่อ 
คนรุ่นหลังต่อไป
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sustainability & CsR Hightlights 2012
จุดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2555

“Most Improved CsR” award 
in over 10,000 million baht market cap category

from the stock exchange of Thailand’s CsR Institute

รางวัล “Most Improved CSR” 
ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท 

จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม

“Corporate social Responsibility 
excellence Recognition” (silver level)

from the American Chamber of Commerce (AMCHAM)

รางวัล “Corporate Social Responsibility  
excellence Recognition” (silver level) 

จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)

“Thailand Green excellence Awards”
for Animal Welfare - from the Tourism Authority of Thailand (TAT),

awarded to the Golden Triangle elephant Foundation

มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่น ได้รับรางวัล 
“The Thailand Green excellence Award for Animal Welfare”  

จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

“CsR DIW” Award 
 from the Department of Industrial Works, 

Ministry of Industry, to Minor Dairy limited

บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำากัด
ได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) 
จากกรมแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
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CsR “Creative partnership” 
certificate of appreciation

from the United states Department of state.

ประกาศนียบัตรด้าน CSR “Creative Partnership”
จากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา

Green Globe Certifications 
for 13 of our Anantara properties

โรงแรมอนันตรา 13 แห่ง ได้รับประกาศนียบัตร 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Globe ได้แก่

Thailand ไทย
Anantara Golden Triangle Resort & Spa

อนันตรา	สามเหลี่ยมทองคำา	รีสอร์ท	แอนด์	สปา

Anantara Hua Hin Resort & Spa 
อนันตรา	หัวหิน	รีสอร์ท	แอนด์	สปา

Anantara Phuket Villas 
อนันตรา	ภูเก็ต	วิลล่า

Anantara Lawana Resort & Spa Samui 
อนันตรา	ลาวาน่า	รีสอร์ท	แอนด์	สปา

Anantara Bophut Resort & Spa Koh Samui 
อนันตรา	บ่อผุด	รีสอร์ท	แอนด์	สปา,	สมุย

Anantara Rasananda Resort & Spa Koh Phangan
อนันตรา	รัสนันดา	เกาะพะงัน	รีสอร์ท	แอนด์	สปา

Anantara Si Kao Resort & Spa 
อนันตรา	สิเกา	รีสอร์ท	แอนด์	สปา

Anantara Baan Rajprasong Serviced Suites, Bangkok 
อนันตรา	บ้านราชประสงค์	กรุงเทพฯ	เซอร์วิส	สวีท

Maldives มัลดีฟส์
Anantara Kihavah Villas

อนันตรา	คีฮาวา	วิลล่า,	มัลดีฟส์

Anantara Dhigu Resort & Spa
อนันตรา	ดิห์กู	รีสอร์ท	แอนด์	สปา,	มัลดีฟส์

Anantara Veli Resort & Spa 
อนันตรา	เวลิ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา,	มัลดีฟส์

Indonesia อินโดนีเซีย
Anantara Seminyak Resort & Spa Bali 
อนันตรา	เซมินยัค	บาหลี	รีสอร์ท	แอนด์	สปา

United Arab emirates สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Desert Islands Resort & Spa by Anantara 

เดสเสิร์ท	ไอส์แลนด์	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	โดย	อนันตรา

“World savers Awards”
from Conde nast Traveler,

awarded to Anantara Golden Triangle Resort & spa

อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำา รีสอร์ท แอนด์ สปา
 ได้รับรางวัล “The World Savers Award” 

โดย Conde Nast Traveler

HICAp “sustainable Hotel Awards” for sustainable Destinations
from Hotel Investment Conference Asia pacific (HICAp),

awarded to Anantara Golden Triangle Resort & spa

อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำา รีสอร์ท แอนด์ สปา
ได้รับรางวัล “The HICAP Sustainable Hotel Award” 

โดย Hotel Investment Conference Asia Pacific
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our sustainability Approach
ไมเนอร์มุ่งหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นับเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
และเป็นมากกว่าการท�าสาธารณประโยชน์เป็นครั้งคราว หากแต่เป็นสิ่งที่ต้องท�าอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทก้าวหน้าเติบโตไปพร้อมกับบริษัท และเพื่อเสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน

Being a good, socially 
responsible corporate citizen 
is an integral part of our values, 
and this extends beyond 
ad hoc philanthropy. 
At Minor International PCL., 
we strive for sustainability. 
This includes the sustainability 
of our own business, by ensuring 
the benefits to our stakeholders 
both in the short and long term; 
sustainability of our customers 
and partners, by growing them 
with us; and sustainability 
of communities around us, 
for a better society at large.

Book Club Stamp



MInT sustainability Framework
แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน

Balancing economic, social 
and environmental goals in the 
midst of competitive environment 
is the essence of our sustainable 
growth, and aligning it to our 
corporate strategy ensures that 
our efforts positively impact 
everything around us. 

ด้วยสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน 
การสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่จะท�าให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน 
ซึ่งการวางเป้าหมายดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์องค์กร ท�าให้มั่นใจว่า
การด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัทจะส่งผล
เชิงบวกกับส่วนรวม

Key Stakeholders Key Sustainability DriversLegenD
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 การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ 
ทางธุรกิจ	5	ปีของบริษัท	ซึ่งมีการอภิปรายและได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการบริษัท	 โดยมีการจัดทำาแผนงานสำาหรับ 
โครงการต่างๆ	 กำาหนดระยะเวลาดำาเนินงาน	 วิธีการประเมินผล 
การดำาเนินงาน	 และรายงานความคืบหน้าและผลสำาเร็จ 
ของโครงการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอ

	 เราตระหนักดีว่าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับ 
ผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั้น	 บริษัทจะต้องส่งเสริมแนวคิด 
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรของบริษัท	 โดยผลักดัน
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงไปสู่การปฏิบัติงานประจำาวัน	 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำางาน	และวัฒนธรรมองค์กร	 
พร้อมกับกำาหนดทิศทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน	 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโต
ของธุรกิจ

	 จากรากฐานค่านิยมของบริษัท	 ไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำากดั	(มหาชน)	ซึง่ให้ความสำาคญักบัผลงานการทำางาน	การเอาใจใส่ 
ลูกค้า	การพัฒนาบุคลากร	การสร้างสรรค์สิ่งใหม่	และการประสาน
พันธมิตร	 เราเชื่อว่าปัจจัยหลักสี่ประการ	 คือ	 บุคลากร	 ลูกค้า	
พันธมิตร	และสิ่งแวดล้อม	จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา 
สู่ความยั่งยืนให้กับบริษัท	 ไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	 
(มหาชน)	ผู้มีส่วนได้เสีย	และสังคมของเรา

 Sustainability is now part of our on-going 5-year  
strategic planning. The programs, timeline, measurements  
and achievements are discussed and endorsed at  
the Board of Directors level.  

 We realize that in order to grow our business together 
with our stakeholders, we need to foster the socially  
responsible mindsets for our people, as well as to engrain 
“sustainability” into our day-to-day business operations, 
processes and culture, with clear strategic direction.  
The intention is not to look at sustainability as a separate 
topic, but to have sustainability being integrated into  
our growth strategies going forward.   

 Building on the foundation of Minor International’s 
core values of Result Oriented, Customer Focus, People 
Development, Innovative, and Partnership, we believe  
four key factors - people, customers, partners, and  
environment - drive the sustainability of Minor International, 
our key stakeholders and our community. 
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	 การพฒันาอยา่งยัง่ยนืเปน็หนึง่ในแผนกลยทุธข์องบรษิทั	ซึง่ไดร้บั
การสนบัสนนุอยา่งเตม็ทีจ่ากคณะกรรมการบรษิทั	ประธานกรรมการ	
และผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย

	 วัตถุประสงค์ของเราคือการมุ่งเน้นให้การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ถูกสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจประจำาวัน	 และ 
รวมอยู่ในทุกระดับการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร	 มิใช่เพียงแค่ 
การจัดตั้งหน่วยงานเอกเทศขึ้นเพื่อรับผิดชอบโครงการเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านั้น	 ทั้งนี้เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นมาเพื่อให้คำาแนะนำา	 กำาหนดทิศทาง 
การดำาเนินงาน	และกำากับดูแล	พร้อมทำางานร่วมกันกับฝ่ายบริหาร
กลยุทธ์และฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อให้มั่นใจว่า 
แผนกลยทุธข์องบรษิทัไดด้ำาเนนิไปอยา่งสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันา
อย่างยั่งยืน	และผลักดันให้องค์กรเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

	 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานนั้นประกอบด้วยพนักงานทุกคนในองค์กร	
สำาหรับงานที่มีความเฉพาะเจาะจงเราก็จะคัดสรรทีมงานที่มีทักษะ 
การทำางาน	ความรู้ความสามารถในแต่ละด้านจากทุกหน่วยงาน 
ในองค์กร	 เช่น	 ฝ่ายปฏิบัติการต่างๆ	 ฝ่ายบัญชีและการเงิน	 
ฝ่ายการตลาด	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ฝ่ายสารสนเทศ	มารวมตัวกัน
เพื่อร่วมกันทำางานให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
ที่ตั้งไว้	นอกจากนี้	บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

Office of Strategic Management
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์

Sustainability Committee
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

C-Level Management
ผู้บริหารระดับสูง

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

 Sustainability Development is one of our strategic 
agenda, with full support from the Board of Directors, 
Chairman and senior management level. 

 As our aim is to integrate sustainability into our every 
day processes, we do not have a dedicated “sustainability  
department” as a function at the operational level.  
However, we have appointed a sustainability committee 
who will guide/oversee the general direction of the efforts  
as well as work closely with our Office of Strategic  
Management and CSR department to ensure the  
synchronization of corporate strategies and sustainability,  
to monitor the execution of the strategies as planned, 
and to promote the inclusion of sustainability into our day  
to day processes. 

 The functional teams literally comprise of everyone  
in the organization. For more specific tasks, we will seek 
involvements of special designated working teams from 
different functions who will contribute their specific skill 
sets such as in business operations, finance & accounting,  
marketing, human resources, or IT. In addition, we invite 
their leaders to get involved as the teams’ mentors. 

MInT sustainability Governance structure
การกำากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Functional Teams/คณะทำางาน

Operations
ปฏิบัติการ

IT
สารสนเทศ

Marketing
การตลาด

HR
ทรัพยากร

บุคคล

Finance &
Accounting

บัญชีและการเงิน

CSR Department
ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
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เราเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนานโยบาย
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมแห่งชาติ 
มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาสังคมไทย
และชุมชนให้ยั่งยืน

MY PEOPLE 
MY PLANET 
...MINOR

sustainability Drivers
ปัจจัยสู่ความยั่งยืน





Driving people Development
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 One of our philosophies has long been that “people 
are the greatest assets” - not only to our company, but to 
their families and the communities surrounding them. 
People are the crucial factor that drives our business goals,  
supports national competitiveness and ultimately is  
the strength of our economy. 

 “Development of Human Capital” is one area where 
we focus closely. We try to help our people develop 
business and practical skills. We reach out to develop  
the future generations of Thailand and the countries that 
are home to our businesses. 

 Our approach to human capital development comprises  
of many interlinked levels. We believe that by building 
good leaders for our company, community and country, 
we will also contribute to the overall strength of the nation.  

 We begin at the foundation of education by providing 
support to schools and communities through charities 
and our social works. The next level is to groom youth 
and career beginners for leadership. This is achieved by 
giving graduating students the opportunities for job and 
practical skills development through the co-development 
of relevant industry courses and the offering of internships 
and part time employments. Upon graduation, we offer job 
opportunities, provide trainings and career management 
advices to them. As our staff are promoted to management 
levels, we continue to provide trainings, both on and off 
the jobs, together with leadership and coaching skills 
developments. At Minor, we strongly believe in “building 
people” and always pride ourselves on our motto of  
“Minor build People, People build Nation”. 

	 ปรัชญาองค์กรประการหนึ่งของไมเนอร์	 คือ	 “บุคลากรคือ 
ทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุด”	 ไม่เฉพาะต่อบริษัทเพียงเท่านั้น	 แต่ยัง
หมายถึงต่อครอบครัวและชุมชนของเขาเหล่านั้นด้วย	 “ทรัพยากร
มนุษย์”	 คือฟันเฟืองหลักในการผลักดันให้เราไปถึงเป้าหมาย 
ในการดำาเนินธุรกิจ	 ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระดับ
ประเทศ	และเหนอืสิง่อืน่ใดคอืเป็นกำาลงัสำาคญัในการสร้างเศรษฐกจิ
ของประเทศให้แข็งแกร่ง

 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”	 จึงเป็นสิ่งที่บริษัทมุ ่งให้ 
ความสำาคัญ	 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทั้งใน 
ด้านการทำางานและการใช้ชีวิต	 ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาบุคลากร 
รุน่ใหม่ในประเทศไทยและประเทศทีบ่รษิทัได้เข้าไปดำาเนนิธรุกจิด้วย	

	 การพฒันาทรพัยากรมนษุย์จะเชือ่มโยงกนัหลายระดบั	เราเชือ่ว่า 
การสร้างผู้นำาที่ดีขององค์กร	 ชุมชน	และประเทศชาตินั้น	 จะนำาไป 
สู่ความแข็งแกร่งของชาติ

	 เราเริ่มต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการวางรากฐาน 
ทางการศึกษา	 โดยให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนและชุมชนในรูป 
การบรจิาคและการทำากจิกรรมเพือ่สงัคม		จากนัน้จงึเสรมิสร้างโอกาส
ทางอาชพีให้แก่เยาวชนและผูเ้ริม่ทำางาน		เพือ่ก้าวไปสูค่วามเป็นผูน้ำา 
ในอนาคต	บรษิทัสนบัสนนุการสร้างงานสำาหรบันกัเรยีนอย่างต่อเนือ่ง
ผ่านโครงการฝึกงานและการจดัจ้างพนกังานชัว่คราวสำาหรบัเยาวชน 
ที่กำาลังศึกษาอยู่	 และเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ได้ร่วมโครงการ
ต่างๆ	 เช่น	การพัฒนาความสามารถพิเศษ	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ฝีมอืและความชำานาญ	เมือ่เยาวชนจบการศกึษา	บรษิทักเ็สนอโอกาส 
ให้เยาวชนเหล่านี้เข ้ามาร่วมงานกับบริษัท	 ให้การอบรมและ
ให้คำาปรึกษาด้านอาชีพ	 	 และเมื่อพนักงานได้รับการเลื่อนขั้น 
ไปสู่ระดับบริหาร	บริษัทมีการจัดเตรียมการอบรมให้อย่างต่อเนื่อง 
ทั้งในส่วนที่ เกี่ยวข ้องกับงานประจำาและทักษะที่จำาเป ็นอื่นๆ	 
รวมถึงการพัฒนาทักษะความเป็นผู ้นำาและทักษะการบริหาร	 
ทีมงาน	 ไมเนอร์มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร 
ให้มีคุณภาพ	และภูมิใจกับคำากล่าวประจำาองค์กรที่ว่า	 “ไมเนอร์ 
สร้างคน คนสร้างชาติ” 
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Minor International Human Capital Development Approach
แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์

Preparing Foundation through Education
 
 At the grassroots level, we continue to support 
students in disadvantaged schools to develop basic 
learning abilities through a program called “Life Value, 
Life Style, and Life Skill.” We work hand in hand with 
teachers and communities and continuously support 
their long term education quality through various means 
such as improving school facilities, providing learning 
media such as English interactive books, computers and  
playground, and teaching them about health and hygiene.  
We are currently working closely with 6 schools - 
Sittipayakorn School (Ayutthaya Province), Baan Klang 
Dong School (Nakhon Ratchasima Province), Wat Bot 
Woradit School (Ang Thong Province), Baan Nong Kham 
School (Prachuap Khiri Khan Province), Chao Thai Mai 
School (Phang-nga Province), and Baan Huay Bong 
School (Uthai Thani Province). We will continue to support 
them and use our learning from these projects as models 
for our future school programs.

