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ABOUT
MINOR
INTERNATIONAL
เกี่ยวกับไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

From its founding in 1978 with a single beachfront resort
in Pattaya, Minor International PCL. (“Minor”) is today
one of the largest hospitality and leisure companies in
the Asia Pacific region. Minor is now a global company
focused on three primary businesses including
hospitality, restaurants and lifestyle brands distribution.
Minor is a hotel owner, operator and investor and as
of year-end 2015, has a portfolio of 138 hotels, resorts
and serviced suites under the Anantara, Oaks, AVANI,
PER AQUUM, Elewana, Tivoli, Four Seasons, St. Regis,
Marriott, Radisson Blu, and Minor International brands
in 22 countries across Asia Pacific, the Middle East,
Africa, the Indian Ocean, Europe and South America.
In addition, Minor operates mixed-use businesses, which
are complementary 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.
Minor is one of Asia’s largest restaurant companies
with over 1,800 outlets operating system-wide in
19 countries under The Pizza Company, Swensen’s,
Sizzler, Dairy Queen, Burger King, Thai Express, The
Coffee Club, Ribs and Rumps, Riverside and BreadTalk
(Thailand) brands. Minor is one of Thailand’s largest
distributors of lifestyle brands focusing primarily on
fashion and cosmetics. Its brands include Gap, Esprit,
Bossini, Banana Republic, Charles & Keith, Pedro,
Red Earth, Zwilling J.A. Henckels, ETL Learning and
MySale, an online shopping website. Minor is also
a contract manufacturer of household and personal
care products, with its own manufacturing plant.

จากเมือ่ กอตัง้ บริษทั ดวยรีสอรทเพียงหนึง่ แหงทีพ่ ทั ยาในป 2521
ปจจุบัน บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
(“บริ ษั ท ”) เป น ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ พั ก ผ อ นและสั น ทนาการที่
ใหญที่สุ ดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก บริษัทเปนผูนํา
ในการดําเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ไดแก
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหารและธุรกิจจัดจําหนาย บริษัท
ดําเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเปนเจาของเอง บริหารจัดการ
และรวมลงทุน โดย ณ สิน้ ป 2558 มีโรงแรม รีสอรท และเซอรวสิ
สวีท ทั้งสิ้น 138 แหง ภายใตเครื่องหมายการคา อนันตรา,
โอคส, อวานี, เปอร อควัม, เอเลวานา, ทิโวลี, โฟรซีซั่นส,
เซ็นต รีจิส, แมริออท, เรดิสัน บลู และโรงแรมในกลุมไมเนอร
อินเตอรเนชั่นแนล ใน 22 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
ตะวันออกกลาง แอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ยุโรป และอเมริกาใต
อีกทั้งบริษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรม
(Mixed-Use Business) ประกอบดวยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย
ซึ่ ง รวมถึ ง โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย เพื่ อ ขายและโครงการ
พักผอนแบบปนสวนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจสปา
ธุ ร กิ จ ให เ ช า ศู น ย ก ารค า และธุ ร กิ จ บั น เทิ ง บริ ษั ท เป น ผู นํ า
ในธุ ร กิ จ ร า นอาหาร ซึ่ ง มี ข นาดใหญ ที่ สุ ด แห ง หนึ่ ง ในเอเชี ย
โดยมีรานอาหารกวา 1,800 สาขา ใน 19 ประเทศ ภายใต
เครือ่ งหมายการคา เดอะ พิซซา คอมปะนี, สเวนเซนส, ซิซซเลอร,
แดรี่ ควีน, เบอรเกอร คิง, ไทย เอ็กซเพรส, เดอะ คอฟฟ คลับ,
ริบส แอนด รัมส, ริเวอรไซด และเบร็ดทอลค (ประเทศไทย)
นอกจากนี้ บริษัทยังเปนผูนําดานการจัดจําหนายสินคาแฟชั่น
จากต า งประเทศ ทั้ ง เสื้ อ ผ า แฟชั่ น และเครื่ อ งสํ า อาง โดย
เครื่องหมายการคาที่บริษัทเปนผูจัดจําหนายในปจจุบัน ไดแก
แกป, เอสปรี, บอสสินี่, บานานา รีพับบลิค, ชารล แอนด คีธ,
เพโดร, เรดเอิรธ, สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส และอีทีแอล เลิรนนิ่ง
รวมถึง มาย เซล ซึ่งเปนการขายตรงผานเว็บไซต และบริษัทมี
ธุรกิจรับจางผลิตสินคา ซึง่ ผลิตสินคาอุปโภคบริโภคตามสัญญา
วาจางผลิต โดยมีโรงงานเปนของตัวเอง

HOSPITALITY
BUSINESS
• Hotels: 138 properties / 17,714 rooms

•
•
•
•

- Majority-owned:
29 hotels / 5,387 rooms
- Joint-venture:
30 hotels / 2,185 rooms
- Purely Managed:
30 hotels / 3,910 rooms
- Management Letting Rights:
49 properties / 6,232 rooms
Spa: 56 spas
Plaza & Entertainment:
3 plazas and 8 entertainment outlets
Residential Development:
3 properties / 82 units
Vacation Club: 137 inventories

ธุรกิจโรงแรม

• โรงแรม: 138 แหง / 17,714 หอง

•
•
•
•

- โรงแรมที่บริษัทเปนเจาของ:
29 แหง / 5,387 หอง
- โรงแรมที่บริษัทรวมลงทุน:
30 แหง / 2,185 หอง
- โรงแรมที่บริษัทรับบริหารจัดการ:
30 แหง / 3,910 หอง
- เซอรวิส สวีท ที่บริษัทรับบริหาร:
49 แหง / 6,232 หอง
สปา: 56 แหง
ธุรกิจใหเชาศูนยการคาและธุรกิจบันเทิง:
ศูนยการคา 3 แหง และเครื่องเลน 8 ชนิด
โครงการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อขาย:
3 โครงการ / 82 ยูนิต
โครงการพักผอนแบบปนสวนเวลา: 137 ยูนิต

RESTAURANT
BUSINESS
• Restaurant Outlets: 1,851 outlets
•

- Equity: 957 outlets
- Franchised: 894 outlets
Two Factories: Dairy and Cheese

ธุรกิจรานอาหาร

• รานอาหาร: 1,851 ราน
•

- รานที่บริษัทเปนเจาของ: 957 ราน
- รานที่บริษัทแฟรนไชส: 894 ราน
โรงงานผลิตไอศกรีมและชีส: 2 โรงงาน

RETAIL
BUSINESS
• Retail Points of Sale: 307 points of sale
• Online Shopping
• Contract Manufacturing
ธุรกิจจัดจำหนาย

• จุดจัดจําหนายสินคา: 307 จุด
• การขายตรงผานเว็บไซต
• โรงงานรับจางผลิตสินคาอุปโภคบริโภค
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MINOR INTERNATIONAL
AT A GLANCE
ขอมูลโดยสังเขปของ ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

MARKET CAP
BAHT

REVENUE
BAHT

NET PROFIT
BAHT

159,584
MILLION

48,149
MILLION

7,040
MILLION

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
159,584 ลานบาท

รายไดรวม 48,149 ลานบาท

กำไรสุทธิ 7,040 ลานบาท

PRESENCE IN

32

DJSI
MEMBERSHIP

COUNTRIES
มีธุรกิจใน 32 ประเทศ

สมาชิก DJSI

>55,000
THAILAND EMPLOYEES
HEADQUATER IN

สำนักงานใหญในประเทศไทย

พนักงานกวา 55,000 คน

>50
BRANDS
กวา 50 แบรนด
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Thailand
Footprint
ฐานธุรกิจในประเทศไทย
Hospitality Business ธุรกิจโรงแรม

Restaurant Business ธุรกิจรานอาหาร

Thailand
ประเทศไทย

Retail Business ธุรกิจจัดจำหนาย
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Worldwide
Footprint

United Arab Emirates
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ฐานธุรกิจตางประเทศทั่วโลก
Qatar

Bahrain

กาตาร

บาหเรน

Oman

United Kingdom

โอมาน

สหราชอาณาจักร

Saudi Arabia
ซาอุดีอาระเบีย

Portugal
โปรตุเกส

Egypt อียิปต

Kenya เคนยา

Tanzania แทนซาเนีย

Zambia แซมเบีย

Botswana
บอตสวานา

Seychelles
เซเซลล

Brazil
บราซิล

Namibia
นามิเบีย

Lesotho
เลโซโท

Mozambique โมซัมบิก
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China จีน

Laos ลาว

Myanmar เมียนมา

South Korea
เกาหลีใต

Cambodia กัมพูชา

Vietnam เวียดนาม

Malaysia มาเลเซีย
Singapore
สิงคโปร

Indonesia อินโดนีเซีย

India
อินเดีย

New Zealand นิวซีแลนด

Sri Lanka ศรีลังกา

Maldives มัลดีฟส

Australia ออสเตรเลีย
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The year 2015 was again another challenging year
for the world, with the intertwined effect of different
regional economic concerns, geopolitical and social
issues, as well as drastic climate events. Yet, with a
solid long-term business and sustainability strategy,
disciplined execution, highly capable human capital
and partners, and our diverse and robust brand
portfolio, Minor International has managed to once
again produce record performance, and continue
to expand our footprint to serve customers in 32
countries across Asia Pacific, the Middle East,
Africa, the Indian Ocean, Europe and South America.