 Sittipayakorn School was the new addition to our list 
this year. The school was part of the SET’s flood relief 
program which we took part in helping, and we have 
since taken the school under our support. We worked 

การวางรากฐานผ่านทางการศึกษา

	 สำาหรับการพัฒนาในระดับรากหญ้า	 ไมเนอร ์ช ่วยเหลือ 
นักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนโอกาสให้ได้รับการพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานผ่านโครงการ	 “Life	Value,	 Life	 Style,	
and	 Life	 Skill”	 โดยร่วมมือกับครูและชุมชนในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 ปรับปรุง 
สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	 ในโรงเรียน	มอบสื่อการเรียนรู้	 อาทิ	
แบบเรียนภาษาอังกฤษแบบอินเตอร์แอ็กทีฟ	 เครื่องคอมพิวเตอร์	
และสนามเด็กเล ่น	 รวมทั้งให ้ความรู ้ด ้านการรักษาสุขภาพ 
และสุ ขอนามั ย 	 ในป ั จจุบั น ไม เนอร ์ ได ้ ให ้ การสนับสนุน 
ต่อเนื่องแก่โรงเรียน	 6	แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์	 (จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา)	 โรงเรียนบ้านกลางดง	 (จังหวัดนครราชสีมา)	 
โรงเรียนวัดโบสถ์วรดิตถ์	 (จังหวัดอ่างทอง)	 โรงเรียนบ้านหนองขาม	 
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)	 โรงเรียนชาวไทยใหม	่ (จังหวัดพังงา)	และ 
โรงเรียนบ้านห้วยบง	(จังหวัดอุทัยธานี)	ซึ่งบริษัทจะนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ 
จากการดำาเนินโครงการนี้	 มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการ 
เกี่ยวกับโรงเรียนในอนาคตต่อไป	

	 ในปีนี้	 ไมเนอร์ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 
เพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง	 โดยโรงเรียนนี้	 เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับ 
ความช่วยเหลือจากกองทุน	 “ตลาดหุ ้นร ่วมใจสู ้ภัยนำ้าท ่วม”	 
ในโครงการ	“คนืโรงเรยีน	ให้ลกูหลาน	สานสมัพนัธ์ชมุชน”	ซึง่ไมเนอร์ 
ได้มีส ่วนร ่วมในการให้ความช่วยเหลือและให้ความอุปถัมภ์ 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 เราได้ร่วมมือกับอาจารย์ใหญ่	

Minor
ไมเนอร์

MInT & Country Leaders
ผู้นำาของบริษัทและประเทศ

Leadership & 
Coaching skills 
Development

พัฒนาความเป็นผู้นำา

Training/Culture/ 
Career Management

อบรม/บริหารอาชีพ

Job Opportunities/Hiring
สร้างงาน

Skills Development
พัฒนาทักษะ

Charity/Social Work
การบริจาค/งานเพื่อสังคม

Community
ชุมชน/สังคม

Country
ประเทศชาติ

Building Future Sustainable Leader
สร้างผู้นำาอย่างยั่งยืน

Developing Skills
พัฒนาทักษะ

Preparing Foundation
วางรากฐาน
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with the principal, teachers, students, and community to 
renovate the school damaged by the flood. Our support 
includes helping with detailed renovation plans from 
design to contractor selection and price verification. 
Subsequently, we held multiple group activities whereby 
Minor management and staff worked hands-on on final 
touches, such as painting, cleaning, and tree planting. 
We intend to use Sittipayakorn School as one of our 
school support models where we involve the school, 
the community, and the Minor team and partners in  
the development program. The school is now back to its  
beauty, but we still continue to work closely with the school  
on providing educational and development support 
including organizing educational camps and English 
teaching programs for students and teachers with our  
own resources, and providing scholarships to students 
through Roy E. Heinecke Foundation. As we work more 
closely with the school, we learn more of their needs and 
we will continue to improve on our support program. 

 Our presence in multiple locations globally enables 
us to reach out to support many local communities.  
Our hotel properties in various locations from Bangkok to  
Koh Pha-ngan, Bali, Maldives and others are keen to support 
and share their knowledge and knowhow with local  
schools and communities. Our activities range from setting 

อาจารย์	 นักเรียนและชุมชนในการบูรณะปรับปรุงโรงเรียนให้มี 
สภาพที่ดีขึ้น	 โดยช่วยวางแผนฟื ้นฟูต่างๆ	 ตั้งแต่การคัดเลือก 
ผู ้ รับเหมาและประเมินราคา	 และจากนั้นพนักงานไมเนอร ์ 
และผู ้บริหารได้ไปร่วมกันลงพื้นที่ทำากิจกรรมปรับปรุงโรงเรียน	 
เช่น	 ทาสี	 ทำาความสะอาด	 ปลูกต้นไม้	 บริษัทมีความประสงค์ 
ให้โรงเรียนสิทธิพยากรณ์เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบในโครงการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท	โรงเรียน	ชุมชน	และพันธมิตร
ของเราซึ่งให ้ทุกภาคส่วนมีส ่วนร ่วมในการสร ้างสรรค์สังคม 
และชุมชนอย่างยั่งยืน	ปัจจุบันนี้โรงเรียนได้รับการฟื้นฟูให้มีสภาพ 
ที่สวยงามและเรายังคงให้การสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งรวมถึงการจัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
ให้แก่นักเรียน	 และคุณครู	 โดยใช้บุคลากรของไมเนอร์	 และ 
การให้ทนุการศกึษาแก่นกัเรยีนผ่านมลูนธิทินุการศกึษา	รอย	อ.ี	ไฮเนค็	 
ผลจากการที่เราเข้าไปทำางานใกล้ชิดกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน	
จึงทำาให้สามารถเข้าใจปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 
มากขึ้น 	 เพื่อที่ จะสามารถวางแผนพัฒนาโครงการเพื่อให ้ 
ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

	 การที่ ไมเนอร ์มีธุ รกิจที่ตั้ งอยู ่ ในหลายประเทศทั่ ว โลก 
นั่นถือเป็นโอกาสอันดีที่ เราจะสามารถขยายความช่วยเหลือ 
ไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ	 โรงแรมในเครือของไมเนอร์หลายแห่ง	 
ตั้งแต ่ในกรุงเทพมหานครจนถึงเกาะพะงัน	 บาหลี	 มัลดีฟส ์	 
และที่อื่นๆ	 ล้วนมีประสบการณ์ในการให้การสนับสนุนและ 
แบ่งปันความรู ้ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ  
ตัวอย่างของกิจกรรมที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม	ได้แก่	การสร้างห้องสมุด	 
การให้ความรู ้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์	 การพัฒนาอาชีพ	 และ 

20 2012  Sustainability Report          รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2555



การเยี่ยมชมโรงแรม	การจัดโครงการ	Anantara	Gurus	 โครงการ	 
Junior	 Master	 Chef	 สอนวิธีการจัดโต๊ะในร้านอาหาร	 รวมถึง 
การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน	 อาจารย์	 และหน่วยงาน 
ราชการต่างๆ	

	 บริษัทต่างๆ	 ในเครือไมเนอร์	 มีการดำาเนินโครงการสนับสนุน 
ด้านการศึกษาของตนเอง	อาทิ	โครงการส่งเสริมการอ่าน บุ๊กคลับ 
โดยเดอะ	 พิซซ่า	 คอมปะนี 	 ซึ่ งจัดตั้ งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กนักเรียน	 โดยให้นักเรียน 
สะสมแสตมป์สำ าหรับหนังสือที่แนะนำาให้อ่ านในโครงการ	 
เมือ่นกัเรยีนสะสมแสตมปไ์ดค้รบตามจำานวนทีก่ำาหนด	กจ็ะสามารถ
นำาไปแลกพิซซ่า	 ที่เดอะ	พิซซ่า	 คอมปะนีได้	 นอกจากนี้	 ไมเนอร์	
คอร์ปอเรชั่น	ได้จัดทำาโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
โดยมีครูอาสาสมัครไปช่วยโรงเรียนทั่วประเทศเพื่อสอนและพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษของเด็กๆ	 และเปิดรับบริจาคหนังสือ 
เพื่อนำาไปมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆ	ต่อไป

	 ไมเนอร์ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำาหรับมูลนิธิ
รักษ์ไทยใน	“โครงการ	84	พรรษา	84	โรงเรียน	ทำาดีถวายในหลวง”	
โดยมีเป้าหมายในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่นักเรียน 
ที่ด้อยโอกาส	 เป็นการสร้างเสริมให้เด็กมีวิธีคิดและรู้จักการพัฒนา
ต่อยอดความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์	 และให้มีความสามารถ 
ในการช่วยเหลือตนเองผ่านการทำ ากิจกรรมและโครงการ 
พัฒนาครู

up libraries, providing education on low carbon footprint, 
career orientation and hotel inspection, hosting Anantara 
Gurus program, Junior Master Chef program, restaurant 
table set up training, all the way to teaching English to 
local orphanage, students, teachers, and government 
organizations. 

 Our business units also run their own individual 
education programs. The Book Club Program run by 
The Pizza Company aims to encourage students’ reading 
habits by running reading programs with schools whereby 
students collect stamps for reading recommended books. 
Upon completion of the full collection, they can redeem 
free pizza from the Pizza Company. At the same time, 
Minor Corporation promotes English Literacy Campaign 
with Time Life Books to improve children’s ability to 
communicate in English. We work with schools throughout 
the country as volunteer teachers and help them campaign 
for book donations.

 We continue to support Raks Thai Foundation and 
“84 Schools for King” projects which aim at developing 
life practical skills of underprivileged children, by helping 
children learn how to think and develop local creativity 
and ability for self help through project-base learning  
and teacher developments. 
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	 นอกจากนี้ไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 ร่วมกับมูลนิธิทุนการ
ศึกษารอย อี. ไฮเน็ค ยังได้จัดการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา	 และมุ่งส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่ไปกับการปลูกฝัง 
สำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม	 ในปี	 2555	 มีนักเรียนที่ได้รับ 
ทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำานวน	 561	 คน	 โดยนักเรียนที่ได้รับทุน 
ส่วนใหญ่ได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนในชุมชนที่มีหน่วยธุรกิจ 
ของไมเนอร์ตั้งอยู่	 อาทิ	 ชุมชนริมทางรถไฟคลองเตยและชุมชน 
ในเขตพื้นที่ธนบุรี	เชียงราย	เชียงใหม่	พัทยา	หัวหิน	สมุย	เกาะพะงัน	
และภูเก็ต

การพัฒนาทักษะที่หลากหลาย

	 ในธุรกิจการบริการดัง เช่น	 ธุ รกิจเพื่อการพักผ่อนและ 
สันทนาการนั้น	ปัจจัยความสำาเร็จประการสำาคัญ	คือ	คุณภาพของ 
บุคลากร	 บริษัทมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
สร้างมาตรฐานระดับสูง	 เน้นความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการและ 
การปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม	มีระบบการวัดผลที่มีประสิทธิภาพ
และมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริม 
ให้พนักงานมีความคิดในการดำาเนินธุรกิจเช่นเจ้าของกิจการ	
ไมเนอร์ลงทุนในบุคลากรด้วยการจัดหลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง 
ในหลากหลายสาขา	อาทิ	 การขาย	การตลาด	การบัญชี	 หลักสูตร 
การเป็นผู้นำาและหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ	 รวมถึง 
ทักษะอื่นๆ	 อาทิ	 การพัฒนาบุคลิกภาพและการรักษาสุขอนามัย	
เป็นต้น	 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วพนักงานของไมเนอร์จะได้รับการอบรม
ประมาณ	56	 ชั่วโมงต่อปี	 นอกจากนี้	 พนักงานทุกคนในทุกระดับ 

 In addition, through Minor International and the  
Roy E. Heinecke Scholarship Foundation, we provide 
education scholarships to students from primary school 
to university levels. We encourage students to be both  
academically excellent and socially responsible. In 2012,  
a total of 561 students were granted scholarships.  
A majority of the students were nominated from schools  
in communities where we have business presence 
including the Klongtoey railway community (Bangkok), 
Thonburi, Chiang Rai, Chiang Mai, Pattaya, Hua Hin, 
Samui, Koh Pha-ngan, and Phuket. 

Developing Skills

 In the service industry such as leisure and hospitality, 
a key success factor is the quality of people. We continue 
to develop our team by promoting high standards, 
operational excellence, ethical conduct, efficient evaluation 
systems and continuous improvement programs, while  
at the same time, encourage entrepreneurial thinking.  
We invest in our people through series of training courses 
in relevant areas such as sales, marketing, accounting, 
leadership, and English literacy, as well as softer skills 
such as grooming and personal hygiene. On average 
Minor group’s employees will receive approximately  
56 hours of training per year. In addition, all Minor 
employees at all levels will go through a performance 
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appraisal process at least annually. This serves as a 
channel for our employees to discuss their performance 
with the supervisors and receive feedback for future 
developments.

 People development is not only limited to our own staff.  
Minor International has a Student Working Program for over 
20 years, and has supported over 10,000 students to date. 
We hire students as part-time employees and provide 
them with opportunities to participate in programs such as  
Talent Development and Skill Training. These programs 
focus on developing the necessary skills in the food and 
service industries. The programs give both economic value 
and pride to students and provide them with opportunities 
to work with us full time in the future. We were the first 
company in Thailand to instigate this Part-Time Youth 
Employee System. 

 Minor International is committed to improving 
education quality and enhancing career opportunities  
for children. We work in partnership with various 
government agencies such as the Ministry of Social 
Development and Human Security, the Ministry of 
Education, the National Council for Child and Youth 
Development, and the Office of The National Economic 
and Social Development Board in the development 
of national strategies and policies with a focus on 

ของไมเนอร์จะได้รับการประเมินผลอย่างน้อยปลีะ	 1	 ครั้ง	 ซึ่งเป็น 
ช่องทางให้พนักงานได้ประเมินผลงานของตนเองกับผู้บังคับบัญชา
และรับคำาแนะนำาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

	 การพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ไม่ ได้ จำ ากัดแต่ เพียง 
สำาหรับพนักงานบริษัทเท่านั้น	 บริษัทได้ริเริ่มโครงการจ้างงาน
นิสิต นักศึกษาเพื่อสร้างรายได้พิเศษมากว่า	 20	 ปี	 มีจำานวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า	 10,000	 ราย	 บริษัท 
สนับสนุนการสร้างงานสำาหรับเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องผ่าน 
โครงการจัดจ้างพนักงานชั่วคราวสำาหรับเยาวชน	และเปิดโอกาสให้ 
เยาวชนเหล่านี้ได้ร่วมโครงการต่างๆ	 เช่น	การพัฒนาความสามารถ 
พิเศษ	การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือและความชำานาญ	ทั้งในสาขา 
อาหารและการบริการ	 อีกทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมในเชิงบวก 
ให้ครอบครัวและเพิ่มคุณค่าทางสังคมให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ 
รวมถึงให้ โอกาสนักเรียนเหล่านี้ทำ างานกับบริษัทและเป็น 
พนกังานประจำาอกีดว้ย		โดยไมเนอรเ์ปน็บรษิทัแหง่แรกในประเทศไทย 
ที่ริเริ่มให้มีระบบการจ้างพนักงานชั่วคราวที่เป็นเยาวชน

	 ไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน	 
บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายระดับชาติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน	 โดยการร่วมมือกับ
หนว่ยงานราชการหลายหนว่ยงาน	อาท	ิกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย	์กระทรวงศกึษาธกิาร	สภาองคก์ารพฒันา
เด็กและเยาวชน	และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	 โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ	 “การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน”
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“children and youth development”. We are embarking on 
development of “Corporate University” program which 
aims at working hand in hand with relevant universities 
in developing practical curriculum and providing 
training and job opportunities for students in hospitality  
and leisure field. As part of this program, Minor Food Group  
has signed Memorandum of Understanding with 
39 Rajabhat Universities and several vocational schools 
to encourage internship, co-curriculum development and 
for Minor professionals to work with teachers and share 
knowledge and best practices. The Minor Hotel Group  
and Minor Retail Group are also currently in the initial 
stage of forming partnerships with leading universities  
in their respective fields. 

 On the softer side, we also emphasize the “life 
practical skills” for our employees through various 
training/ coaching grounds. Some of our activities include 
promotion of HIV/AIDS awareness, food safety, and drug 
free workplace & community. 

Building Future Sustainable Leaders

 At Minor International, we believe that sustainability 
can be achieved through building good leaders for Minor 
and community. Good Leaders will drive a successful 
business that cares about its stakeholders - and that  
is how we can sustain our business, environment, and 
community we live in. 

	 ไมเนอร์	 ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียนอาชีวศึกษาหลายแห่ง 
สำาหรับนักศึกษาสาขาการโรงแรมและท่องเที่ยว	 ซึ่งไมเนอร์	 
ฟู้ด	กรุ๊ป	ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัย 
การศึกษา 39 แห่ง	 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานและครูแลกเปลี่ยน 
ความรู้	 ประสบการณ์	 และหลักปฏิบัติ	 นอกจากนี้	 พนักงาน 
ของไมเนอร์ยังทำางานร่วมกับอาจารย์	 และอาสาเป็นอาจารย์สอน 
ในชัน้เรยีนเพื่อแบง่ปันประสบการณ์จรงิจากการทำางาน	ซึง่ในขณะนี้ 
ไมเนอร์	 โฮเทล	 กรุ๊ป	 และ	 ไมเนอร์	 รีเทล	 กรุ๊ป	 อยู่ในขั้นตอน 
เริ่มต้นของการสร้างพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำาต่างๆ	 
ในหลายสาขาวิชาเช่นกัน

	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต 
ให้แก่พนักงานของเราผ่านการร่วมกิจกรรมและโครงการอบรม 
ต่างๆ	 เช่น	 โครงการป้องกันโรคเอดส์	 โครงการความปลอดภัย 
ด้านอาหาร	และโครงการที่ทำางานและชุมชนปลอดยาเสพติด

การสร้างผู้นำาอย่างยั่งยืนสำาหรับอนาคต

	 ไมเนอร์เชื่อว่าการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ	 สิ่งแวดล้อม 
และชุมชน	 สามารถบรรลุได้โดยการสร้างผู ้น�าที่มีคุณภาพ 
ขึ้นในองค์กรและชุมชน	 ผู้นำาที่ดีจะสามารถขับเคลื่อนให้ธุรกิจ 
ประสบความสำาเร็จโดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ในปีนี้	 
บริษัทได้จัดทำาโครงการอบรมความสามารถในการเป็นผู้นำา 
ที่สอดแทรกโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน	 โดยคัดเลือก 
บุคลากรที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ	 ขององค์กรมาทำางาน 
ร่วมกันในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซึง่เราหวงัผลให้เกดิประโยชน์กบัทัง้องค์กรและชมุชน		ผลความสำาเรจ็ 
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 In addition to our continuous leadership training and 
development programs, this year we launched leadership 
development programs that integrated sustainability as 
part of our process. This program identifies top talents of 
the organization, identifies leadership development paths,  
and gives these talents the opportunities to work cross-
functionally on social responsible projects related to our  
business operations that would translate into win-win  
solutions for both our business and the community. The  
expected results are two folds: to build future “sustainable” 
leaders, and to create sustainability for our stakeholders. 

 The first pilot project was launched in December, where 
a team of 5 top talents from the Minor Food Group were 
selected to work together, with the objective to improve  
the banana supply chain at the grass root level. Bananas 
are one of the Food Group’s fresh products with highest 
volume, with over 7 million bananas consumed yearly by 
Swensen’s alone. The team is given one year to come 
up with proposal and actual implementation of ways to 
improve the quality or cost of bananas while sharing  
the benefits with the banana growers community.  
The ultimate result for Minor will be the development 
of leadership skills for these talents, while helping our  
suppliers to produce better quality bananas. We are excited  
about this new initiative and already have plans to replicate 
similar projects into our group’s development programs. 

ที่คาดหวังมี	 2	ประการคือ	 การสร้างผู้นำาอย่างยั่งยืนเพื่ออนาคต	 
และการสร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร	

	 โครงการนำาร่องโครงการแรกของเราได้เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม	
โดยมีการคัดเลือกพนักงานที่มีผลการทำางานโดดเด่น	 5	 ท่าน 
จากไมเนอร์	ฟู้ด	กรุ๊ป	ให้มาทำางานร่วมกันเป็นทีม	โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโครงการบริหารห่วงโซ่อุปทานของกล้วยหอมทอง	 
ในระดับรากหญ้า	 เนื่องจากกล้วยหอมทองเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลัก 
ทีส่ำาคญัของไมเนอร์	ฟูด้	กรุป๊	ซึง่มปีรมิาณการบรโิภคสงูถงึ	7	ล้านผล 
ต่อปี	 จากสเวนเซ่นส์เพียงแบรนด์เดียว	 โดยทีมงานนี้จะต้องจัดทำา
โครงการพัฒนาคุณภาพและ/หรือลดต้นทุนของกล้วยหอมทอง	 
ซึ่งจะต้องเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนผู้เพาะปลูกกล้วยใน 
ท้องถิน่	พร้อมนำาเสนอแผนงานและลงมอืปฏบิตัติามแผนภายใน	1	ปี	 
ทั้งนี้	 จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ	 การได้พัฒนาผู้นำาที่มีคุณภาพและ 
ความสามารถ	ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดียิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 บริษัทยังมีแผนงานที่จะสร้างโครงการพัฒนา 
ในลักษณะนี้ขึ้นอีกหลายโครงการในอนาคต
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The story of sittipayakorn:

There is still Hope after the Flood
โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ : ความหวังหลังนำ้าลด

In 2011, Thailand experienced the worst flooding 
in living history. The flood affected the lives of millions of people, 

many of them children. Ayutthaya province was one of 
the worst affected provinces, with most of the area 

under two metres of water. 

ในปี 2554 ประเทศไทยได้ประสบกับเหตุการณ์น�้าท่วมที่เลวร้ายที่สุดในประว ัติศาสตร์ 
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่าล้านคน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็เป็นหนึ่ง
ในจังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด พื้นที่ส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น�้าลึกถึงกว่าสองเมตร
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 Sittipayakorn School was one of the worst damaged. 
The local teachers, students and parents were left to clean 
up the school on their own, until they got a call from the 
Minor Group.

 Minor Group had learnt about the school through the 
Stock Exchange of Thailand’s Flood Recovery Programme, 
to which Minor Group had donated Baht 2 million.  
Following the donation, Minor Group then volunteered  
to assist the school with their renovation and recovery. 

 Minor Group team worked closely with the school, 
parents, students and nearby community, thus beginning 
a supportive long term relationship. 

	 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ตั้งอยู ่ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย 
อย่างมาก	 ครูอาจารย์	 นักเรียน	 และผู ้ปกครองต้องช่วยกัน 
ทำาความสะอาดและฟื้นฟูโรงเรียนกันตามเท่าที่มีกำาลังจะทำาได้	 
จนกระทัง่วนัหนึง่ทางโรงเรยีนได้รบัข่าวดว่ีา	จะได้รบัความช่วยเหลอื
จากไมเนอร์

	 กลุ่มไมเนอร์ได้ทราบถึงปัญหาของโรงเรียนนี้ผ่านทางโครงการ 
“คืนโรงเรียนให ้ลูกหลาน	 สานสัมพันธ ์ชุมชน”	 ที่จัดขึ้นโดย
ตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทยซึ่งไมเนอร ์ 	 ได ้บริจาคเงิน 
จำานวนสองล้านบาทเพื่อสมทบทุน	 “ตลาดหุ้นร่วมใจ	สู้ภัยนำ้าท่วม”	
หลังจากการบริจาคเงินแล้ว	 ไมเนอร์	 ก็ได้ระดมจิตอาสาเพื่อให้ 
ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน	 โดยการซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงเรียน 
ให้มีสภาพที่ดีขึ้น
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 Minor Group drew on the company’s diverse expertise 
and collaborated with partners, contractors and suppliers 
in order to maximise efforts to improve the school’s 
condition.  Tasks were delegated to Minor Group’s different 
business units as follows: 
 • Classrooms, kitchen and canteen renovation was 
  led by Minor Food Group
 • Interior, landscape and garden restoration was led 
  by Minor Hotel Group
 • Multi-purpose hall and library improvements were 
  led by Minor Retail Group
 • Improvements for all supporting facilities, such as 
  the IT room and first aid room, were led by Minor  
  Global Solutions

 Minor Group also adapted its team building and CSR 
activities to revolve around the needs of Sittipayakorn 
School, both pre- and post-renovation.  Examples of such 
activities include: 
 • Minor Food Group corporate office team building 
  activities saw more than 200 staff working together  
  with the students and community to paint walls  
  and clean up the classrooms, canteen and kitchen.  
  The school was sparkly clean in just one day!
 • Minor Group held a key event  for its annual 
  “Founder’s Day” at Sittipayakorn School, involving  
  playing games with the students, teaching English  
  through songs and books, planting trees, painting  
  the playground and painting the library wall, as  
  well as providing lunch and snacks for students. 
 • Minor Group continued to offer volunteer support 
  to the school throughout the year with “The Little  
  Einstein Camp” where we led children to play  
  creative games to develop their scientific,  
  mathematics and thinking skills, and “The Art  
  Camp” which helped children to learn about colour  
  and art through various fun activities.  

 Looking to the future, Minor Group plans to continue 
hosting such activities with a focus on English language 
development, for both the students and teachers.   
Most importantly in this long term relationship, Minor Group 
is keen to develop a beneficial ongoing partnership that 
addresses not only the physical needs of the school, but  
also enhances human resources, development and 
sustainability.

	 กลุม่ไมเนอร์ได้ประสานงานและทำางานใกล้ชดิกบัครใูนโรงเรยีน	
ผู้ปกครอง	 นักเรียน	 และชุมชนโดยรอบ	 นับเป็นจุดเริ่มต้นในการ 
ให้ความช่วยเหลือและสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว

	 เราได้นำาจุดแข็งของเราในการที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย
ด้าน	 เพื่อมาช่วยในการฟื้นฟูโรงเรียน	 รวมถึงการประสานงานกับ
พันธมิตร	 ผู้รับเหมา	และผู้ผลิตและจัดหาสินค้า	 เพื่อที่จะร่วมแรง
ร่วมใจกนัซ่อมแซมโรงเรยีนให้กลบัมาดขีึน้กว่าเดมิ	ซึง่ฝ่ายธรุกจิต่างๆ
ของไมเนอร์ได้แบ่งหน้าที่ในการทำางาน	ดังนี้
 • กลุ่มไมเนอร์	 ฟู ้ด	 กรุ ๊ป	 ดูแลบริเวณห้องเรียน	 ห้องครัว	 
	 	 และโรงอาหาร
 • กลุม่ไมเนอร์	โฮเทล	กรุป๊	ดแูลในส่วนของการตกแต่งภายใน	 
	 	 ภูมิทัศน์	และสวน
 • กลุม่ไมเนอร์	รเีทล	กรุป๊	ดแูลบรเิวณหอประชมุและห้องสมดุ
 • ไมเนอร์	 โกลบอล	 โซลูชั่น	 ดูแลในเรื่องของสิ่งอำานวย 
	 	 ความสะดวกทั่วไป	เช่น	ห้องคอมพิวเตอร์	ห้องพยาบาล

	 นอกจากการซ่อมแซมโรงเรียนโดยรวมแล้ว	 เรายังได้พลิก 
วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยผสมผสานการทำาประโยชน์แก่สังคม 
เข้ากับการทำากิจกรรมสร้างความสามัคคีขององค์กรโดยมีเป้าหมาย
ในการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนสิทธิพยากรณ์	 กิจกรรมที่เรา 
ได้ร่วมทำาทั้งก่อนและหลังการซ่อมแซมโรงเรียนมีดังนี้	
 • พนักงานของกลุ่มไมเนอร์	ฟู้ด	 กรุ๊ป	 กว่า	 200	คน	 ร่วมกัน 
	 	 ทำางานกับนักเรียนและคนในชุมชนเพื่อทาสีกำาแพงใหม่ 
	 	 และทำาความสะอาดห้องเรียน	 ห้องครัว	 และโรงอาหาร	 
	 	 จนสะอาดและสวยงามภายในหนึ่งวัน
 • กลุ่มไมเนอร์	 ร่วมกันจัดงาน	 Founder’s	Day	 ที่โรงเรียน 
	 	 สิทธิพยากรณ์	 โดยได้ร่วมเล่นเกมกับนักเรียน	 สอนภาษา 
	 	 องักฤษโดยการร้องเพลงและอ่านหนงัสอืร่วมกนั	ปลกูต้นไม้	 
	 	 ทาสีสนามเด็กเล่น	 วาดรูปและทาสีผนังห้องสมุดและ 
	 	 เลี้ยงอาหารกลางวัน	ขนมต่างๆ	แก่เด็กนักเรียน
 • กลุ่มไมเนอร์ยังได้ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องแก่โรงเรียน 
	 	 ตลอดทั้งปี	 เช่น	 จัดโครงการ	 Little	 Einstein	 Camp	 
	 	 เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ	 ได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์	 
	 	 คณิตศาสตร์และทักษะทางความคิด	ผ่านทางการเล่นเกม 
	 	 ที่สร้างสรรค์และโครงการค่ายศิลปะ	 เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ 
	 	 เรียนรู้เรื่องสีและศิลปะโดยการทำากิจกรรมที่หลากหลาย 
	 	 และการให ้ทุนการศึกษาผ ่านมูลนิธิทุนการศึกษา 
	 	 รอย	อี.	ไฮเน็ค

	 ในอนาคตกลุ ่มไมเนอร์ยังวางแผนที่จะทำากิจกรรมเหล่านี้ 
อย่างต่อเนื่อง	 โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ 
ครูและนักเรียน	 เป้าหมายสำาคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ 
ในระยะยาวระหว่างเราและโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ไม่ได้หยุด 
อยู ่ เพียงการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกของโรงเรียนเท ่านั้น	 
แต่เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้เกิด 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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engaging in end-to-end Customer experience
สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

 Customers’ experience with our products and 
services is fundamental to the company’s sustainability. 
At Minor, we strive to understand, engage, and educate 
our customers beyond the customers’ contact point. 
We are committed to ensure we deliver the best products 
to our customers in a socially responsible manner, whether 
it is in the form of product quality and safety or responsible 
media. 