As we grow geographically, we are engaged with more
diverse groups of stakeholders who have different needs
and expectations. A sustainability strategy that addresses
the stakeholders’ concerns and aligns with our business
objectives, while integrating the initiatives into our
organization’s operations is no longer a “nice to have”, but
becomes one of the critical drivers for our long term and
sustainable growth in these ever-changing economic,
social and environmental conditions.
I am delighted to report that in 2015, Minor International
is included in the Dow Jones Sustainability Emerging
Markets Index (DJSI) in the Hotels, Resorts & Cruise
Lines Industry for the second consecutive year. The
Dow Jones sustainability Indices track the performance
of the world’s leading companies in terms of economic,
environmental, governance and social performance
factors. Minor is committed to sustainable development,
corporate good governance and corporate responsibility,
and being included in the Index encourages us to
continue to further improve and strengthen our efforts.
I see sustainability at Minor as a creation. First, we
“Create Harmony” with the environment and society
we operate in. We are mindful of the environmental impact
from our operations and strive for energy and resources
conservation, waste reduction and recycling practice.
In addition, we strongly advocate animal and wildlife
conservation, especially in and around many areas where
our hotel properties are located. Our Golden Triangle
Asian Elephant Foundation continues its aim to improve
the welfare of captive elephants as well as conserve
elephants in the wild. Mai Khao Marine Turtle Foundation,

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ป 2558 นับเปนปแหงความทาทายของโลกอีกปหนึ่ง ไมวาจะเปน
ความกังวลตอสภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคที่เกี่ยวเนื่องกันเปนลูกโซ
ปญหาความขัดแยงทางการเมืองและสังคม และสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง แตดวยกลยุทธระยะยาวทางธุรกิจ
และดานการพัฒนาอยางยั่งยืนที่แข็งแกรง การบริหารจัดการ
ธุรกิจอยางมีวนิ ยั ทัง้ บุคลากรและพันธมิตรทีม่ คี วามสามารถ และ
เครือขายแบรนดทหี่ ลากหลาย สงผลใหไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล
สามารถสรางผลการดําเนินงานที่สูงเปนประวัติการณไดอีกครั้ง
และขยายธุรกิจอยางตอเนื่องไปยัง 32 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก ตะวันออกกลาง แอฟริกา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรป และ
อเมริกาใต
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การที่ บริษัทได ขยายธุรกิจไปในภูมิภาคตางๆ สงผลใหบริษั ทมี
สวนรวมกับกลุม ผูม สี ว นไดเสียทีห่ ลากหลายและมีความตองการและ
ความคาดหวังทีแ่ ตกตางกันยิง่ ขึน้ การสรางกลยุทธดา นความยัง่ ยืนที่
คํานึงถึงความตองการของผูม สี ว นไดเสียและสอดคลองกับเปาหมาย
ทางธุรกิจ ในขณะทีม่ กี ารผสมผสานเขากับการดําเนินงานขององคกร
ใหเกิดผลไมใชเปนสิ่งที่ “นาทํา” อีกตอไป แตเปนแนวทางสําคัญ
สําหรับการเติบโตขององคกรในระยะยาวอยางยั่งยืน ทามกลาง
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

ผมมีความยินดีทจี่ ะรายงานวาในป 2558 ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล
ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกในกลุมดัชนีความยั่งยืน Dow Jones
Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ในกลุมโรงแรม
รีสอรท และเรือสําราญ เปนปที่สองตอเนื่องกัน โดยกลุมดัชนีนี้จะ
ประเมินผลประกอบการของบริษัทชั้นนําระดับโลกทั้งในสวนของ
เศรษฐกิจ การดูแลสิง่ แวดลอม การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี และประเด็น
ทางสังคม ทั้งนี้ บริษัทมุงมั่นในการใหความสําคัญตอการพัฒนา
อยางยั่งยืน การกํากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบตอสังคม
เปนอยางมาก และการไดรับคัดเลือกใหอยูในกลุมดัชนีนี้อีกครั้ง
จะเปนแรงผลักดันใหเราตองพยายามที่จะพัฒนาใหดียิ่งขึ้นอยาง
ไมหยุดยั้ง
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in partnership with Department of Marine and Coastal
Resources and the Phuket Marine Biological Center, has
added a Turtle Shelter on our property that houses three
handicapped turtles who otherwise would not survive in
the wild, and serves as an education center to youth and
guests. The addition of Cheli & Peacock also brought
about more collaborative conservation efforts in Africa.
We believe that we “Create a Way of Life” for our
stakeholders along our value chain, from farmers,
producers, through to our manufacturers, suppliers,
business partners and end customers. Minor’s
commitment to 100% customer satisfaction is not
confined to just providing good products and services,
but includes local and responsible sourcing of our
products, ensuring supply chain traceability and food
safety, as well as seeking opportunities to involve our
customers to create positive social impact. In particular,
our Anantara’s brand stance of being “authentic
luxury and locally connected” translates to our efforts
in giving our customers deeper appreciation of the
heritage and culture of the particular locations while
being a responsible community member in stimulating
the local economy and pride. This year, we added
labor treatment and environmental impact aspects to
our supplier self-assessment process, and ensured
that all our business partners sign Business Partner Code
of Conduct in order to instill good corporate governance
in our business relationships.
With our sustainability efforts, we are committed
to “Create Tomorrow” with our focus on people
development. We continue to drive the efforts in making
Minor a “practical knowledge training center” through our
Minor Corporate University Program in which we are in
collaboration with over 140 vocational schools and
universities. This year alone, Minor Food Group
welcomed over 4,000 students to our bilateral or
internship programs. In addition, we have extended

2015 Sustainability Report
Minor International Public Company Limited

Minor Hotel Group’s Explorer Program from the Maldives
to Thailand and have 39 participants training and
learning at 8 of our resorts for 12 months. Upon completion,
they would have received hands-on training, extensive
coaching, as well as accreditation. On the leadership
development front, we continue to implement the
Sustainability Leadership Development Program for our
senior management which results in operations-related
initiatives that also make positive social or environmental
impact. We are also committed to be a good corporate
citizen by adhering to good corporate governance
principles and ensuring social responsibility. I am happy
to report that this year we have shown our commitment to
protect the rights of children as one of our stakeholders
by signing the ‘Children’s Rights and Business Principles’
declaration developed by Unicef, UN Global Compact
and Save the Children. In addition, we have completed
our anti-corruption assessments and as of January 2016,
become a proud certified member of Thailand’s Private
Sector Collective Action Against Corruption.
I would like to take this opportunity to thank our stakeholders
and partners in your continued trust in, and collaborations
with, Minor International and our brands. Together, I am
confident that we can create more sustainability for the
world we live in.