 We are very focused on food safety in all of our food 
outlets, within the food and hotel groups alike. We make 
sure that our ingredients and products achieve high 
hygiene standards all the way from our suppliers, through 
logistics and delivery, until they reach our outlets and our 
customers. We conduct very stringent supplier selection 
and regular audits of them. All employees are well 
trained with high standard procedures and tools, and are 
monitored and audited both internally and by third party 
professionals. In addition, we promote food traceability 

 ไมเนอร์เชื่อว่าประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 
และบริการของบริษัทถือเป็นรากฐานสำาคัญในการที่บริษัท 
จะพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะท�าความเข้าใจ และให้ 
ความรู้แก่ลูกค้า อีกทั้งสนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วม เกินกว่า 
การท�าธุรกรรมปกติ	 ไมเนอร์มีพันธสัญญาที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า	ด้วยจิตสำานึกที่รับผิดชอบต่อสังคม	
ไม่ว่าจะเป็นในด้านคณุภาพ	ด้านความปลอดภยั	หรอืด้านการสือ่สาร
ข้อมูลจากองค์กรสู่ประชาชน

	 ไมเนอร์ให้ความสำาคญักบัมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร 
ทั้งในกลุ่มธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรม	บริษัททำาการตรวจสอบ
ทกุขั้นตอน	 เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน 
ทีสู่งและถูกสุขลักษณะ	 ตั้งแต่การตรวจสอบแหล่งวัตถุดิบ	 
กระบวนการขนส่ง	 กระบวนการจัดเก็บในร้านอาหารจนถึงขั้นตอน 
การผลิต	 การขาย	 และส่งมอบให้กับลูกค้า	 บริษัทมีมาตรการ 
คัดเลือกผู้ผลิต	 รวมถึงผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและ 
มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 พนักงานของไมเนอร์ 
จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้มีกระบวนการและเครื่องมือ 
การทำางานที่มีมาตรฐานสูง	 และมีการควบคุมดูแลและตรวจสอบ 
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to ensure that all ingredients can be traced back to their 
sources to ensure product safety throughout the value 
chain. We believe that educating our staff about food safety 
does not only result in best food quality for our customers, 
but is also instrumental in creating a hygiene awareness 
and habits for our employees and their families. 

 Many of our hotels also initiated home grown vegetable 
programs which include hydroponic vegetables, herbs 
and Chef’s gardens. This way we can ensure the quality  
and safety of our produces. 

 Minor International aims to engage in end-to-end 
customer experience. Beyond the normal customer 
interactions, we start to get involved in other aspects 
of customers’ experience with us. For example, Sizzler 
promotes the allergen awareness in food served at our 
restaurants to increase our customers’ awareness and 
reduce food safety risk. Sizzler is also a promoter of 

จากทั้งทีมงานภายในและผู ้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัท	 
นอกจากนี้	 ไมเนอร์ได้ส่งเสริมการตรวจสอบต้นทางของอาหาร  
(Food	 traceability)	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถตรวจสอบ 
คุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ	 ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึง
วัตถุดิบมาถึงบริษัท	 อีกทั้งบริษัทเชื่อว่าการให้ความรู้แก่พนักงาน 
เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารนั้นจะส่งผลดี 
ไม่เฉพาะต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสำาหรับลูกค้าเท่านั้น	 
แต่ยังเป็นเครื่องมือสำาคัญในการสร้างความตระหนักด้านสุขนิสัย 
ของพนักงานและครอบครัวพนักงานอีกด้วย

	 โรงแรมในเครือของเราหลายแห่งได้ริเริ่มโครงการปลูกผัก 
ขึ้นในโรงแรม	 เช่น	 การปลูกพืชผักแบบไร้ดิน	 สวนสมุนไพร 
ปลอดสารพิษ	 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหารทุกจานที่ปรุงขึ้น

	 ไมเนอร์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 มีความตั้งใจที่จะให้ลูกค้า 
มีส่วนร่วมกับบริษัทในทุกขั้นตอน	นอกเหนือจากความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจตามปกติ	 บริษัทได้เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้าง 
ประสบการณ์ต่างๆ	ของลูกค้ามากขึ้น	อาท	ิ ในร้านอาหารซิซซ์เลอร์	 
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ingredients from the Royal Project which not only are 
high quality, but also helped support the children and 
their families from the northern part of Thailand. We have 
shared the joy of giving with our customers by arranging 
customer trips to the royal projects which also give them 
better understanding about the program. 

 At the Coffee Club, we give the customers the 
assurance that our coffee is produced with respect to  
the people and planet because it is grown according to 
the UTZ Certified Code of Conduct for sustainable farming 
and better opportunities for farmers, their families and  
our planet. The UTZ program enables farmers to learn 
better farming methods, improve working conditions and 
take better care of their children and the environment.  
Our customers can enjoy their quality coffee while knowing 
that their consumptions are in sustainable manner. 

 Minor Food Group initiated a program to include  
the telephone number and e-mail of our brands’ customer 
relations team at the bottom of receipts so customers can 
reach out to them when needed. We also make sure that 
we create responsible media when communicating to  
our customers without controversial or incorrect contents. 

จะมีการให้ความรู้ในเรื่องส่วนผสมที่อยู่ในอาหารในเมนูของ 
ซิซซ์เลอร์	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้	 ทั้งนี้	 เพื่อเพิ่มความรู้ 
ความเข้าใจให้กับลูกค้า	 อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงของภัยที่เกิด 
จากอาหาร	นอกจากนี้	 ในร้านอาหารซิซซ์เลอร์ยังใช้วัตถุดิบจาก
โครงการหลวงซึ่งเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงและยังเป็นการสนับสนุน
เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย	 รวมทั้งได้นำาลูกค้าไป 
เยี่ยมชมโครงการหลวงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการคัดสรรสิ่งที่ดี
ที่สุดให้แก่ลูกค้าของซิซซ์เลอร์

	 ร้านอาหารเดอะ	คอฟฟี่คลับ	 ได้สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า 
ถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช ้ว ่าเป็นมิตรกับผู ้บริโภคและ 
สิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากเราใช้กาแฟที่เพาะปลูกขึ้นตามแนวทางของ	
UTZ Certified Code of Conduct	ที่มุ่งเน้นการเกษตรอย่างยั่งยืน 
และการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร	 ครอบครัว	 และชุมชน	
โครงการ	UTZ	สนับสนุนให้เกษตกรได้เรียนรู้วิธีทำาการเกษตรที่ดีขึ้น		 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางาน	 เพื่ออนาคตที่ดีกว่า 
ของลูกหลานและสิ่งแวดล้อม	ลูกค้าจะได้รื่นรมย์กับคุณภาพกาแฟ 
ชั้นเยี่ยมไปพร้อมกับการตระหนักถึงวิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน	

	 กลุ่มธุรกิจอาหารทุกแบรนด์	 ในเครือไมเนอร์ได้ริเริ่มการพิมพ์ 
เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บนใบเสร็จ	 
เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานได้เมื่อต้องการ	นอกจากนี้ 
ไมเนอร์ยังให้ความสำาคัญในเรื่องความรับผิดชอบในการสื่อสาร 
กับลูกค้าผ่านสื่อต่างๆ	 เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
และไม่ก่อให้เกิดประเด็นด้านจริยธรรม	
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 In addition, all of our business units also continuously 
seek customer feedback through various channels 
including customer satisfaction surveys, analysis of 
comments from key social media platforms and market 
surveys.

 Anantara Hotels promote the social, cultural, and 
natural heritage of all locations we have our footprints. 
We either bring the culture of the local area into the hotels 
or enhance guest experiences by providing them with  
trips and excursions to experience the local communities. 
In the areas where there are rich natural resources,  
we not only promote trips for customers to enjoy those 
natural heritages, but also give them ecology educations. 
For example, our properties in the Maldives have on-site 
resident marine biologists who can take customers on 
scuba/snorkeling trips and also educate them about  
the coral ecology. We believe that by engaging our 
customers through their experience beyond the hotel 
services, our customers will have a better appreciation of 
their stays and become a more sustainable, global citizen. 

	 นอกจากนี้	 กลุ่มธุรกิจต่างๆ	 ของไมเนอร์ยังใช้หลายช่องทาง 
ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า	 เช่น	 การทำาแบบสำารวจ 
ความพึงพอใจของลูกค้า	 การวิเคราะห์จากคำาติชมของลูกค้าผ่าน 
โซเชียลมีเดีย	และการทำาการสำารวจทางการตลาด

	 กลุ่มโรงแรมอนันตราในเครือไมเนอร์	มีนโยบายส่งเสริม 
สังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และมรดกทางธรรมชาติ	 ซึ่งทาง
โรงแรมร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อเชิญชวนให้แขกที่เข้าพักได้ 
สัมผัสประสบการณ์และได้เรียนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ของบริเวณใกล้เคียง	สำาหรับการไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีทรัพยากร 
ทางธรรมชาติหลากหลาย	 เรายังมีการสอดแทรกความรู ้เชิง
นเิวศวทิยาให้แก่แขกของโรงแรมควบคูไ่ปกบัการท่องเทีย่วด้วย	อาทิ	 
โรงแรมของเราในมัลดีฟส์จะมีนักชีววิทยาทางทะเลประจำาการอยู่ 
เพือ่นำาแขกของโรงแรมดำานำ้าตื้นและดำานำ้าลึก	ประกอบกับให้ความรู้ 
เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของแนวประการัง	 เราเชื่อว่าการให้แขก 
ของโรงแรมได้เข้ามามีส่วนร่วมในประสบการณ์เหล่านี้จะทำาให้
ลูกค้ามีความเข้าใจและรู ้ซึ้งถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น	 และนำาไปสู่การเป็นประชากร 
ที่ยั่งยืนของโลก	
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Committing to long-term & sustainable partnerships
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

 One of our core values is “partnership” - and we strive 
to develop win-win relationships with our partners, whether 
they are our suppliers, joint venture partners, owners, 
principals, franchisees or third party service providers.

 Approximately 80% of our supplies are sourced from  
local producers, and where possible, we encourage 
sourcing from local communities where our business units 
are based. Our goal is to maximize the local sourcing of our 
supplies, and to continually develop our local suppliers to 
operate and produce products at international standards. 
For example, our dairy and cheese factories buy majority of 
milk from local farmers and at the same time provide them 
with access to milk production knowledge/experts in order 
to help improve quality of products. In addition, as many 
of our staff are from the local area, we were very much 
engaged in helping the community including supporting 
them during the flood and school improvement projects. 

 ค่านิยมองค์กรของไมเนอร์	 ประการหนึ่งคือ	 “พันธมิตร”	 
บริษัทมุ ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุด 
กับทุกภาคส่วน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต	 ผู้จัดจำาหน่าย	ผู้ดำาเนินธุรกิจ 
แฟรนไชส์	พันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้ให้บริการอื่นๆ

	 วัตถุดิบกว่าร้อยละ	 80	 ของไมเนอร์เป็นวัตถุดิบที่ผลิต 
ภายในประเทศ	 โดยบริษัทจะสรรหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตในชุมชน 
ใกล้เคียงก่อนเป็นอันดับแรก	ด้วยเป้าหมายที่จะใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 
ให้มากที่สุด	 และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนาผู้ผลิตในประเทศ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้เท่าเทียม 
กับมาตรฐานสากล	 ตัวอย่างเช่น	 ไมเนอร์รับซื้อผลิตภัณฑ์นม 
จากเกษตรกรในท้องถิ่นเพื่อใช้ในโรงงานผลิตชีสและไอศกรีม 
ของบริษัท	 และในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรเรียนรู้ 
จากผู้เชี่ยวชาญ	 เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนต่อไป	 
นอกจากนี	้ เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นคนในท้องถิ่น	 
บริษัทจึงได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชนและ 
พนักงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ให้ความช่วยเหลือในช่วง 
ที่เกิดวิกฤติการณ์นำ้าท่วมและดำาเนินโครงการพัฒนาโรงเรียน 
ในท้องถิ่นเหล่านั้นอีกด้วย
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 We support the Royal Projects in helping hill tribe 
communities develop organic vegetables and low 
chemical products to serve health-conscious customers 
in our hotels as well as Sizzler’s restaurants. As our 
partnership with the Royal Project developed over time, 
we are able to source more items and therefore provide 
more business opportunities for them. As an example, 
initially, the Royal Project provided only few selected items 
to Sizzler outlets in the northern region. Today, the Royal 
Project supplies to our restaurants both in the north and 
in Bangkok, with business volume growing over 7 times 
over the past 3 years. 