WILLIAM E. HEINECKE

Chairman and Chief Executive Officer

ผมเชื่ อ ว า การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ของไมเนอร คื อ การสร า งสรรค
ประการแรก เรา “สรางสรรคการอยูรวมกัน” กับสิ่งแวดลอมและใน
สังคมทุกๆ แหงที่ไมเนอรดําเนินธุรกิจอยู เราคํานึงถึงผลกระทบจาก
กระบวนการดําเนินธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอม ทั้งในเรื่องการลดการใช
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ การลดปริมาณขยะและการนํา
กลับมาใชซํ้า นอกจากนี้ เราเปนผูใหการสนับสนุนในการอนุรักษ
สัตวปาและธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ธรรมชาติในและบริเวณที่
ใกล เ คี ย งกั บ สถานที่ ที่ ไ มเนอร ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อยู  มู ล นิ ธิ โ กลเด น
ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟน ยังคงดําเนินการใหความชวยเหลือเรื่อง
การพัฒนาสภาพความเปนอยูของทั้งชางบานและชางปาใหดีขึ้น
อยางตอเนือ่ ง สวนมูลนิธเิ พือ่ การอนุรกั ษเตาทะเล หาดไมขาวนัน้ ก็ได
รวมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และศูนยวจิ ยั และพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลชายฝงอันดามันในการรับดูแลเตาทะเลพิการ
จํานวนสามตัวในบอพักพิงเตาที่ตั้งอยูในโรงแรมของเรา ซึ่งจัดเปน
สถานที่ที่ใหความรูเกี่ยวกับเตาทะเลแกเยาวชนและผูมาเยือนทั่วไป
อีกดวย นอกจากนี้ การทีม่ เี คลิ แอนด พีคอ็ ก เพิม่ เขามาในกลุม ธุรกิจ
โรงแรม ยังชวยสงเสริมความรวมมือในการอนุรักษสัตวในแอฟริกา
ใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น
เราเชื่อวาเราไดมีสวนรวม “สรางสรรควิถีชีวิต” ใหกับผูมีสวนไดเสีย
ตลอดหวงโซคุณคาของเรา จากเกษตรกร ผูผลิตวัตถุดิบ ไปสูโรงงาน
ผูผลิต คูคา พันธมิตรทางธุรกิจและลูกคาของเรา ไมเนอรยึดมั่น
ในการสรางความพึงพอใจใหแกลกู คา 100% ซึง่ ไมไดจาํ กัดเพียงแค
การขายสินคาและใหบริการ แตรวมไปถึงการจัดซือ้ จัดจางจากทองถิน่
อยางมีความรับผิดชอบ การตรวจสอบแหลงทีม่ าและความปลอดภัย
ของอาหาร และการมองหาโอกาสทีจ่ ะใหลกู คามีสว นรวมในการสราง
ผลกระทบตอสังคมในเชิงบวก โดยเฉพาะอยางยิ่งแบรนดอนันตรา
ของเราที่มีเอกลักษณ “ความหรูหราอยางแทจริงและเขาถึงทองถิ่น”
ไดสรรคสรางประสบการณทใี่ หลกู คาสามารถเขาใจถึงสภาพทองถิน่
และมรดกทางวัฒนธรรมในบริเวณที่โรงแรมตั้งอยู พรอมไปกับ
การปฎิบตั ติ นเปนสมาชิกชุมชนทีด่ แี ละมีความรับผิดชอบ โดยการชวย
สงเสริมเศรษฐกิจทองถิน่ และสรางความภาคภูมใิ จใหแกคนในชุมชน
ในดานของการดําเนินธุรกิจและการติดตอกับพันธมิตร ในปนเี้ ราไดมี
การเพิ่มขอปฏิบัติในเรื่องของแรงงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไวในขัน้ ตอนการประเมินตนเองของผูท จี่ ะมาเปนคูค า ของเรา และได
ขอใหพันธมิตรทางธุรกิจของเราทุกคนลงนามในระเบียบปฏิบัติ
สําหรับคูคาเพื่อปลูกฝงจรรยาบรรณทางธุรกิจตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ดวยความมุงมั่นในการพัฒนาอยางยั่งยืน เราตองการที่จะชวย
“สรางสรรควนั พรุง นี”้ ทีส่ ดใสกวาใหแกสงั คมโดยมุง เนนในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ดวยการผลักดันการสรางไมเนอรใหเปนศูนยการเรียนรู
ผานโครงการความรวมมือดานการพัฒนาบุคลากรระหวางไมเนอร
และสถาบันการศึกษา (Minor Corporate University Program)
ที่เปนความรวมมือกันระหวางไมเนอรและสถานศึกษาระดับอาชีวะ
และมหาวิทยาลัยกวา 140 แหง โดยในปนี้ ไมเนอร ฟูด กรุป ไดรับ
นักศึกษากวา 4,000 รายเพื่อรวมโครงการทวิภาคีหรือเขาฝกงาน
นอกจากนี้ ไมเนอร โฮเทล กรุป ไดขยายโครงการ Explorer จาก
มัลดีฟสมายังประเทศไทย และมีผูเขารวมโครงการ 39 รายที่จะ
ไดรับการอบรมและเรียนรูการทํางานในโรงแรม 8 แหงของเรา
เปนระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งผูเขารวมโครงการจะได ฝกฝนจาก
การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ได รั บ การสอนงานอย า งครบถ ว นและไดรับ
ประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันระดับสากล สําหรับการพัฒนา
ความเปนผูนํา เรายังคงมีการจัดทําโครงการพัฒนาผูนําอยางยั่งยืน
สําหรับผูบริหารระดับสูงอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหมีการพัฒนา
โครงการที่ริเริ่มจากงานที่ทําอยูแลวและนํามาพัฒนาเพิ่มเติมใหเกิด
ผลกระทบเชิงบวกตอสังคมและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ เรายังมุงเนน
การปฏิบตั ติ นเปนองคกรทีด่ ี โดยยึดมัน่ ในหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
และความรับผิดชอบตอสังคม ผมมีความยินดีในการรายงานวา
ปนี้ เ ราไดเ ข า ร ว มลงนามเรื่ อ งสิ ท ธิ เ ด็ ก และหลั ก ปฏิ บั ติ ท างธุ ร กิ จ
ที่พัฒนาขึ้นโดยองคกรยูนิเซฟ ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ และ
องคการชวยเหลือเด็ก เพื่อแสดงจุดยืนของเราในการคุมครองสิทธิ
ของเด็กและเยาวชนผูซ งึ่ เปนหนึง่ ในผูม สี ว นไดเสียของเรา นอกจากนี้
ในเดือนมกราคม 2559 เรามีความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่ไดผาน
การประเมินตามโครงการการตอตานการทุจริต และไดรับการรับรอง
ใหเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริตอยางเปนทางการ
ในโอกาสนี้ ผมใครขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียและพันธมิตรของเรา
ทุกทาน ในความเชื่อมั่นและความรวมมือที่ใหกับไมเนอร อินเตอร
เนชัน่ แนลและแบรนดของเราเสมอมา ดวยความรวมมือรวมใจของเรา
ทุกคน ผมมัน่ ใจวาเราจะสามารถเสริมสรางความยัง่ ยืนใหแกโลกของ
เราไดอยางแนนอน
นอน

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
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SUSTAINABILITY &
CSR HIGHLIGHTS 2015
จุดเดนดานความรับผิดชอบตอสังคมในป 2558

Included in Dow Jones Sustainability
Emerging Markets Index (DJSI) 2015 in
Hotels, Resorts & Cruise Lines Industry
(second consecutive year)
ไดรับคัดเลือกเขาเปนสมาชิก Dow Jones
Sustainability Emerging Markets Index
(DJSI) 2015 ในกลุมอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอรท
และเรือสำราญ ตอเนื่องเปนปที่สอง

Thailand Sustainability Investment
2015 from The Stock Exchange of
Thailand
รางวัล Thailand Sustainability Investment
2015 จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

Excellence Award, from the Corporate
Governance Report of Thai Listed
Companies 2015, The Thai Institute
of Directors Association (IOD)

CSR Excellence Recognition 2015 (Gold Level) Award & US Embassy Bangkok
Creative Partnership Designation from the American Chamber of Commerce
(AMCHAM)
รางวัล CSR Excellence Recognition 2015 (Gold Level) และ US Embassy Bangkok Creative
Partnership Designation จากหอการคาอเมริกัน ในประเทศไทย (AMCHAM)

รางวัล “ดีเลิศ” จากการประเมินโครงการสํารวจ
การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำป
2558 จากสมาคมส ง เสริ ม สถาบั น กรรมการ
บริษัทไทย

ESG 100 Certificate from Thaipat Institute

Top 10 Thailand’s Best Corporate
Governance 2015 from FinanceAsia

Winner of Outstanding Establishment
in Skill Development Promotion to
Pattaya Marriott Resort & Spa
from Department of Skill Development,
Ministry of Labor

Bangkok Green & Clean Award 2015
and Bangkok Food Safety City 2015
for Outstanding Food Safety Standard
to Anantara Riverside Bangkok from
Bangkok Metropolitan Administration

รางวั ล สถานประกอบการดี เ ด น ด า นการส ง เสริ ม
การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน สํ า หรั บ โรงแรมพั ท ยา
แมริออท จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน

รางวัล Bangkok Green & Clean Award 2015
และ รางวั ล มาตรฐานความปลอดภั ย ด า นอาหาร
ยอดเยี่ยม Bangkok Food Safety City 2015
สำหรับโรงแรมอนันตรา ริเวอรไซด กรุงเทพฯ จาก
กรุงเทพมหานคร

รางวั ล การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การยอดเยี่ ย ม (Best
Corporate Governance) สิบอันดับแรกของ
ประเทศไทย จากนิตยสาร ไฟแนนซ เอเชีย

World’s Leading Green Resort Award
to Anantara Hua Hin Resort from
World Travel Awards
รางวั ล World’s Leading Green Resort
สำหรับโรงแรมอนันตรา หัวหิน จาก World Travel
Awards

ประกาศนียบัตร หนึ่งใน 100 หลักทรัพยจดทะเบียน ที่มีการดำเนินงานโดดเดนดานสิ่งแวดลอม สังคม และ
ธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน

Travelife Gold 2015 – for Preserving the Environment and Improving Local
Community Relationships to AVANI Bentota from Travelife
รางวัล Travelife Gold 2015 ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและชุมชนสัมพันธ สำหรับโรงแรมอวานี เบนโททา
จาก Travelife
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รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

2015 Sustainability Report Recognition from The Securities and Exchange
Commission, Thai Listed Companies Association and Thaipat Institute
รางวัลชมเชย การจัดทํารายงานเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน 2558 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน

Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW Award) to Minor Dairy
Limited, Minor Cheese Limited and NMT Limited from Department of Industrial
Works, Ministry of Industry
รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม สำหรับบริษัท ไมเนอร แดรี่ จำกัด
บริษัท ไมเนอร ชีส จำกัด และ บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม

2015 Eco Warrior Award for Best Eco-Rated Tented Camp to Tortilis Camp
Amboseli (Elewana Collection) from Ecotourism Kenya
รางวัล Eco Warrior Award for Best Eco-Rated Tented Camp ป 2558 สำหรับโรงแรมตอรติลิส แคมป
แอมโบเซลิ (เอเลวานา คอลเลคชั่น) จาก Ecotourism เคนยา

Gold Eco-rating Certification to
Elephant Pepper Camp Masai Mara
and Tortilis Camp Amboseli (Elewana
Collection) from Ecotourism Kenya

FDA Quality Award to Minor Dairy
Limited & Minor Cheese Limited
from Food And Drug Administration,
Ministry of Public Health

ใบรับรอง Gold Eco-rating Certification
สำหรับโรงแรมเอลเฟนท เปปเปอร แคมป มาไซ มารา
และตอรตลิ สิ แคมป แอมโบเซลิ (เอเลวานา คอลเลคชัน่ )
จาก Ecotourism เคนยา

รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอรด สำหรับ บริษทั ไมเนอร แดรี่
จำกัด และบริษัท ไมเนอร ชีส จำกัด จากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Best Employers - Thailand 2015 Awards
to The Pizza Company, Swensen’s
and Sizzler from Aon Hewitt

ASEAN-OSHNET Best Practice Award
to Minor Cheese Limited from Ministry
of Public Health

รางวัลสุดยอดนายจางแหงประเทศไทย ประจําป
2558 สําหรับเดอะ พิซซา คอมปะนี สเวนเซนส และ
ซิซซเลอร จาก Aon Hewitt

รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด น ด า นความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มใน
การทำงาน ระดับอาเซียน สำหรับบริษัท ไมเนอร ชีส
จำกัด จากกระทรวงสาธารณสุข

3Rs Awards to Minor Dairy Limited &
Minor Cheese Limited from Department
of Industrial Works, Ministry of
Industry

Safety Excellence Award to Minor
Dairy Limited & Minor Cheese Limited
from Department of Labor Protection
and Welfare, Ministry of Labor

รางวัลการจัดการของเสียทีด่ ภี ายในโรงงานตามหลัก
3Rs สําหรับบริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด และบริษัท
ไมเนอร ชีส จํากัด จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการตนแบบดีเดน ดานความ
ปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มใน
การทำงาน สำหรับบริษัท ไมเนอร แดรี่ จำกัด และ
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด จากกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Green Industry Level 4 (Green
Culture) to NMT Limited from Ministry
of Industry
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรม
สีเขียว) สำหรับบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จากกระทรวงอุตสาหกรรม

Recognition Award for Workplace with
Excellence in Safety, Occupational
Health and Workplace Environment
(Provincial Level) for the Year 2015
to NMT Limited from Department
of Labor Protection and Welfare,
Ministry of Labor
รางวัลชมเชย สถานประกอบกิจการดีเดนดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน (ระดับจังหวัด) ประจำป 2558 สำหรับบริษัท
นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จากกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Excellent Establishment on Labor
Relations and Welfare (Country Level)
for the Year 2015 to NMT Limited from
Department of Labor Protection and
Welfare, Ministry of Labor
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธ
และสวัสดิการแรงงาน (ระดับประเทศ) ประจำป 2558
สําหรับบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จาก
กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Certificate for the Workplace with
Drug Prevention and Solution
Standard to Minor Dairy Limited &
Minor Cheese Limited from
Department of Labor Protection and
Welfare, Ministry of Labor
ใบรั บ รองมาตรฐานการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สําหรับบริษัท
ไมเนอร แดรี่ จำกัด และบริษัท ไมเนอร ชีส จำกัด จาก
กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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Green Growth
2050 Members

Thailand – 13 Hotels
ไทย –13 แหง

สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุรกั ษ
สิง่ แวดลอม Green Growth 2050

Vietnam
United
Arab
Emirates

Thailand
Cambodia
Maldives
Indonesia

Cambodia –1 Hotel
กัมพูชา – 1 แหง

Indonesia – 1 Hotel
อินโดนีเซีย – 1 แหง

• Anantara Angkor
อนันตรา อังกอร

• Anantara Seminyak Bali
อนันตรา เซมินยัค บาหลี

United Arab Emirates – 6 Hotels
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส – 6 แหง

Maldives – 4 Hotels
มัลดีฟส – 4 แหง

• Desert Islands by Anantara
เดสเสิรท ไอสแลนด บาย อนันตรา
• Qasr Al Sarab Desert by Anantara
คัสร อัล ซาราป เดสเสิรท บาย อนันตรา
• Anantara Sir Bani Yas Island Al Yamm
อนันตรา เซอร บานี ยาส ไอสแลนด อัล ยามม
• Anantara Sir Bani Yas Island Al Sahel
อนันตรา เซอร บานี ยาส ไอสแลนด อัล ซาเฮล
• Anantara Dubai The Palm
อนันตรา เดอะ ปาลม ดูไบ
• Eastern Mangroves by Anantara
อีสเทิรน แมนโกรฟส บาย อนันตรา

• Anantara Dhigu Maldives
อนันตรา ดิหก ู มัลดีฟส
• Anantara Kihavah Maldives Villas
อนันตรา คิฮาวาห มัลดีฟส วิลลาส
• Anantara Veli Maldives
อนันตรา เวลิ มัลดีฟส
• Naladhu Maldives
นาลาดู มัลดีฟส

• Anantara Baan Rajprasong Bangkok
Service Suites (Certified Gold Level) *
อนันตรา บานราชประสงค กรุงเทพฯ
(ประกาศนียบัตรระดับทอง)
• Anantara Riverside Bangkok
(Certified Gold Level) *
อนันตรา ริเวอรไซด กรุงเทพฯ
(ประกาศนียบัตรระดับทอง)
• Anantara Sathorn Bangkok
(Certified Gold Level) *
อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ
(ประกาศนียบัตรระดับทอง)
• Anantara Hua Hin
(Certified Gold Level) *
อนันตรา หัวหิน (ประกาศนียบัตรระดับทอง)
• Anantara Rasananda Koh Phangan
Villa Resort & Spa (Certified Gold Level) *
อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน
(ประกาศนียบัตรระดับทอง)
• Anantara Lawana Koh Samui
(Certified Gold Level) *
อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย
(ประกาศนียบัตรระดับทอง)
• Anantara Bophut Koh Samui
(Certified Gold Level) *
อนันตรา บอผุด เกาะสมุย
(ประกาศนียบัตรระดับทอง)
• Anantara Golden Triangle Elephant Camp
อนันตรา สามเหลีย่ มทองคํา แคมปชา ง
• Anantara Layan Phuket
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
• Anantara Mai Khao Phuket Villas
อนันตรา ไมขาว ภูเก็ต วิลลาส
• Anantara Si Kao
อนันตรา สิเกา
• Anantara Chiang Mai
อนันตรา เชียงใหม
• Anantara Siam Bangkok
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Vietnam – 2 Hotels
เวียดนาม – 2 แหง
• Anantara Mui Ne
อนันตรา มุยเน
• Anantara Hoi An
อนันตรา ฮอยอัน

* = Gold Certification * = ประกาศนียบัตรระดับทอง

OUR
SUSTAINABILITY
APPROACH
ไมเนอรมุงมั่นสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

MINOR’S SUSTAINABILITY VISION:

TO STRENGTHEN
LONG-TERM
CAPABILITIES
AND PERFORMANCE
THROUGH
SUSTAINABILITY
วิสัยทัศนสูความยั่งยืนของไมเนอร:
“เสริมสรางความแข็งแกรงทางศักยภาพ
และการดำเนินงานในระยะยาว
ดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน”