 Minor Hotel Group supports local cultures through 
the “Anantara Experience” concept. Our hotel staff work 
with local communities and invite guests to experience 
and learn more about the cultures around our properties’ 
locations. Examples of these excursions include tea 
picking in 1,800-year old tea plantations in Xishuangbanna 

	 ไมเนอร์สนับสนุนโครงการหลวงซึ่งให้การช่วยเหลือ 
ชุมชนชาวเขา	 ในการให้ความรู้ในการปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ 
และลดการใช้สารเคมี	 โดยใช้ผักจากโครงการในร้านอาหาร 
ซิซซ์เลอร์และร้านอาหารของโรงแรมในเครือของบริษัทที่อยู ่ 
ภาคเหนือ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจในสุขภาพ	
ไมเนอร์ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงการหลวงอย่างต่อ
เนื่อง	บริษัทจึงสามารถที่จะคัดสรรวัตถุดิบอันหลากหลายมากขึ้น 
และยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่โครงการหลวง	 เช่น	 
เมื่อเริ่มแรกนั้นเราสั่งวัตถุดิบเพียงไม่กี่ชนิดให้แก่ร้านอาหาร 
ซิซซ์เลอร์เฉพาะสาขาในภาคเหนือ	แต่ในปัจจุบันนี้โครงการหลวง
สามารถจัดส่งวัตถุดิบที่หลากหลายให้แก่สาขาของร้านอาหาร 
ซิซซ์เลอร์ที่ตั้งอยู่ทั้งในภาคเหนือและในกรุงเทพมหานคร	 โดยมูลค่า 
การสั่งซื้อของเราได้เพิ่มขึ้นถึง	 7	 เท่าภายในระยะเวลาเพียง	 3	ปี 
ที่ผ่านมา

	 กลุ่มโรงแรมในเครือไมเนอร์มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรม 
ทอ้งถิน่	ผา่นแนวคดิ	Anantara Experience	ซึง่พนกังานของโรงแรม
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนให้แขกที่เข้าพักได้สัมผัส
ประสบการณ์และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ 
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with the Hani Tribe, rubber tapping at local plantations  
in Phuket, English teaching in local orphanage in the Golden  
Triangle, camel trekking in the Liwa Desert, and traditional 
cooking classes which involve shopping at local markets 
for the ingredients. We also source fresh produces from 
local producers where possible and support local cottage 
industries and people with special needs, such as Liwa 
dates in Abu Dhabi, silk products from mahout families 
in Chiang Rai, and hotel gifts from local communities.  
On special occasions, we also bring in local students to 
perform for our guests, giving students the opportunity  
to showcase their culture. 

 Selecting the right partner is critical to Minor 
International’s sustainability. As we grow, the number 
of partners we work with also increases. We realize  
the importance of having partners with track record of 
good reputation and ethical conduct, professionalism 
and employees’ welfare which is up to our standard.   
We continue to develop and grow together with our 
partners and learn from each other’s strengths to create 
synergies. In addition, over the past year, we have invited 
our business partners to join us for social responsible 
activities. One successful example was when we involved 
almost one hundred food franchisees from all over Thailand 
to work on school improvement and give donations to  
Wat Bod Woradit in Ayutthaya. The strength of the network 
and the contribution have bonded us with the franchisees 
above and beyond the typical business dealings and 
created a sense of family.  

ใกล้เคียงของแต่ละโรงแรม	 อาทิ	 กิจกรรมการเก็บใบชาร่วมกับ 
ชุมชนชาว	 Hani	 ในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกชาที่มีความเป็นมา
ยาวนานถึง	1,800	ปี	ในมณฑลสิบสองปันนา	กิจกรรมการกรีดยาง 
ที่สวนยางพาราในจังหวัดภูเก็ต	 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษใน 
สถานเลี้ยงเด็กกำาพร้าที่สามเหลี่ยมทองคำา	 กิจกรรมการขี่อูฐ 
เที่ยวชมทะเลทราย	 Liwa	 และกิจกรรมการเรียนทำาอาหาร 
โดยไปเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาดในท้องถิ่น	นอกจากนี้	กลุ่มโรงแรม
ในเครือไมเนอร์จะคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่มาจากผู้ผลิตในท้องถิ่น
และให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชนต่างๆ	 เช่น	
จัดซื้อผลอินทผลัมจากอาบูดาบี	 ผ้าไหมจากครอบครัวควาญช้าง 
ในจังหวัดเชียงราย	 และของใช้ในโรงแรมที่มาจากหัตถกรรมจาก
ชุมชน	นอกจากนี้	 ในโอกาสพิเศษต่างๆ	ทางโรงแรมจะนำานักเรียน	 
นักศึกษาจากบริเวณใกล้เคียงเข้ามาทำาการแสดงให้แก่แขกที่มาพัก	
เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมในท้องถิ่น

	 การเลือกสรรพันธมิตรของไมเนอร์ถือเป็นปัจจัยสำาคัญต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ในการเติบโตของบริษัทนั้นย่อมควบคู่ไปกับ 
จำานวนพันธมิตรที่เพิ่มขึ้นด้วย	 เราตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การมีพันธมิตรที่มีชื่อเสียงที่ดี	 มีจรรยาบรรณ	มีความเป็นมืออาชีพ 
และคำานึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน	 ซึ่งตรงตามมาตรฐานของ
ไมเนอร์	 เรามุ่งมั่นในการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร	 
โดยเรียนรู้ข้อดีและจุดแข็งของกันและกัน	 เพื่อเสริมสร้างให้เกิด 
ผลเชิงบวกยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้ 	 ในปีที่ผ่านมาเราได้ชวนเชิญให้ 
พันธมิตรทางธุรกิจของเราเข้าร่วมทำากิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคม
มากมาย	 ตัวอย่างกิจกรรมที่ประสบความสำาเร็จคือ	 บริษัทได้
ร่วมมือกับผู้ดำาเนินธุรกิจแฟรนไชส์กว่า	 100	 รายจากทั่วประเทศ	 
เพือ่ทำาการปรบัปรงุโรงเรยีนและภมูทิศันโ์ดยรอบ	และรว่มบรจิาคเงนิ
และสิ่งของให้แก่โรงเรียนวัดโบสถ์วรดิษฐ์	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 
ความเข้มแข็งของการสร้างความสัมพันธ์อันดีนอกเหนือจาก 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างไมเนอร์และผู้ดำาเนินธุรกิจแฟรนไชส์
ทุกรายย่อมทำาให้เกิดความผูกพันกันประหนึ่งครอบครัว
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Managing environmental Impact
มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 The Minor Group cares deeply about the community 
and the environment. We encourage our employees 
and customers to be concerned about environmental 
protection through a “rethink, reduce, reuse and recycle” 
life style. We have begun to review environmental impacts 
in each of our business unit. These eventually evolved into 
our environmental policies, which we will continue to refine 
and improve. We also continuously make contributions 
to animal and wildlife conservation in ecosystems where  
we operate.

 Our Hotel Group has a number of on-going 
environmental preservation programs and is drawing 
up new strategies to conserve energy, reduce waste, 
save the wildlife and increase participation in the local 
communities. All Anantara resorts have effective recycling, 
energy-conservation and waste management programs. 
To date, thirteen Anantara hotels in Thailand and overseas 
were Green Globe Certified and we are in the process of 
adding more in the coming years. 

 With many of our properties located in exotic 
destinations, we offer our guests with unique nature 
and wildlife experience. Naturally, we see ourselves  
as the protector and conservator of the animals and 
the environment as well. Examples of initiatives 
we launched in this area include marine turtle protections, 
Island cheetah breeding programs, elephant cognitive 
behavior project and other researches, mangroves and 
trees planting, reintegration program of indigenous 
endangered species, coral adoption and coral nursery 
programs. We also make sure that we are responsible 

 กลุ่มไมเนอร์ตระหนักดีว่าชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วน 
สำาคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและ 
ลูกค้ามีจิตสำานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิด	 
“คิดใหม่	 ลดการใช้งาน	 มีการใช้ซำ้าและแปรรูปมาใช้ใหม่”	 
(“Rethink,	Reduce,	Reuse	and	Recycle”)	 ในปีนี้	 บริษัทได้เริ่ม 
ทำาการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน 
ในแต่ละหน่วยธุรกิจ	 และจะนำาผลการศึกษาเหล่านั้นมาประมวล 
และพัฒนาเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทต่อไป	นอกจากนี้	 
ไมเนอร์ยังให้ความสำาคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ 
ในระบบนิเวศที่บริษัทมีการดำาเนินธุรกิจอยู่

	 กลุ ่มโรงแรมของไมเนอร์ได้ด�าเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอยู่หลายโครงการ	 และกำาลังพัฒนา 
แผนกลยุทธ์ใหม่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	ลดปริมาณขยะ	อนุรักษ์ 
สัตว์ป่า	 และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม	 โรงแรมในกลุ่มอนันตรามีระบบการนำากลับมาใช้ซำ้า	 
(Recycle)	 ที่มีประสิทธิภาพ	 และมีระบบประหยัดพลังงาน	
ระบบจัดการของเสียที่ได้มาตรฐาน	 ในปี	 2555	 โรงแรมอนันตรา 
จำานวน	 13	 แห่ง	 ที่ตั้งอยู ่ในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับ
ประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Globe	 และ
บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะได้ประกาศนียบัตรนี้เพิ่มขึ้นอีกในปีนี้

	 เนื่องด้วยโรงแรมหลายแห่งของไมเนอร์ตั้งอยู่ในบริเวณที่มี 
ความงดงามทางธรรมชาต	ิซึ่งเปิดโอกาสให้แขกที่มาพักได้มีโอกาส
สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามและได้ศึกษาชีวิตสัตว์ในบริเวณนั้นๆ	 
ไมเนอร์มีความตั้งใจที่จะทำาหน้าที่เป็นผู ้พิทักษ์ปกป้องสัตว์ 
และระบบนิเวศให้อยู ่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์	 บริษัทได้มี 
การริเริ่มโครงการอนุรักษ์หลายโครงการ	 เช่น	 โครงการสนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่เต่าอาศัยอยู่	
โครงการอนุรักษ์พันธุ์เสือชีตาห์เพื่อการขยายพันธุ์	 โครงการวิจัย 
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู ้ของช้างและโครงการศึกษาวิจัย
อื่นๆ	 โครงการปลูกป่าชายเลน	 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ใกล้จะ 
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for the surroundings of our properties and have regular 
cleaning days which we clean local beaches, streets  
and passageways, river, or even temples in the area. 

 Minor International, especially the Minor Hotel Group, 
promotes resource and energy conservation. Where 
possible, we install energy savings lightings, recycle 
water, collect rain water, use recyclable products such as 
glass bottles and paper, and use solar or heat-generated 
energy. We supply drinking water in glass bottles in most 
of our locations and are experimenting drinking water 
purification and refilling plant for remote properties to 
reduce waste and carbon footprint from transportation.  
Our Anantara Kihavah Villas in the Maldives has  
successfully implemented the water bottling for stilled  
and sparkling water in glass bottles, and we expect to save  
the resort from disposing about 125,000 plastic bottles  
per year. In support of the energy conservation, many of 
our properties and retail brands also participate in Earth  
Hour campaign on an annual basis. 

 Our Anantara Golden Triangle is the home base for our 
Golden Triangle Elephant Foundation. The thirty elephants 
are engaged in ethical, easy and educational work with  
the Resort’s guests-they are treated fairly, being well 
looked after, and support us in both enhancing our guest 
experiences as well as serving as living educational 
example and research subjects of Asian Elephants.  
The Foundation allows the Anantara Elephant Camp  
in general to constructively and sustainably help elephants 
on a national scale.

 Anantara and Golden Triangle Elephant Foundation 
developed and shared a ‘Rescue Rental’ scheme that, 
to this day, brings the mahout off the streets with his 
elephant. The scheme provides for all the basic needs 
of the elephant, the mahout and his family, as well as 
providing ‘extras’ such as life and health insurance for 
both the elephant and the mahout. The same benefits are 
provided to all elephants directly looked after by Anantara. 
In addition, the Foundation aims to learn more about  
the species through the world’s only dedicated Asian 
Elephant Intelligence Research Facility set up in 
conjunction with Cambridge University and the Royal 
Society in the UK. Through a partnership with Chiang Mai 
University, Thai students produced two published research 
papers after spending time with Anantara elephants.  
The Foundation also funds a project where elephants  
are introduced to autistic children.

สูญพันธุ์	 โครงการปลูกและอนุบาลประการัง	 นอกจากนี้ไมเนอร์ 
ได ้มีส ่วนร ่วมรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่และสิ่ งแวดล ้อมที่ 
ใกล้เคียงโรงแรมมาโดยตลอด	 และมีการทำาความสะอาดพื้นที่ 
ใกล้เคียง	เช่น	ชายหาด	ถนน	ทางเดินเท้า	แม่นำ้า	รวมถึงศาสนสถาน
อยู่เป็นประจำาสมำ่าเสมอ

	 ไมเนอร์มุ ่งส ่งเสริมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรม	 บริษัทเลือกใช้ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน	 บำาบัดนำ้าเสียและนำานำ้า 
กลับมาใช้ใหม่	 กักเก็บนำ้าฝนไว้ใช้	 สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ที่สามารถนำากลับมาใช้ซำ้าได้	 เช่น	 ขวดแก้ว	 กระดาษ	และการใช้ 
พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อน	 โรงแรมที่ห่างไกลบางแห่ง 
จะทำาการบรรจุนำ้าดื่มสะอาดในขวดแก้วเองเพื่อเป ็นการลด 
ปริมาณขยะจากขวดพลาสติก	 และลดคาร ์บอนฟุตพริ้นท ์ 
ที่เกิดจากการขนส่ง	 ตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้คือโรงแรม	 อนันตรา	 
คีฮาวา	 ในมัลดีฟส์ที่ประสบความสำาเร็จในการทำาโครงการทำานำ้า
บรรจุขวดทั้งนำ้าเปล่าสะอาดและนำ้าบรรจุก๊าซ	 (sparkling	water)	 
ในขวดแก้ว	 ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้ขวดพลาสติกลงได้ถึง	 
125,000	 ขวดต่อปี	 นอกจากนี้ 	 โรงแรมในเครือไมเนอร์และ 
แบรนด์ของธุรกิจจัดจำาหน่าย	 ยังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปิดไฟ 
ให้โลกพัก	 (Earth	Hour)	 เป็นประจำาทุกปี	 เพื่อสนับสนุนการลดใช้ 
พลังงานอย่างยั่งยืน

	 โรงแรมอนันตรา	สามเหลี่ยมทองคำา	รีสอร์ท	แอนด์	สปาของเรา 
เป็นที่ตั้งของมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่น	 ซึ่งช้าง 
ทั้ง	 30	 เชือก	 ที่อยู ่ภายใต้ความดูแลของมูลนิธินั้นเป็นเสมือน 
พนักงานของเราและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี	 ไม่ให้ทำางานหนัก 
หรือถูกใช้ไปในทางที่ผิด	ซึ่งช้างเหล่านี้จะทำางานเพื่อให้แขกที่มาพัก 
ได้มโีอกาสสมัผสักบัประสบการณ์ทางธรรมชาตอินัน่าสนใจของช้าง	 
นอกจากนี้ 	 มูลนิธิยังให ้การสนับสนุนงานศึกษาวิจัยค ้นคว ้า 
เรื่องช้างในเอเชีย	 และเป็นส่วนช่วยให้แคมป์ช้างของอนันตรา	
(Anantara	 Elephant	 Camp)	 สามารถเป็นสื่อในการช่วยเหลือ 
ช้างทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