We believe that successful organizations take a holistic approach
to sustainability, as it is no longer a “nice-to-do” but underpins
all aspects of business. At Minor, our approach to sustainability
incorporates our Vision and Core Values. We aim to create positive
influence from our operations and our collaboration with our
stakeholders throughout our value chain, while minimizing the
negative aspects. By adopting this approach, it affords us the
opportunity to improve the economic, social and environmental
conditions of our stakeholders, whether they are our employees,
partners, suppliers, customers, communities, or society at large.
ไมเนอรเชื่อวาองคกรที่ประสบความสําเร็จอยางแทจริงนั้น จะสามารถผสม
ผสานการพัฒนาอยางยั่งยืนเขาไปในทุกมิติของธุรกิจ โดยไมเพียงมองวา
เปนสิ่งที่ “นาทํา” แตเปนสิ่งที่ “ตองทํา” การสรางความยั่งยืนของไมเนอรนั้น
ไดคํานึงถึงวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร โดยมีเปาหมายเพื่อทําใหเกิด
ผลกระทบในทางทีด่ ี ทัง้ จากการปฏิบตั กิ ารและจากความรวมมือตางๆ กับผูม ี
สวนไดเสียตลอดสายหวงโซคุณคา (value chain) และชวยลดผลกระทบใน
เชิงลบอีกดวย ซึง่ วิธกี ารดังกลาวชวยเพิม่ โอกาสในการพัฒนาทัง้ ดานเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมใหแกผูมีสวนไดเสียของเรา ไมวาจะเปนพนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ คูคา ลูกคา ชุมชน หรือสังคมสวนรวม
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MINOR VALUE CHAIN
หวงโซคุณคาของไมเนอร

Community
ชุมชน

Farmers, Producers,
Manufacturers, Suppliers
ผูผ ลิต

Warehouse
and Logistics
คลังสินคาและการขนสง

Business Partners
พันธมิตรทางธุรกิจ

• Engage local communities, • 3 owned factories: Minor Dairy, • Centralized logistics for Minor
local suppliers, and offer local Minor Cheese, and NMT
Food Group and Minor Retail
employment in 32 countries • Over 2,000 suppliers in Asia Group in Thailand - Deliver
Pacific region
to 1,184 restaurants and 307
retail points of sale in Thailand
• Decentralized logistics setting
for Minor Hotel Group

Long-term and sustainable partnerships
with:
• Over 20 joint venture partners
• 5 hotel operators
• 30 hotels under management
• 5 food Brand principals
• 894 franchised restaurant outlets
• 6 retail Brand principals

• สงเสริมการมีสว นรวมของชุมชน • เจาของโรงงาน 3 แหง:
• กลุม ธุรกิจอาหาร และกลุม ธุรกิจ
และผูผ ลิตทองถิน่ และสรางงาน ไมเนอร แดรี่, ไมเนอร ชีส
จัดจําหนายในประเทศไทยมีระบบ
ให กั บ แรงงานท อ งถิ่ น ใน 32 และนวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
คลังสินคาและขนสงสวนกลาง
ประเทศ
• จัดซื้อจัดจางจากผูผลิตมากกวา ซึ่งจัดสงไปยังรานอาหาร 1,184
2,000 รายในเอเชียแปซิฟก
แหง และจุดจัดจําหนาย 307 แหง
• กลุ ม ธุ ร กิ จ โรงแรมมี ร ะบบคลั ง
สิ น ค า และขนส ง กระจายตาม
พื้นที่

การพัฒนาความสัมพันธที่ยั่งยืนกับ:
• พันธมิตรดานการลงทุนทางธุรกิจมากกวา
20 ราย
• บริษัทรับจางบริหารโรงแรม 5 บริษัท
• โรงแรมทีไ่ มเนอร รับจางบริหาร 30 โรงแรม
• เจ า ของแบรนด อ าหารที่ เ ราให บ ริ ก าร
5 แบรนด
• แฟรนไชสรานอาหาร 894 ราน
• เจ า ของแบรนด ที่ ไ มเนอร จั ด จํ า หน า ย
6 ราย
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Minor International
ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล

Customers
ลูกคา

Environment
สิง่ แวดลอม

• Core Values: Customer Focus, Result
Oriented, People Development, Innovative,
Partnership
• Focus on operational excellence, on-going
product and service improvements through
innovation
• Integrate sustainability and good corporate
governance into daily operations

• Over 190 million customers worldwide • Support protection of over 18,000
hectares of areas of high biodiversity
value in Southeast Asia and
over 300,000 hectares of wildlife
conservancy in Africa

• คานิยมองคกร: มุงเนนที่ลูกคา, การทํางาน
ตองมีผล, มุงมั่นพัฒนาคน, ปรับเปลี่ยนตน
ปรับปรุงงาน, ประสานพันธมิตรเพือ่ ธุรกิจทีย่ ง่ั ยืน
• มุ ง เน น การดํ า เนิ น งานที่ ดี เ ลิ ศ , การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑและบริการผานการใชนวัตกรรม
• ผสมผสานความยั่ ง ยื น และการกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี ในการดําเนินงานประจําวัน

• ลูกคามากกวา 190 ลานคนทั่วโลก

• สนั บ สนุ น การปกป อ งพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพมากกวา 18,000
เฮกตาร ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ
เขตอนุรั กษสัตวปามากกวา 300,000
เฮกตารในแอฟริกา
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STAKEHOLDER ENGAGEMENT
การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
We believe that engaging with stakeholders is the basis for
good understanding of their needs and good corporate
governance, and is fundamental to our current practices and
future innovation. It is a critical activity that enables us to have
an ongoing dialogue with our stakeholders, and allows us to
be kept informed of their expectations and needs, and our
impact on them – be it economic, environmental or social.
By doing so, we can proactively and effectively mitigate
negative and maximize positive impacts.
Stakeholder engagement is embedded in the operations of
our business units. Our process for identifying and engaging
with stakeholder groups is based on their level of influence
and impact on our business units, and vice versa. We engage
with our stakeholder groups through various approaches,
from casual day-to-day interactions, meetings, seminars,
to formal surveys and questionnaires, to ensure their
expectations are effectively met.

เราเชื่อวาการเขาไปมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียเปนพื้นฐานสําคัญ
ทีท่ าํ ใหเกิดความเขาใจในความตองการของผูม สี ว นไดเสีย เปนไปตาม
การกํากับดูแลกิจการที่ดี และยังเปนรากฐานที่สําคัญตอการดําเนิน
ธุรกิจในปจจุบันและทําใหเกิดการพัฒนาในอนาคต การเขาไปมี
สวนรวมนี้เปนกระบวนการที่ทําใหเกิดการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
ของเราอย า งต อ เนื่ อ งและทํ า ให เ รารั บ ทราบถึ ง ความคาดหวั ง
ความตองการ และผลกระทบทีเ่ รามีตอ พวกเขาเหลานัน้ ไมวา จะเปน
ในดานเศรษฐกิจ สังคมหรือสิ่งแวดลอม ซึ่งกระบวนการเหลานี้ทําให
เราสามารถลดผลกระทบเชิงลบและขยายผลกระทบเชิงบวกไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
เราไดผนวกกระบวนการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียนี้ เขาเปนสวนหนึง่
ของการดําเนินธุรกิจ โดยการกําหนดผูมีสวนไดเสียและวิธีการมี
สวนรวมนัน้ ขึน้ อยูก บั ระดับความสําคัญและผลกระทบทีม่ ตี อ กัน ทัง้ นี้
การมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสีย มีหลากหลายรูปแบบ ตัง้ แตการพบปะ
พูดคุยแบบไมเปนทางการ การประชุม สัมมนา จนถึงการจัดทําแบบ
สํารวจเพื่อประเมินผล และการทําแบบสอบถาม เพื่อใหมั่นใจวาเรา
ไดดําเนินการใหเปนไปตามความตองการหรือความคาดหวังของ
กลุมผูมีสวนไดเสียของเรา

STAKEHOLDER ENGAGEMENT PROCESS
กระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย

IDENTIFY

ENGAGE

กำหนดผูม สี ว นไดเสีย

มีสวนรวม

Business Units determine
and regularly review – based
on influence and impact to
business

Using various appropriate
approaches and channels

หนวยงานเปนผูก าํ หนดและทบทวน
กลุม ผูม สี ว นไดเสีย โดยประเมินจาก
ผลกระทบทีผ่ มู สี ว นไดเสียไดรบั จาก
หรือเปนผูส รางแกบริษทั

RESPOND
ตอบสนอง

1

2

4

3

ใช วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมผ า นทาง
ชองทางตางๆ

LISTEN
รับฟง

Effectively address
stakeholder expectations

Seek to clearly understand
stakeholder expectations

ตอบสนองตอความตองการและ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
อยางมีประสิทธิผล

เพื่อ ให เ ข า ใจความต อ งการและ
ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
อยางชัดเจน
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CUSTOMERS
ลูกคา

ENGAGEMENT
APPROACH
วิธีการมีสวนรวม

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS
ความตองการ/ความคาดหวัง

MINOR’S INITIATIVES
AND RESPONSES
การตอบสนอง

• Customer satisfaction surveys, calls to customer
support center, emails to customer contact
points
• Monthly and quarterly brand surveys and audits
• Monthly market research surveys
• Dialogues, networking sessions and company
visits
• Social media and mobile applications
• Exhibitions and fairs

• การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา, โทรศัพทถึง
ศูนยบริการลูกคา (Call center), อีเมลจากลูกคา
• การสํารวจและตรวจสอบความพึงพอใจในแบรนด
เปนรายเดือนและรายไตรมาส
• การวิจัยตลาดรายเดือน
• การพบปะพูดคุย สรางเครือขายและการเยี่ยมชมกิจการ
• การสรางชองทางการสื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน
และแอพพลิเคชั่นใชงานบนมือถือ
• การจัดนิทรรศการและการแสดงสินคาและบริการ

•
•
•
•
•

Product and service quality
Hygiene and food safety
Value for money and convenience
Customer appreciation
Effective communication through various
channels
• Delivery of brand standards
• Locally sourced or produced food

•
•
•
•
•

• Maintain high quality products and services
• Train competent staff to provide excellent
customer service
• Deliver brand standards
• Conduct quality assurance and control audits
• Engage in social media and maintain company
website
• Conduct feedback survey and reply to feedback
through various channels
• Review promotions and prices
• Practice integrity by following up on our word
• Source locally wherever possible

• รักษาคุณภาพของสินคาและบริการใหอยูในระดับสูง
• ฝกอบรมพนักงานเพื่อใหบริการลูกคาไดอยางดีเยี่ยม
• สงมอบผลิตภัณฑและบริการที่ตรงตามมาตรฐาน
ของแบรนด
• ทําการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ
และบริการ
• สื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน และพัฒนาเว็บไซต
ของบริษัทอยางตอเนื่อง
• สํารวจความคิดเห็นของลูกคาและตอบคําถามผาน
ชองทางการติดตอสื่อสารตางๆ
• ทบทวนโปรแกรมการสงเสริมการขายและราคาขาย
อยางสมํ่าเสมอ
• ซื่อสัตยตอคําสัญญาที่ใหกับลูกคา
• จัดซื้อแหลงวัตถุดิบจากภายในทองถิ่นเทาที่เปนไปได

คุณภาพของสินคาและบริการ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหาร
ความคุมคาและความสะดวกสบาย
ความพึงพอใจของลูกคา
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผานชองทางสื่อสาร
ที่หลากหลาย
• การสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่ตรงตามมาตรฐาน
ของแบรนด
• อาหารทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ ภายในทองถิ่น
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EMPLOYEES
พนักงาน

ENGAGEMENT
APPROACH
วิธีการมีสวนรวม

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS
ความตองการ/ความคาดหวัง

MINOR’S INITIATIVES
AND RESPONSES
การตอบสนอง

• Annual employee satisfaction surveys and
performance appraisals
• Biannual Aon Hewitt Best Employers surveys
• Regular dialogues and engagement sessions:
“Appreciation Week” in hotels, quarterly
“Afternoon Tea Session” with CEO for new
Minor Hotel Group employees, manager meetings
and conferences, weekly breakfast
• Regular webinars, trainings and site visits
• Regular newsletters and Intranet updates
• Regular department meetings, company activities
and events
• Student internship programs and Student
Satisfaction Survey for student interns
• CSR activities for fostering social responsibility
mindset

• การสํารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของพนักงานและ
การประเมินผลงานประจําป
• การรวมประเมินในโครงการ Aon Hewitt Best Employers
ทุกสองป
• กิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุยระหวางพนักงานและผูบริหาร
อยางสมํ่าเสมอ เชน กิจกรรม Appreciation Week ของ
กลุมโรงแรม กิจกรรม Afternoon Tea with CEO ที่จัดเปน
ประจําทุกไตรมาสใหแกพนักงานใหมของกลุมโรงแรม
การประชุมผูจัดการ การรับประทานอาหารเชารวมกัน
ประจําสัปดาห
• การจัดสัมมนาออนไลน การจัดอบรม และการเยีย่ มกิจการ
เปนประจํา
• การจัดทําจดหมายขาวเปนประจํา และขาวรายงานลาสุด
ทางอินทราเน็ต
• การจัดการประชุมระดับฝาย กิจกรรมตางๆ ของบริษัท
• การรับนักศึกษาฝกงานและการทําแบบสํารวจเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาฝกงาน
• กิจกรรม CSR เพื่อสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคม

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Career security and development
Skills improvement
Competitive compensation and benefits
Work-life balance
Respect and being treated fairly
Opportunity for higher education while working

• Establish HR policies and procedures, and
comply with labor laws
• Offer career path and competitive salary and
benefits
• On-boarding programs for new employees
• Provide training of international standards
• Develop and implement talent management
programs
• Conduct annual employee satisfaction surveys
and performance assessments
• Improve workplace environment by providing
health and well-being services – for example,
weekly yoga class and shuttle van to sky train
station
• Organize regular employee engagement
activities in each business unit
• Organize Corporate Social Responsibility (CSR)
activities to foster social responsibility and
enhance relationship among employees

หนาที่การงานที่มั่นคงและกาวหนา
การพัฒนาดานวิชาชีพ
คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ ที่เหมาะสม
ความสมดุลระหวางการใชชีวิตและการทํางาน
ความเคารพในสิทธิและการไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม
โอกาสในการไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นระหวาง
การทํางาน

• กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติของฝายทรัพยากรบุคคล
และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
• สงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพสําหรับพนักงานในองคกร
และใหคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นๆ ที่เหมาะสม
• จัดใหมีโครงการแนะนําบริษัท “On-boarding program”
สําหรับพนักงานใหม
• จัดหลักสูตรฝกอบรมตามมาตรฐานระดับสากล
• จัดทําหลักสูตรเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหาร
• จัดทําการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานและประเมิน
ผลงานประจําป
• ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้นโดยจัดหา
กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพและความเปนอยูที่ดี เชน
กิจกรรมโยคะทุกสัปดาห และรถรับ-สงพนักงานระหวาง
บริษัทและสถานีรถไฟฟา
• จัดกิจกรรมที่สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานในแตละ
หนวยงานขององคกร
• จัดทําโครงการเพือ่ สังคมตางๆ เพือ่ สงเสริมความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีใหเกิดขึ้นในหมู
พนักงาน
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SUPPLIERS
คูคา

ENGAGEMENT
APPROACH
วิธีการมีสวนรวม

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS
ความตองการ/ความคาดหวัง

MINOR’S INITIATIVES
AND RESPONSES
การตอบสนอง

• การประชุมและการตรวจเยี่ยมกิจการ รวมถึงตรวจสอบ
• Regular meetings and site visits/audits
คุณภาพเปนประจํา
• Regular supplier training programs and
• การฝกอบรมใหแกคูคาและการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อให
engagement activities
มีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ
• Annual Supply Chain Management Conference
• การจัดประชุม Supply Chain Management ประจําป
• Biannual surveys
• การสํารวจความคิดเห็นทุกสองป

• Equal and fair treatment to every supplier
• Clear orders and transparent procurement
process
• Long-term order commitment to product/supplier
• Flexibility to adjust prices of products/services
offered

•
•
•
•

• Establish clear supplier selection and audit
processes
• Establish Supplier Code of Conduct
• Conduct Supplier Survey
• Review and improve procurement process
and communication to meet mutual needs
• Share knowledge and technologies to improve
procurement processes
• Review and take immediate actions on any
issues that occurred

•
•
•
•

ปฎิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมและเทาเทียม
กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่เปนธรรมและโปรงใส
สรางความสัมพันธทางธุรกิจในระยะยาว
ใหความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนราคาสินคาและบริการ
ตามความเหมาะสม

มีหลักการคัดเลือกคูค า และกระบวนการตรวจสอบทีช่ ดั เจน
กําหนดหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจของคูคา
จัดทําการสํารวจความคิดเห็นของคูคา
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางและวิธีการ
สื่อสารเพื่อบรรลุความตองการรวมกัน
• แบงปนความรูแ ละเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนากระบวนการจัดซือ้
จัดจางใหดียิ่งขึ้น
• ตรวจสอบและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที

GOVERNMENT
หนวยงานราชการ

ENGAGEMENT
APPROACH
วิธีการมีสวนรวม

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS
ความตองการ/ความคาดหวัง

MINOR’S INITIATIVES
AND RESPONSES
การตอบสนอง

• Regular ministry meetings and government events •
• On-site visit to government-initiated projects
• Executives’ participation in government seminars •
as speakers or lecturers
•

การประชุมระดับกระทรวงและเขารวมกิจกรรมตางๆ
ที่หนวยงานของรัฐจัดขึ้นอยางเปนประจํา
เขาเยี่ยมชมโครงการความรวมมือใหมๆ ที่ภาครัฐริเริ่มขึ้น
เจาหนาที่ระดับสูงของบริษัท ตอบรับเปนวิทยากรใน
งานสัมมนาของภาครัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ

• Partnership in government programs
• Involvement in new public policies and
best practice sharing

• ใหความรวมมือสนับสนุนโครงการของภาครัฐ
• ปฏิบัติตามนโยบายใหมๆ ของรัฐบาล และรวมแบงปน
ความรูเรื่องความเปนเลิศในการปฏิบัติงาน

• Develop Public-Private Partnership programs
to support government initiatives
• Share best practice programs with certain
ministries

• พัฒนาโครงการความรวมมือระหวางกันของภาครัฐ
และเอกชน
• ใหความรูในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศแกหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของ
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SHAREHOLDERS AND INVESTORS
ผูถือหุนและนักลงทุน

ENGAGEMENT
APPROACH
วิธีการมีสวนรวม

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS
ความตองการ/ความคาดหวัง

MINOR’S INITIATIVES
AND RESPONSES
การตอบสนอง

• Annual General Meeting (AGM) and Extraordinary
General Meeting (EGM)
• Regular Investor Relations events, site visits,
and road shows
• Quarterly analyst meetings
• Regular website and shareholder email updates

• การจัดประชุมสามัญประจําปผูถือหุนและประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน
• การจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ การเยี่ยมชมกิจการ
และ Road show
• การจัดประชุมนักวิเคราะหรายไตรมาส
• การแจงขาวสารแกผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัท
และทางอีเมลเปนประจํา

• Good business performance and return on
investment
• Good corporate governance
• Sustainability issues, strategy and
risk management, disclosure and transparency
of business information
• Effective communication with shareholders
and investors
• Opportunity to express opinions on business
performance

• ผลประกอบการที่ดีและผลตอบแทนการลงทุนที่คุมคา
• มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การพัฒนาอยางยั่งยืน มีแผนกลยุทธและการบริหาร
ความเสี่ยง การเปดเผยและความโปรงใสของขอมูล
ทางธุรกิจ
• การสื่อสารกับผูถือหุนและนักลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ
• เปดโอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท

• Publish Annual Reports and Sustainability Reports •
• Deliver business performance and pay dividends •
• Provide transparent and timely company updates •
through The Stock Exchange of Thailand
other events or easy access channels including
Minor’s own website
•
• Establish Business Code of Conduct and
whistle-blowing policy
•
• Certified as member of Thai Institute of Directors’
Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption (In January 2016)
• Invite shareholders to suggest AGM agenda
•
and to participate in discussion at AGM

จัดทํารายงานประจําปและรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
สรางผลประกอบการที่ดีและจายเงินปนผล
เปดเผยขอมูลของบริษทั อยางโปรงใสและทันเหตุการณ
แกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานทางกิจกรรม
หรือชองทางอื่นรวมถึงทางเว็บไซตของบริษัท
กําหนดหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
นโยบายการรายงานเบาะแสและการแจงขอรองเรียน
ไดรับการรับรองเปนสมาชิกของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อเปนแนวรวมปฏิบัติ
เพื่อการตอตานการทุจริตคอรรัปชันในภาคเอกชน
(ในเดือนมกราคม 2559)
เชิญชวนผูถ อื หุน รวมกําหนดวาระการจัดการประชุมผูถ อื หุน
สามัญประจําป และรวมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

COMMUNITY
ชุมชน
• เยี่ยมชุมชนและประชุมกับผูนําชุมชนอยางสมํ่าเสมอ
• รวมเปนสมาชิกขององคกรสวนทองถิ่น

ENGAGEMENT
APPROACH
วิธีการมีสวนรวม

• Regular site visits and meetings with community
leaders
• Member of municipal committee

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS
ความตองการ/
ความคาดหวัง

•
• Create jobs
•
• Partnerships in development for social
•
and environmental progress
• Reduce negative social and environmental impact •
• Respect the local way of living
•
• Listen to the community’s voice and communicate
with local community regularly

MINOR’S
INITIATIVES
AND RESPONSES
การตอบสนอง

•
•
•
•

•
Provide local employment and local business
support
•
Engage in local procurement and contractor
•
services
•
Develop community-related projects
Educate, encourage and support local community
on conservation activities

การจางงาน
รวมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมในชุมชน
เคารพในวิถีชุมชน
รับฟงเสียงจากชุมชนและมีการสื่อสารกับชุมชน
อยางสมํ่าเสมอ
จางงานและสงเสริมการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
สงเสริมการจัดซื้อจัดจางในทองถิ่น
พัฒนาโครงการที่เกี่ยวของกับชุมชน
ใหความรู สงเสริมและสนับสนุนชุมชนทองถิ่นในโครงการ
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ
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BUSINESS PARTNERS
พันธมิตรทางธุรกิจ

ENGAGEMENT
APPROACH
วิธีการมีสวนรวม

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS
ความตองการ/ความคาดหวัง

MINOR’S INITIATIVES
AND RESPONSES
การตอบสนอง

• Regular meetings
• Annual Franchise Conference
• Roundtable meetings, company events,
CSR activities, biannual surveys
• CEO communications to hotel owners
• Hotel development team interactions,
and conferences for hotel owners
• Annual Minor Awards event

• การประชุมรวมกันเปนประจํา
• การประชุมประจําปของผูประกอบธุรกิจแฟรนไชส
• การประชุมโตะกลม กิจกรรมของบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม
และการสํารวจทุกสองป
• การสื่อสารจากประธานเจาหนาที่บริหารถึงเจาของโรงแรม
• การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานพัฒนาธุรกิจโรงแรมกับ
เจาของโรงแรมและการประชุมตางๆ
• งานมอบรางวัลประจําปของไมเนอร

• Create shared value and mutual benefits
from the businesses
• Share knowledge for business improvements,
innovations in new products and services
• Willingness to promptly provide support when
issues occur
• Business integrity and long-term partnership

• สรางคุณคาและผลประโยชนทางธุรกิจรวมกัน
• แลกเปลี่ยนความรูในการปรับปรุงธุรกิจและนวัตกรรมของ
สินคาและบริการใหม
• ยินดีใหการสนับสนุนอยางทันทวงทีเมื่อเกิดปญหา
• จรรยาบรรณทางธุรกิจและการเปนพันธมิตรทางธุรกิจใน
ระยะยาว

• Review and discuss with business partners
on value-creation initiatives
• Send support teams to collaboratively work
with partners to improve business processes
and benefits
• Review and update product innovations
• Practice effective communication
• Review and take immediate actions on
any issues that occurred

• ทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันเพื่อริเริ่ม
สรางสรรคโครงการที่สรางคุณคา
• จัดหาพนักงานใหทํางานรวมกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานและผลประโยชนตางๆ
• ทบทวนและใหความรูดานนวัตกรรมของสินคาใหม
• สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
• ทบทวนและชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางทันทวงที

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NGOS)
องคกรพัฒนาเอกชน
ENGAGEMENT
APPROACH
วิธีการมีสวนรวม

• Regular NGO visits, workshops, seminars and • พบปะ จัดประชุมและสัมมนากับองคกรพัฒนาเอกชน
เปนประจํา
partnership meetings

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS
ความตองการ/
ความคาดหวัง

• Partnerships, co-CSR programs and
campaigns, donations, advocacy

MINOR’S
INITIATIVES
AND RESPONSES
การตอบสนอง

• ปรึกษาหารือและติดตามเกี่ยวกับความเปนไปไดใน
• Discuss issues and follow up on potential
partnership agreements, sustainability development การรวมมือกัน โครงการพัฒนาอยางยั่งยืน แผนการปฏิบัติ
programs, action plans and fundraising activities และกิจกรรมจัดหาเงินทุน

• รวมมือกันในการบริจาค สนับสนุน และจัดทําโครงการ
เพื่อสังคม

MEDIA
สื่อมวลชน
ENGAGEMENT
APPROACH
วิธีการมีสวนรวม

• Press releases and meet-the-press events
• Digital and social media communication

• การแถลงขาว ประชาสัมพันธ การพบปะสื่อมวลชน
• การใชสื่อดิจติ อลและการสื่อสารผานสังคมออนไลน

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS
ความตองการ/
ความคาดหวัง
MINOR’S
INITIATIVES
AND RESPONSES
การตอบสนอง

• Information and news on Minor International’s
businesses
• Transparent disclosure of information

• ขอมูลและขาวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของไมเนอร
• การเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส

• Engage regularly with media
• Invite media to on-site visits

• การพบปะสื่อมวลชนและแถลงขาวอยางสมํ่าเสมอ
• เชิญสื่อมวลชนเขาเยี่ยมชมกิจการ
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MATERIALITY ASSESSMENT PROCESS AND MATERIALITY MATRIX
กระบวนการกำหนดประเด็นสำคัญ และผังแสดงประเด็นสำคัญที่นำเสนอในรายงาน
In conducting our materiality assessment, we continue to
reference the 4-step process recommended by Global
Reporting Initiative (GRI). This is our second report to be
prepared in accordance with the Core Option of the G4
Guidelines, and we have expanded our reporting scope by
identifying and reporting on three new Material Aspects:
Biodiversity, Emissions and Waste, and also reporting on
additional indicators for certain existing Material Aspects.