	 โรงแรมอนันตรา	และมูลนิธิโกลเด้น	 ไทรแองเกิ้ล	 เอลเลเฟ่น	 
ให้ความช่วยเหลือและให้ที่พักพิงแก่ช้างที่ถูกนำาเข้ามาขอทาน 
ในเมืองใหญ่	 บริษัทได้นำาช้างเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในความดูแล 
และจัดหาปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำารงชีพให้แก่ช้าง	 ควาญช้าง 
และครอบครัว	 และที่พิเศษคือบริษัทได้ทำาประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพให้แก่ช้างและควาญช้างด้วย	 ยิ่งไปกว่านั้น	 
มูลนิธิมีความตั้งใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับช้างเอเชียเพิ่มมากขึ้น	 
โดยมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 (Cambridge	 
University)	 และ	 The	 Royal	 Society	 ประเทศอังกฤษ	 เพื่อ 
จัดตั้งศูนย์วิจัยความฉลาดของช้างเอเชีย	 (Asian	 Elephant	 
Intelligence	 Research	 Facility)	 นอกจากนี้	 มูลนิธิยังให้
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยเปิดโอกาสให้ 
นักศึกษาไทยได ้เข ้ามาทำาศึกษาวิจัยช ้างของอนันตรา	 
เพื่อทำาวิทยานิพนธ์	 ซึ่งได้รับการตีพิมพ์แล้วจำานวนสองฉบับ	 
นอกจากนี้	 มูลนิธิยังได้ให้ทุนสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมให้ 
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เด็กออทิสติกได้ร่วมทำากิจกรรมกับช้าง	และโครงการที่กำาลังพัฒนา 
ขึ้นมาคือการใช้มูลช้างมาเป็นเชื้อเพลิงสำาหรับอุตสาหกรรม 
การทอผ้าไหมในครัวเรือนของครอบครัวควาญช้าง	ซึ่งเป็นการผลิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังเพิ่มผลกำาไรขั้นต้นให้แก่ธุรกิจ	 
และเป็นการเพิ่มรายได้ของครอบครัวจากการทำาหัตถกรรม	ซึ่งไม่ใช่ 
รายได้ที่มาจากการใช้ช้างในการทำางานโดยตรง

	 นอกจากนี	้บรษิทัจดัการแข่งขนัโปโลช้างชงิถ้วยพระราชทาน
เป ็นประจำาทุกป ี 	 โดยรายได ้ทั้ งหมดจะนำาไปเพื่อสนับสนุน 
ค่าอาหารและสวัสดิการอื่นๆ	 รวมถึงการจ้างงาน	การฝึกควาญช้าง	 
ค่ารักษาพยาบาลช้างที่เจ็บป่วย	 และเพื่อสนับสนุนโครงการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับช้าง

 มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวของเราใน 
จังหวัดภูเก็ต	 สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณที่เต่าอาศัยอยู ่	 โดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและ 
ค้นคว้าเกี่ยวกับเต่าทะเลและสถานที่ฟักไข่ของเต่าทะเล	 และ 
จัดกิจกรรมต่างๆ	 ขึ้น	 เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยว	 หน่วยงานรัฐบาลและชุมชน 
ท้องถิ่น	 อาทิ	 กิจกรรมการแข่งขันมินิมาราธอนเพื่อเต่าทะเล 
หาดไม้ขาว	 (Mai	 Khao	 Turtle	 Mini	 Marathon)	 กิจกรรม 
ทำาความสะอาดบริเวณชายหาดโดยรอบบริเวณหาดไม้ขาวและ 
กิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล	ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี

 A program is being developed to use elephant  
dung as solid fuel for the mahouts’ wives organic silk  
weaving business. The program will result in even more 
environmentally friendly production, while their profit 
margins will increase, giving the family even a greater 
income that is not arising from or related to the raising of 
elephants.

 We continue to organize the annual King’s Cup 
Elephant Polo Tournament. All proceeds from the 
tournament are used to support elephants’ welfare, 
sustenance, employment, mahout training, medical 
treatments, and other elephant-related projects. 

 Our Mai Khao Marine Turtle Foundation in Phuket 
provides support for the protection of sea turtles and 
the environment in which they live. We support sea turtle 
research and education, as well as a sea turtle hatchery 
close to our Phuket properties. By working closely with 
local communities, the Foundation sponsors activities 
and events that increase the environmental awareness of 
tourists, government agencies and communities, such as 
Mai Khao Turtle Mini Marathon, Mai Khao Beach and Reef 
Cleaning Day and annual Turtle Release Event.
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Anantara spreads 
Its elephant Charity Wing
อนันตรารักษ์ช้าง
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 Anantara’s charitable wing, the Golden Triangle 
Elephant Foundation, was set up in 2006 to improve 
the plight of Thailand’s elephants, and has since been 
diversified to include welfare projects that incorporate 
broader philanthropic and cultural objectives 
with unprecedented success.
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 Anyone who has visited Thailand will be familiar with 
the Kingdom’s reverence for its elephants. Yet, despite 
the strong bond between Thai people and their nation’s 
most genteel species, there are still a worrying number 
of elephants forced to walk the city streets to make their 
mahout a miserly living by begging from tourists. 

 In an ideal world all elephants would live in the wild and  
there would be no need to discuss elephants’ work.  But until  
that point is reached, the Foundation also aims to create and  
promote ethical work for the elephants and mahouts that are  
capable, whilst providing care for those that are unable.

 The Golden Triangle Elephant Foundation is overseen 
by John Roberts, Director of Elephants at Anantara Golden 
Triangle’s on-site Elephant Camp.  On most days you’ll find  
Roberts taking the babies of the elephant herd under his  
trust down to the river for their ritual bathing antics, leading  
treks through the resort’s lush 160 acre forest, or lending  
his experience to the mahout training programs. Yet these 
playful pastimes belie inspirational achievements that 
support Thailand’s pachyderm population, and far beyond.

 Under Roberts’ passionate helm, 30 elephants have 
been rescued from Thailand’s city streets, accompanied 

	 มูลนิธิโกลเด้น	 ไทรแองเกิ้ล	 เอลเลเฟ่น	 (Golden	 Triangle	 
Elephant	Foundation)	ก่อตัง้มาตัง้แต่ปี	2549	เพือ่สร้างความเป็นอยู่
ทีด่ขีึน้ให้กบัช้าง	และได้ขยายไปสูก่ารสนบัสนนุโครงการและการวจิยั
ที่เกี่ยวกับช้างและการส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่มีลักษณะสง่างาม 
และยังมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนไทย 
มาตัง้แต่อดตี	แม้ชาวไทยจะมคีวามผกูพนักบัสตัว์อนัเป็นสญัลกัษณ์ 
ของประเทศเพียงไร	 ก็ยังคงมีช้างจำานวนไม่น้อยที่ถูกบังคับจาก 
ควาญช้างให้เดินเร่ร่อนตามถนนใจกลางเมืองใหญ่เพื่อขอทาน 
จากนักท่องเที่ยว

	 ในโลกแห่งความฝัน	 ช้างทุกเชือกควรจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่า 
และไม่ควรออกมา	 “ทำางาน”	 ในเมือง	แต่ในเมื่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น	ทางมูลนิธิก็พยายามที่จะลดปัญหาการใช้งานช้าง 
ในทางที่ผิด	 โดยการให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพที่ช่วยให้ 
ควาญช้างไม่ต้องนำาช้างออกไปเร่ร่อนตามท้องถนนอีกต่อไป	

	 มูลนิธิโกลเด้น	 ไทรแองเกิ้ล	 เอลเลเฟ่น	 อยู่ภายใต้การดูแล 
ของ	 มร.	 จอห์น	 โรเบิร์ตส์	 “ผู ้อำานวยการช้าง”	ณ	 อนันตรา	 
สามเหลี่ยมทองคำา	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	ทุกๆ	วันเราจะเห็นภาพของ	 
มร.	โรเบิร์ตส์	พาลูกช้างไปยังแม่นำ้าเพื่ออาบนำ้าเป็นกิจวัตรประจำาวัน	
นำาการเดนิป่าในพืน้ทีก่ว่า	160	เอเคอร์	หรอืให้การอบรมแก่ควาญช้าง	
ถึงอย่างไรก็ตาม	 งานในการช่วยเหลือประชากรช้างในประเทศไทย 
ก็นับเป็นความสำาเร็จเพียงส่วนเล็กๆ	ของเขาเท่านั้น
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by their entire mahout family.  English lessons are arranged 
for the mahouts and their wives, education is made 
available for their children, and a silk worm business 
provides the wives with 100% of the profits made from  
the sales of their wares at the resort boutique.

 In addition to performing street rescues, the 
Foundation cooperates with the Thai government and other  
organizations in ‘bigger picture’ projects.   

 In terms of elephant welfare, Anantara Golden 
Triangle’s resident veterinarians, Cherry and Chompoo, 
who are responsible for the health and wellbeing of  
the camp elephants, also lend their expertise to the TECC 
(Thai Elephant Conservation Centre) Elephant Hospital  
for two weeks every month - a charitable contribution which 
is even more valuable, considering that there are only  
30 elephant vets in the whole of Thailand.

 To enrich and sustain local culture, Anantara Golden 
Triangle’s Elephant Camp lends elephants for local  
religious and cultural festivals, as well as offering outreach  
initiatives to local schools, bringing children into contact with  
elephants and therefore serving to deepen the understanding  
and knowledge of Thailand’s next generation.

	 ด้วยความรักและความมุ่งมั่นของ	มร.	 โรเบิร์ตส์	 ช้างข้างถนน	 
30	 เชือก	 และครอบครัวของควาญช้างได้รับการช่วยเหลือจาก 
การต้องเดินเร่ร่อนอยู่ข้างถนน	ทางมูลนิธิสนับสนุนการให้ความรู้ 
ภาษาอังกฤษแก่ควาญช้างและภรรยา	 การส่งเสริมการศึกษา
ให้กับบุตรหลาน	 และการฝึกอาชีพแก่คู ่สมรสของควาญช้าง 
โดยการเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม	ซึ่งโรงแรมจะนำาไปขายในร้านค้า 
ของโรงแรมและคืนกำาไรทั้งหมดให้แก่ครอบครัวควาญช้าง

	 นอกจากการให้ความช่วยเหลือช้างที่เร่ร่อนตามท้องถนนแล้ว	 
มูลนิธิยังให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและหน่วยงานอื่นๆ	 
เพื่อทำาโครงการในระดับประเทศ

	 อนันตรา	สามเหลี่ยมทองคำา	มีสัตวแพทย์ประจำา	 คือคุณหมอ 
เชอร์รี่	 และคุณหมอชมพู่	 เป็นผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลสุขภาพและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับช้าง	 โดยมูลนิธิฯ	 เปิดโอกาสให้สัตวแพทย์ 
ไปช่วยงานรักษาช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย	 โรงพยาบาลช้าง	 
เป็นเวลาสองสปัดาห์ของทกุๆ	เดอืน	ซึง่ถ้าพจิารณาว่าทัง้ประเทศไทย
มีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านช้างอยู่เพียง	 30	ท่าน	การสละเวลา 
ของสตัวแพทย์ของเราไปช่วยงานกก่็อให้เกดิคณุค่าเพิม่ขึน้อกีมากมาย

	 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น	แคมป์ช้างอนันตรา	 
สามเหลี่ยมทองคำา	 ให้ยืมช้างไปเพื่อใช้งานเฉลิมฉลองพิธีกรรม 
ทางศาสนาและวฒันธรรมต่างๆ	รวมถงึการนำาช้างไปช่วยในการสอน 
เยาวชนในชุมชนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องของช้างมากขึ้นอีกด้วย
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Fostering social Responsibility Mindset
การส่งเสริมทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคม

Sustainability cannot be achieved without being socially responsible. 
Minor International promotes social responsibility and volunteer spirits 
among employees and stakeholders through our business operations 
and through various campaigns and activities. 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเรา
ขาดจิตส�านึกแห่งการรับผิดชอบต่อสังคม ไมเนอร์มุ่งเน้น
การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและปลูกฝังความเป็นจิตอาสา
แก่พนักงานทุกคนและพันธมิตรผ่านการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทและกิจกรรมพิเศษต่างๆ 
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		 บริษัทปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน 
ตั้งแต่ปฐมนิเทศเมื่อเริ่มงาน	 ซึ่งจะกล่าวถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร 
และหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน	พนักงานจะมีโอกาสได้เข้าร่วม 
กิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
อย่างต่อเนื่อง	 ปัจจุบันนี้กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำางาน 
เป็นทีมของฝ่ายธุรกิจต่างๆ	 ล้วนเป็นกิจกรรมที่มุ ่งเน้นเรื่อง 
การทำาความดีเพื่อสังคม	และชมรม	CSR	ของไมเนอร์ก็มีการจัด 
กิจกรรมเพื่อสังคมตลอดทั้งปี	 เช่น	 การบริจาคเลือด	 การให้เงิน 
บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ	 และ 
งานประมูลเพื่อระดมทุนเพื่อการกุศล	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมี 
ธรรมเนียมปฏิบัติว่าในวาระครบรอบวันเกิดของผู้บริหารระดับสูง	 
จะงดรับของขวัญวันเกิด	แต่จะรับการร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล
ต่างๆ	แทน

	 ตัวอย่างของกิจกรรมที่สนับสนุนการรับผิดชอบต่อสังคม	 
ได้แก่

  • โครงการ “Minor Together With Love” เป็นสัญลักษณ์ 
	 แห่งความร่วมมือร่วมใจในการรับผิดชอบต่อสังคมของไมเนอร์	 
	 โครงการนี้ได้สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาและให้ 
	 ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อน	 นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการนี้	 
	 บริษัทได้ดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลาย	 เช่น	 โครงการ 
	 อาสาสมัครช่วยเหลือหลังภัยนำ้าท่วม	 โครงการบริจาคเลือด 
	 ซึง่จดัขึน้เป็นประจำาทกุไตรมาส	โครงการพฒันาโรงเรยีน	โครงการ 
	 ขุดลอกคูคลองในชุมชน	กิจกรรมส่งเสริมสามัคคีที่ใช้กิจกรรม 
	 เพื่อสังคมเป็นตัวเชื่อม	และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย

 We begin enforcing the social responsibility mindset
since the orientation of new employees, where we share our 
corporate vision in CSR and Sustainability. Subsequently,  
our staff will be exposed to various socially responsible 
activities throughout the course of their employment  
with us. Today, many of our business units’ teamwork  
activities are geared towards CSR activities. Moreover, 
the Minor CSR Club continues to launch activities 
throughout the year, such as blood donation, school  
support, and fund raising through internal charity   
auctions. It has long become a practice that our senior  
management will decline to receive gifts on their birthdays,  
but will take donation for charity instead. 

 Some examples of our social responsibility activities 
and campaigns include: 

  • Minor’s “Together With Love” campaign is our symbol 
 for collaboration with regards to corporate social  
 responsibilities. This campaign promotes volunteerism  
 and corporate social responsible gestures. Since  
 the campaign’s inception, we have launched many  
 activities including various flood relief efforts, quarterly  
 blood donation, development activities at schools,  
 cleaning of local canals, incorporation of CSR activities  
 in company outings, and many more.
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  • Minor Founder’s Day, which occurs every June 4th, 
 is our “day of good deed”. All staff from all business  
 units globally are encouraged to spend a day  
 supporting a charity of their own choice, or join  
 volunteer activities organized by Minor’s CSR Club  
 or their home business unit. 

  • Anantara’s 365 Days of Good Deeds Campaign -
  For over ten years, Anantara Hotels, Resorts & Spas  
 are committed to creating luxury travel experiences  
 that also benef it the environment and local  
 communities. All of Anantara’s properties across  
 Thailand, Indonesia, Vietnam, the Maldives and  
 Middle East immerse themselves in local initiatives  
 that give back to the community and environment,  
 thereby enhancing the social and environmental  
 surroundings of each Anantara destination. In 2012,  
 Anantara has brought all these good deeds  
 together  and launched the ‘365 Days o f  
 Good Deeds’ sustainability program. At least  
 one good deed took place for every day of 2012. 

  • Contribution to the Community - In addition to 
 activities aligned with our key sustainability drivers,  
 Minor as a group and independently by individual  
 business units also contribute in various forms to  
 the communities where we operate. 

  At the Minor Hotel Group, we actively involve 
 the communities surrounding our properties 
 and have conducted many activities with them.  
 These range from volunteer work at Abu Dhabi  
 local hospitals, traditional medicine course and  
 mosquito fogging for the neighboring islands  
 in the Maldives, community art class in Phuket,  
 education on national park and environment for  
 the children of Trang, to weaving project in Vietnam. 

  Thai Express is actively engaged in the 
 Singapore’s Yellow Ribbon Project, which seeks to 
 engage the community in accepting ex-offenders  
 and their families, giving them a second chance at life,  
 and to inspire a ripple effect of concerted community  
 action to support ex-offenders and their families.  
 Thai Express’s contribution was as an employer to hire  
 ex-convicts or convicts nearing the end of their  
 sentences, offering these persons positions within  
 our operations, equipping them with new skills.

  • Minor Founder’s Day จัดขึ้นทุกวันที่	 4	มิถุนายนของทุกปี		 
	 ซึ่งเป็น	“วันจิตอาสา”	โดยพนักงานทุกคนจะร่วมกันทำากิจกรรม 
	 สาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมเพื่อการกุศลตามที่ตน 
	 มีความสนใจ	หรือเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครอื่นๆ	ที่จัดขึ้น 
	 โดยชมรม	CSR	หรือฝ่ายธุรกิจของตน

  • โครงการอนันตรา 365 วันแห่งการท�าความดี (“Anantara’s  
 365 Days of Good Deeds”) กว่าสิบปีที่ผ่านมา	 โรงแรม 
	 ในเครืออนันตราได้มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว 
	 อย่างมีระดับให้แก่แขกที่มาพัก	 ในขณะเดียวกันก็ยังคำานึงถึง 
	 ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและชมุชน	โรงแรมในเครอืของอนนัตรา 
	 ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในหลายภูมิภาคทั้งในประเทศไทย	อินโดนีเซีย	 
	 เวยีดนาม	มลัดฟีส์	และตะวนัออกกลาง	ได้รเิริม่โครงการเพือ่สงัคม 
	 และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยรอบชุมชนที่โรงแรมตั้งอยู่ให้มี 
	 สภาพที่ดี	 ในปี	 2555	อนันตราได้รวบรวมทุกความตั้งใจที่ดี 
	 มาไว้ด้วยกันและลงมือปฏิบัติสำาหรับโครงการ	 365	 วัน 
	 ทำาความดีเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน	 เพื่อสนับสนุนให้อย่างน้อย 
	 หนึ่งความดีสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ	วัน

  • การช่วยเหลือสังคม - กลุ่มไมเนอร์และฝ่ายธุรกิจต่างๆ	 
	 ได้อุทิศตนเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ	เช่น	

	 	 กลุ่มโรงแรมในเครือไมเนอร์ทำากิจกรรมร่วมกับชุมชน 
	 ใกล้เคยีง	เช่น	งานอาสาสมคัรในโรงพยาบาลทีอ่าบดูาบี	การให้ 
	 การอบรมเกี่ยวกับยาสมุนไพรพื้นบ้านและการพ่นยากันยุง 
	 ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงในหมู่เกาะมัลดีฟส์	 การสอนศิลปะให้ 
	 ชุมชนที่จังหวัดภูเก็ต	 การให้ความรู้แก่เยาวชนในจังหวัดตรัง 
	 ในเรื่องอุทยานแห่งชาติและสิ่งแวดล้อม	และโครงการทอผ้า 
	 ในเวียดนาม

	 	 นอกจากนี้	 ไทยเอ็กซ์เพรสได้ให้ความร่วมมือกับโครงการ	 
 Singapore’s Yellow Ribbon	 เพื่อช่วยเหลืออดีตผู้ต้องขัง 
	 และครอบครัวให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้ง	 
	 และเป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชนในการให้โอกาสแก่อตีต 
	 ผู้ต้องขัง		โดยไทยเอ็กซ์เพรสจะจ้างอดีตผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษ 
	 ที่ใกล้จะได้รับการปล่อยตัวมาทำางานในร้านและสอนทักษะ 
	 ทางอาชีพต่างๆ

  • การบริจาคและเป็นผู้ให้การสนับสนุน -	 ไมเนอร์และ 
	 ฝ่ายธุรกิจต่างๆ	 ได้บริจาคและ/หรือให้ความช่วยเหลือผ่าน 
	 องค์กรการกุศลหรือให้แก่ผู้รับบริจาคโดยตรงอย่างเป็นประจำา

	 	 การบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น 
	 เป็นประจำาทั้งที่สำานักงานใหญ่และในระดับบริษัทย่อยต่างๆ	 
	 นอกจากนี้	 บริษัทยังบริจาคเงินให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำาพร้า	 
	 คนพิการ	หน่วยงานสังคมสงเคราะห์และโรงเรียนในชุมชน	 
	 โดยร่วมบริจาคทุนการศึกษา	 อาหาร	 หนังสือ	 ของเล่น	 
	 และสื่อการเรียนการสอนที่จำาเป็น	หรือร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ 
	 ในยามภาวะฉุกเฉิน	 เช่น	 สถานการณ์นำ้าท่วมในหลายครั้ง 
	 ที่ผ่านมา	บริษัทได้ระดมทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
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  • Donation & Sponsorships - Minor International and 
 our business units regularly make donation and/or  
 provide support to either the charitable organizations  
 or directly to the recipient. 

  Blood donation is one of the events we organize  
 regularly, both at corporate office and at business  
 unit levels. Through our extensive organizational  
 network, we also support many orphanages, centers  
 for the disabled, social welfare centers and local  
 schools by providing funds, meals, books, toys,  
 necessities, or by holding special activities with them.  
 In time of crisis, such as flood in the past years,  
 we put together fund raising programs to help  
 the unfortunate where possible. We also continue  
 to support activities for good causes such as  
 the Four Seasons’ Cancer Care Fun Run in Bangkok  
 and Samui. 

  Minor Retail Group initiated a variety of charity 
 fund raising programs throughout the year such as 
 the “Fight Against AIDS” by Pedro where the  
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 proceeds went to Thailand National AIDS Foundation.  
 Gap and Thaisale also held special events where  
 contribution was given to the Thai Red Cross. 

  The Coffee Club has dedicated itself to the 
 ‘Changing Children’s Lives’ initiative which supports 
 Children’s Hospital Foundations Australia (CHFA) in  
 generating breakthrough treatments and cures to  
 make a difference in the lives of sick and terminally  
 ill children in Australia. This is an on-going program  
 where proceeds as a percentage of sales of take  
 home coffee tins are set aside as donation.

 We are fortunate to be able to leverage on our  
extensive network to reach out to our community and  
make the contributions. We believe that being a good  
corporate citizen will continue to strengthen our efforts  
for the sustainability of all our stakeholders and  
the community surrounding us in a structured manner. 

	 ที่ได้รับความเดือดร้อน	นอกจากนี้	 โรงแรมในเครือโฟร์	 ซีซั่นส์	 
	 มีการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลทั้งในกรุงเทพมหานคร	และสมุย 
	 เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง	

  ไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป	 มีการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล 
	 หลายโครงการตลอดปีที่ผ่านมา	เช่น	แบรนด์เพโดรจัดกิจกรรม 
	 “Fight	 Against	 AIDS”	 โดยบริจาคเงินบริจาคที่ได้รับ 
	 ทั้งหมดให้แก่มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย	และแบรนด์แก๊ป 
	 และไทยเซลก็มีกิจกรรมต่างๆ	 ที่ช ่วยระดมทุนให้แก่ 
	 สภากาชาดไทย

        เดอะ คอฟฟี่ คลับ	 ได้ริเริ่มโครงการ	 “Changing  
 Children’s Lives”	 ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ 
	 มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กในประเทศออสเตรเลีย	 เพื่อเป็นทุน 
	 ในการสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าวิธีการรักษาโรคหรือการบำาบัด 
	 แก่เด็กที่ป่วยในระยะสุดท้ายในออสเตรเลีย	 โครงการนี้ 
	 ได้ทำามาอย่างต่อเนื่องผ่านการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งที่ได้ 
	 จากการจำาหน่ายกาแฟบรรจุกระป๋อง
     
	 บริษัทยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโดยอาศัย
เครือข่ายที่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางของบริษัท	 เราเชื่อว่า 
การเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและห่วงใยสังคมจะช่วยเสริมสร้าง
ความยั่งยืนไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและสังคมของเราได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม
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sustainability performance Data 2012
ผลการดำาเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555

Economic Performance
ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

    2011/2554 2012/2555

Consolidated (Baht million) Total Revenue  28,332 32,993  
รวมบริษัทย่อย	(ล้านบาท)	 รายได้รวม   

 Gross Profit  16,095  18,844 
 กำาไรขั้นต้น   

 EBITDA  6,201 7,063  
 กำาไรก่อนดอกเบี้ย	ภาษีเงินได้	และค่าเสื่อมราคา   

 Net Profit  2,880  3,409 
 กำาไรสุทธ ิ   

 Benefits to employees comprising salaries,  5,809 7,175
 wages, welfares and regular contribution    
 ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย	
	 เงินเดือน	ค่าแรง	ค่าพัฒนาพนักงาน
	 และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ		 	 	

 Dividend to Shareholders  503 499  
 เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น   

 Finance Costs paid to Lender  828 1,077  
 ต้นทุนทางการเงิน   

 Corporate Income Tax paid to Government  415 393 
 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายให้รัฐบาล   

Profitability Ratio (%) Return on Total Assets (ROA)  7.74 7.36 
ความสามารถในการทำากำาไร อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม   
(ร้อยละ) Return on Total Equity (ROE)  20.08 19.89  
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   

Per Share Data (Baht) Earnings per Share  0.88 0.94 
ข้อมูลต่อหุ้น	(บาท)	 กำาไรสุทธิต่อหุ้น   
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Minor Hotel Group’s Energy & Water Usage(1)

ปริมาณการใช้พลังงานและน้ำาของกลุ่มโรงแรม

Total Number of Employees(2)

จำานวนพนักงาน (คน)(2)

As of 31 December 2012
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

  2011/2554 2012/2555

Electricty kWh 153,751,359 162,400,158
การใช้ไฟฟ้า	 กิโลวัตต์ชั่วโมง

Other Energy (Gas, Fuel, Oil) kWh  108,896,232 100,157,115
การใช้พลังงานอื่นๆ		(แก๊ส,	เชื้อเพลิง,	นำ้ามัน)	 กิโลวัตต์ชั่วโมง

Total Combined Energy Usage kWh  262,647,591 262,557,273
การใช้พลังงานโดยรวม กิโลวัตต์ชั่วโมง

Combined Energy Usage per Guest kWh  183.0   151.5
การใช้พลังงานโดยรวมต่อแขกที่เข้าพัก	 กิโลวัตต์ชั่วโมง

Water Cubic meter  2,733,058 2,840,928
การใช้นำ้า	 ลูกบาศก์เมตร

Water Usage per Guest Cubic meter  1.9   1.6
การใช้นำ้าต่อแขกที่เข้าพัก	 ลูกบาศก์เมตร

Note:  (1) Total 25 properties in Minor’s portfolio. Excludes Oaks, Elewana Africa and Avani.
หมายเหตุ	:		 (1)	ข้อมูลจากโรงแรม	25	แห่ง	ทั้งที่เป็นเจ้าของและบริหาร	ทั้งนี้	ไม่รวมโอ๊คส์	เอเลวาน่า	แอฟริกา	และอาวานี่

Note:  (2) All employees including all significant subsidiaries, and include employees of managed hotel properties and franchise.
หมายเหตุ	:		 (2)	 พนักงานของบริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร	และแฟรนไชส์

Full Time 9,236

Part Time 1,484

Contract 921

Full Time 6,668

Part Time 12,569

Contract -

Full Time 244

Part Time -

Contract 12

Full Time 1,029

Part Time 507

Contract 2

11,641

Hotel Group

Food Group

Retail Trading
Group

Minor Global 
Solution

Grand Total/ยอดรวมทั้งหมด

32,672

19,237

1,538 256
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Proportion of Employees by Location(1)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามพื้นที(่1)

Proportion of Employees Turnover by Age(2)

(Including Part-time, Students, Contracts, and Casuals)(3)

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามอาย(ุ2)

(รวมพนักงานเฉพาะกาล นักศึกษาฝึกงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง และพนักงานรายวัน)(3)

Note:  (1) All employees including all significant subsidiaries, and include employees of managed hotel properties and franchise.
หมายเหตุ	:  (1) พนักงานของบริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร	และแฟรนไชส์

Note:  (2) Includes employees of significant subsidiaries in Thailand only. Excludes international subsidiaries, franchise and managed hotels. 
  Turnover was calculated as Total number of employees that left the company during the year/Average number of employees.
 (3)  The information includes Part-time staff, student intern, Contracts, and Casual staff (who accounts for more than 50% of the relevant workforce data.) 
  These staff by nature will be working for shorter tenure with the company.
หมายเหตุ	:		 (2)	 พนักงานของบริษัท	และบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่านั้น	ไม่นับรวมพนักงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร	และแฟรนไชส์	
						 	 อัตราการลาออกของพนักงานคำานวนโดยใช้จำานวนพนักงานที่ลาออกทั้งหมดใน	1	ปี	หารด้วยจำานวนพนักงานโดยเฉลี่ย	
 (3)	 ข้อมูลรวมพนักงานเฉพาะกาล	นักศึกษาฝึกงาน	พนักงานตามสัญญาจ้าง	และพนักงานรายวัน	(ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	50	ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)	
	 	 โดยปกติแล้วพนักงานเหล่านี้จะมีอายุการทำางานที่สั้นกว่าพนักงานประจำาทั่วไป

6.2%
Australia & New Zealand/ 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

78.6%
Thailand/ไทย

3.0% 
Maldives/มัลดีฟส์

3.7% 
Singapore/สิงคโปร์

1.4% 
China/จีน

2.6% 
UAE/สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

1.0% 
Vietnam/เวียดนาม

1.6%
Sri Lanka/ศรีลังกา

0.9% 
Indonesia/อินโดนีเซีย

1.0% 
Africa/แอฟริกา
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96%

44%

27%

24%

86%

95%

Male/ผู้ชาย

Female/ผู้หญิง

Proportion of Employees Turnover of Male & Female(2) (Including Part-time, Students, Contracts, and Casuals)(3)

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามเพศ(2) (รวมพนักงานเฉพาะกาล นักศึกษาฝึกงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง และพนักงานรายวัน)(3)

95.3%
Staff/พนักงานปฏิบัติการ

3.7% 
Middle Management,
Supervisor/
ผู้บริหารระดับกลาง, หัวหน้างาน

1.0% 
Senior Management/
ผู้บริหารระดับสูง

Proportion of Employees by Level(2)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน(2)
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Male  Female

42.1%

24.6%

55.9%

14.4%

4.3% 0.9%

57.9%

Proportions of Employees by Gender(1)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามเพศ(1)

Minor Group’s Human Resource Development Program
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มไมเนอร์

Proportion of Employees by Age Group(1)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามอาย(ุ1)
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Hotel Group
กลุ่มโรงแรม

• Business Acumen

• Strategic Planning

• Dynamic Team

• Finance Workshop

• Serving Those Who Serve

• Building Leadership & Culture

• High Performance Team

• Performance Management

• Everything Communication

• Coaching Connection

• Leadership Fundamentals

• Building Confidence

• Upselling Programs

• Performance Appraisal & 
 LPP Process

• Disciplinary & Misconduct 
 Handling

• Grooming - Personality & 
 Make-up

• Customer Services & Handing 
 Complaints

• Basic Food Hygene Program

• Health & Safety Training

• Innovative Thinking

• Best Pratices Visit

• Leader as Strategic Thinker

• Retail Finance & Measurement

• Leader as a COACH

• Understanding Business 
 Operations

• Motivation & Performance

• Managing Merchandizing

• Individual Development

• Targeted Selection 

• Managing Shop

• Understand Minor’s Business

• Effective OJT

• 7 Steps of Effective Sales 
 Person

• Customer Services & Handing
 Complaints

• 10-10 Q Card

• Brand Orientation

• Cosmetic make-up technique

Retail Trading Group
ธุรกิจจัดจำาหน่าย

• Business Impact Leadership

• Strategic Planning

• Developing Organization

  Talent Management

• Translating Strategic into Result

• Leader as a COACH

• Developing Others

• Creating a Service Culture

• Interaction Management

• Setting & Reviewing 
 Performance

• Targeted Selection

• Product Training

• Understand Minor’s Business

• Service Training

• 7 Steps of Effective Sales 
 Person

• Operational Excellence 
 Training

• 10-10 Q Card

• Food Safety

• Cosmetic make-up technique

Food Group
กลุ่มร้านอาหาร

Note:  (1) Includes employees of significant subsidiaries in Thailand only. Excludes international subsidiaries, franchise and managed hotels.
หมายเหตุ	:		(1)	 พนักงานของบริษัท	และบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่านั้น	ไม่นับรวมพนักงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร	และแฟรนไชส์

 <20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 >50 (yrs)
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About this Report
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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About this Report
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

This is the first Sustainability Report ever published 
by Minor International PCL, to represent our 
commitment and our performance in conducting 
our business in a sustainable manner while taking 
into consideration the impact of our operations 
to our stakeholders and the community. 

This report presents Minor International’s drive 
for sustainability in economic, social and environmental  
aspects for the fiscal year ending 31 December 2012.  
The information in the report includes all of our 
key businesses including the Hotel & Mixed Use, 
Restaurant, and Retail Trading.  

The report was structured with reference to 
the Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) 
standard, version 3.1.  While this year it may not yet 
be qualified for GRI application level, it is our 
intention to continue to improve and publish 
this report on an annual basis with compliance 
to the GRI standard. 

For more information about the report, 
please contact:

CSR Department 
Tel.: +66 (0) 2365 6070

Minor International Public Company Limited
99 Berli Jucker House, 16th Floor, Soi Rubia
Sukumvit 42 Rd., Bangkok 10110, Thailand
Tel.: +66 (0) 2365 7500
Fax: +66 (0) 2365 7798-99

www.minornet.com

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�า
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก 
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในพันธสัญญาและผลการด�าเนินงาน
ของเราที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึงผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน

รายงานนี้แสดงถึงความตั้งใจของไมเนอร์ในการพัฒนาให้เกิด
ความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในรอบปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
โดยเนื้อหาในรายงานครอบคลุมธุรกิจหลักของบริษัท
ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจ�าหน่าย
และผลิตสินค้า

รายงานฉบับนี้ถูกจัดท�าขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการจัดท�า
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ Global Reporting 
Initiatives Guideline (GRI) version 3.1 
ถึงแม้ว่าในปีนี้รายงานฉบับนี้อาจยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน GRI 
ทั้งหมด แต่บริษัทมีความตั้งใจพัฒนารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยจะจัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน
สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
โทรศัพท์ : +66 (0) 2365 6070

บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2365 7500
โทรสาร : +66 (0) 2365 7798-99

www.minornet.com
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subsidiaries included in the sustainability Report
บริษัทที่อยู่ในขอบเขตของการจัดทำารายงาน

     Energy Water Human
     Resources

 1. Minor International PCL   •
 2. Minor Global Solutions Limited   •
Restaurants

 3. The Minor Food Group PCL    •
 4. Swensen’s (Thai) Limited   •
 5. SLRT Limited   •
 6. Burger (Thailand) Limited   •
 7. Minor DQ Limited   •
 8. The Coffee Club (Thailand) Limited   •
 9. Minor Dairy Limited   •
 10. Minor Cheese Limited   •
 11. Select Service Partner Limited   •
Hotel & Mixed Use

 12. Minor Hotel Group Limited   •
 13. Samui Resort and Spa Limited • • •
 14. Baan Boran Chiangrai Limited • • •
 15. Hua Hin Village Limited • • •
 16. MI Square Limited • • •
 17. Chao Phaya Resort Limited • • •
 18. Harbour View Limited • • •
 19. Eutopia Holdings Private Limited • • 
 20. Minor International (Labuan) Limited • • 
 21. Rajadamri Hotel Public Company Limited • • •
 22. Maerim Terrace Resort Limited • • •
 23. Samui Village Limited • • •
 24. Rajadamri Residence Limited • • •
 25. MSpa International Limited • • •
Retail Trading Group

 26. Minor Corporation PCL   •
 27. Esmido Fashion Limited   •
 28. Armin Systems Limited   •
 29. Red Earth Thai Limited   •
 30. Minor Consultants & Service Ltd.    •
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     พลังงาน น้ำา ทรัพยากร
     บุคคล

	 1.	 บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)   •
	 2.	 บริษัท	ไมเนอร์	โกลบอล	โซลูชั่นส์	จำากัด   •
ธุรกิจร้านอาหาร

	 3.	 บริษัท	เดอะ	ไมเนอร์	ฟู้ด	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)	   •
	 4.	 บริษัท	สเวนเซ่นส์	(ไทย)	จำากัด   • 

	 5.	 บริษัท	เอสแอลอาร์ที	จำากัด   •
	 6.	 บริษัท	เบอร์เกอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด   • 

	 7.	 บริษัท	ไมเนอร์	ดีคิว	จำากัด   • 

	 8.	 บริษัท	เดอะ	คอฟฟี่	คลับ	(ประเทศไทย)	จำากัด   •
	 9.	 บริษัท	ไมเนอร์	แดรี่	จำากัด   • 

	10.	 บริษัท	ไมเนอร์	ชีส	จำากัด   • 

	11.	 บริษัท	ซีเลค	เซอร์วิส	พาร์ทเนอร์	จำากัด   •
ธุรกิจโรงแรม

	12.	 บริษัท	ไมเนอร์	โฮเทล	กรุ๊ป	จำากัด   •
	13.	 บริษัท	สมุย		รีซอร์ท	แอนด์	สปา	จำากัด • • •
	14.	 บริษัท	บ้านโบราณ	เชียงราย	จำากัด • • •
	15.	 บริษัท	หัวหิน	วิลเลจ	จำากัด	 • • •
	16.	 บริษัท	เอ็ม	ไอ	สแควร์	จำากัด • • •
	17.	 บริษัท	เจ้าพระยา	รีซอร์ท	จำากัด • • •
	18.	 บริษัท	ฮาเบอร์วิว	จำากัด • • •
	19.	 บริษัท	ยูโทเปีย	โฮลดิ้ง	ไพรเวท	จำากัด • • 
 20. Minor International (Labuan) Limited • • 
	21.	 บริษัท	โรงแรมราชดำาริ	จำากัด	(มหาชน) • • •
	22.	 บริษัท	แม่ริม	เทอเรซ	รีสอร์ท	จำากัด • • •
	23.	 บริษัท	สมุย	วิลเลจ	จำากัด • • •
	24.	 บริษัท	ราชดำาริ	เรสซิเด้นซ์	จำากัด • • •
	25.	 บริษัท	เอ็ม	สปา	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	 • • •
ธุรกิจจัดจำาหน่ายและผลิตสินค้า

	26.	 บริษัท	ไมเนอร์	คอร์ปอเรชั่น	จำากัด	(มหาชน)   •
	27.	 บริษัท	เอสมิโด	แฟชั่นส์	จำากัด   •
	28.	 บริษัท	อาร์มิน	ซิสเท็มส์	จำากัด   •
	29.	 บริษัท	เรด	เอิร์ธ	ไทย	จำากัด   •
	30.	 บริษัท	ไมเนอร์	คอนซัลแท็นส์	แอนด์	เซอร์วิส	จำากัด   •
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 = Fully reported
 = Partially reported
 = Not reported
AR = Annual Report
SR = Sustainability Report

GRI Content Index

 1.1 Statement from the most senior decision-maker   12 - 19 6 - 9
  of the organization.  

Profile Disclosures 

1. Strategy and Analysis

2. Organizational Profile

3. Report Parameters

 2.1 Name of the organization.  58 1

 2.2 Primary brands, products, and/or services.    1 - 2

 2.3 Operational structure of the organization, including   (TBD)
  main divisions, operating companies, subsidiaries,   239 - 258

  and joint ventures.

 2.4 Location of organization’s headquarters.  259 55

 2.5 Number of countries where the organization operates,   8 - 9 1,

  and names of countries with either major operations   239 - 258  4 - 5

  or that are specifically relevant to the sustainability   
  issues covered in the report.

 2.6 Nature of ownership and legal form.  238

 2.7 Markets served (including geographic breakdown,    1 - 2,  
  sectors served, and types of customers/beneficiaries).  8 - 9, 207 4 - 5

 2.8 Scale of the reporting organization.

 

 2.9 Significant changes during the reporting period   208 - 209

  regarding size, structure, or ownership.

 2.10 Awards received in the reporting period.  52 - 56 10 - 11

 3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year)    55

  for information provided.

 3.2 Date of most recent previous report (if any).    

 3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.)   55

 3.4 Contact point for questions regarding the report    55

  or its contents.

inside cover
207

inside cover

This is the first
report.

10, 11, 

62 - 76

  Description Disclosure  Page หน้า  Note
 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

  Description Disclosure  Page หน้า  Note
 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

  Description Disclosure  Page หน้า  Note
 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ
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4. Governance, Commitments, and Engagement

 3.5 Process for defining report content.

 3.6 Boundary of the report (e.g., countries, divisions,    56 - 57

  subsidiaries, leased facilities, joint ventures, suppliers). 
  See GRI Boundary Protocol for further guidance.

 3.7 State any specific limitations on the scope or boundary 
  of the report (see completeness principle for explanation 
  of scope). 

 3.8 Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries,    55

  leased facilities, outsourced operations, and other 
  entities that can significantly affect comparability from 
  period to period and/or between organizations.

 3.10 Explanation of the effect of any re-statements of 
  information provided in earlier reports, and the reasons 
  for such re-statement (e.g.,mergers/acquisitions, 
  change of base years/periods, nature of business, 
  measurement methods).

 3.11 Significant changes from previous reporting periods 
  in the scope, boundary, or measurement methods 
  applied in the report.

 3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures    58 - 60

  in the report. 

 4.1 Governance structure of the organization, including   222 - 226 15

  committees under the highest governance body 
  responsible for specific tasks, such as setting strategy 
  or organizational oversight. 

 4.2 Indicate whether the Chair of the highest governance   223

  body is also an executive officer.

 4.3 For organizations that have a unitary board structure,   223, 

  state the number and gender of members of the highest  227 - 231 
  governance body that are independent and/or 
  non-executive members.

 4.4 Mechanisms for shareholders and employees to provide  219 
  recommendations or direction to the highest 
  governance body. 

 4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization.   217 - 219 13

 4.15 Basis for identification and selection of stakeholders  
  with whom to engage. 

This is the first
report.

This is the first
report.

Reporting based 
on data of 
subsidiaries in report 
boundary, but in 
some cases include 
managed hotels & 
franchise in which 
company are not 
Minor’s subsidiaries.

  Description Disclosure  Page หน้า  Note
 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

  Description Disclosure  Page หน้า  Note
 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ
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 LA1 Total workforce by employment type, employment    51 - 52

  contract, and region, broken down by gender.

 LA2 Total number and rate of new employee hires and    52

  employee turnover by age group, gender, and region.

 LA10 Average hours of training per year per employee    22

  by gender, and by employee category.

 LA11 Programs for skills management and lifelong learning    53

  that support the continued employability of employees 
  and assist them in managing career endings. 

 LA12 Percentage of employees receiving regular performance   22 - 23 
  and career development reviews, by gender.

 LA13 Composition of governance bodies and breakdown    53

  of employees per employee category according 
  to gender, age group, minority group membership, 
  and other indicators of diversity.

 EC1 Direct economic value generated and distributed,   10 - 11, 50

  including revenues, operating costs, employee   62 - 67

  compensation, donations and other community 
  investments, retained earnings, and payments to capital 
  providers and governments.

 EN4 Indirect energy consumption by primary source.   51

 EN8 Total water withdrawal by source.    51

Social: Product Responsibility

Performance Indicators

 PR5 Practices related to customer satisfaction, including    33

  results of surveys measuring customer satisfaction. 

  Description Disclosure  Page หน้า  Note
 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

  Description Disclosure  Page หน้า  Note
 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

  Description Disclosure  Page หน้า  Note
 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

  Description Disclosure  Page หน้า  Note
 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

Social: Labor Practices and Decent Work

Environmental

Economic

Only for hotel
group
Only for hotel
group
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