ในการกําหนดประเด็นสําคัญทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของเรา เราไดอา งอิง
ขั้นตอนในการจัดทํา 4 ขั้นตอนตามแนวทางของกรอบการรายงาน
สากล Global Reporting Initiative (GRI) รายงานฉบับนีเ้ ปนรายงาน
ฉบับที่สองที่เราจัดทําขึ้นตามแนวทางกรอบการรายงานสากล GRI
G4-Core Option และเราไดขยายขอบเขตการรายงานโดยระบุตัว
ชี้วัดเพิ่มขึ้นอีกสามตัว คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ การปลอย
กาซเรือนกระจก และการจัดการของเสีย นอกจากนี้ เราไดเพิ่มเติม
รายละเอียดในบางประเด็นทีอ่ ยูภ ายใตตวั ชีว้ ดั เดิมทีเ่ ราไดเคยรายงาน
ในปกอนหนานี้ดวย

MATERIALITY ASSESSMENT PROCESS
ขั้นตอนการระบุประเด็นสําคัญ

• Conduct external analyses and
internal reviews – to identify general
and industry-specific sustainability
trends
• วิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากทั้งภายนอก
และภายในองคกรเพื่อระบุทิศทางของ
ประเด็ น ดานความยั่งยืน ทั้งโดยทั่วไป
และในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

• Engage with internal and external
stakeholders – to identify and prioritize
material aspects of business units
• มีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียทั้งภายใน
และภายนอกองคกร เพื่อระบุประเด็น
สํ า คั ญ และจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของ
ประเด็นที่มีนัยสําคัญตอธุรกิจ

IDENTIFICATION
ระบุประเด็นสำคัญ

PRIORITIZATION
จัดลำดับความสำคัญ

REVIEW
ทบทวนผล
• Review reported material aspects
for next reporting cycle – by
incorporating stakeholder
feedback to published report
• ทบทวนประเด็นดานความยั่งยืนโดยใช
ผลตอบรั บ ที่ ไ ด จ ากผู มี ส ว นได เ สี ย
มาผนวกไวในการจัดทํารายงานครัง้ ตอไป

VALIDATION
ตรวจทานความถูกตอง

• Validate prioritized material aspects
– based on ratings – and present to
Management for approval
• ตรวจทานความถูกตองในการจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นที่มีนัยสําคัญ
ตางๆ ตามคะแนนและนําเสนอเพื่อให
ผูบริหารอนุมัติ
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MATERIALITY MATRIX

HIGH
มาก

ระดับความสําคัญของประเด็นสําคัญตอธุรกิจ

IMPORTANCE TO STAKEHOLDERS / ความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย

• Non-discrimination
• Marketing Communications
• Customer Privacy

LOW
นอย

• ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียม
• การสือ่ สารดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
• ความปลอดภัยของขอมูลลูกคา

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economic Performance
Market Presence
Procurement Practices
Energy
Water
Compliance
Employment
Occupational Health
and Safety
Training and Education
Customer Health
and Safety
Biodiversity
Emissions
Waste

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Supplier Environmental Assessment
• Diversity and Equal Opportunity
• Supplier Assessment for Labor Practices
• การประเมินความรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม
ของผูจัดจําหนาย
• ความหลากหลายและเทาเทียมกันในการจางงาน
• การประเมินความรับผิดชอบดานการใชแรงงาน
ของผูจัดจําหนาย

ผลประกอบการของธุรกิจ
ความเปนทีร่ จู กั ในตลาด
การจัดซือ้ จัดจาง
การจัดการพลังงาน
การจัดการนํา้
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การจางงาน
มาตรฐานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
การจัดฝกอบรมและใหการศึกษา
ความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของลูกคา
การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
การจัดการการปลอย
กาซเรือนกระจก
การจัดการของเสีย

• Anti-Corruption
• การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

IMPORTANCE TO MINOR / ความสำคัญตอไมเนอร
HIGH
มาก
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MINOR SUSTAINABILITY GOVERNANCE STRUCTURE
การกำกับดูแลการพัฒนาอยางยั่งยืนของไมเนอร

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

C-Level Management
ผูบริหารระดับสูง

Sustainability Department
ฝายการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน

Functional Teams / คณะทำงาน

Supply Chain
Management
จัดซื้อและกระจายสินคา

Operations
ปฏิบัติการ

Marketing/PR
การตลาด/
ประชาสัมพันธ

Finance/
Accounting
การเงิน/บัญชี

HR
ทรัพยากรบุคคล

IT
สารสนเทศ

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

027

Sustainability Development is an intergral part of our
business strategy, with full support from the Board of
Directors and senior management, and is being executed
at all levels of the organization.

การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนสวนหนึ่งของแผนกลยุทธของบริษัท
และไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัท
และผูบริหารระดับสูงทุกฝาย รวมทั้งมีการนําไปลงมือปฏิบัติ
ในทุกระดับขององคกร

In 2015, Minor further demonstrated its commitment
to sustainability by formally establishing the Corporate
Sustainability Department to ensure that the Group’s
sustainabilty initiatives and practices are aligned with
the Group’s overall strategic direction. The department,
which reports to the Group’s Chief People Officer, is
responsible for working closely with all business units,
and for formulating the Group’s sustainability strategy
that both reflects the Group’s strategic direction as well
as addresses global sustainability issues.

ในป 2558 ไมเนอรไดแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการจัดตั้งฝายการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน เพื่อใหโครงการและกระบวนการดานความยั่งยืน
ตางๆ เปนไปตามทิศทางทีไ่ ดกาํ หนดไวในแผนกลยุทธของบริษทั
ฝายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่
ฝายทรัพยากรบุคคล มีหนาที่ในการทํางานอยางใกลชิดกับ
ทุกหนวยธุรกิจ และจัดทํ าแผนกลยุทธดานความยั่งยืนของ
ไมเนอร ซึง่ เปนไปในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธขององคกรโดยรวม
และตอบโจทยประเด็นดานความยั่งยืนของโลกไปพรอมกัน

The Board of Directors endorses our sustainability
strategy and reviews progress on a quarterly basis.
Senior management from different functions work with
the Corporate Sustainability team to guide and oversee
the general direction of our sustainability efforts. The
team then further supports the process of embedding
sustainability into business operations by continously
facilitating the execution of our sustainability strategy
and initiatives as planned, and through communication
and monitoring.

คณะกรรมการบริษัทเปนผูอนุมัติแผนกลยุทธดานความยั่งยืน
และติดตามความคืบหนารายไตรมาส ผูบริหารระดับสูงจาก
ฝายตางๆ ทํางานรวมกับฝายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อ
ชี้แนะและดูแลแนวทางโดยรวมในการสรางความยั่งยืนใหแก
องคกร และฝายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนทําหนาที่สงเสริม
สนับสนุน ใหการพัฒนาอยางยัง่ ยืนเปนสวนหนึง่ ของการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท ตามแผนที่ ไ ด ว างไว ผ า นทางการสื่ อ สารและ
การประเมินผลอยางตอเนื่อง
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MINOR SUSTAINABILITY FRAMEWORK
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
by engaging them from end-to-end with the delivery
of our best products and services that provide 100%
satisfaction, and for our partners – a value-adding
collaboration by committing to long-term and sustainable
partnerships that generate positive economic and
social impact; Create Tomorrow with a better and
brigther future for our employees, local youth and
children – by developing and harnessing their human
capital potential, for our community - by being
a responsible organization which contiributes to the
well-being of the communities, and for our company –
by fostering a social responsibilty mindset amongst
our employees who would also exemplify our DRIVE
culture with their contributions to society, and finally,
by cultivating a corporate culture that practices good
governance to ensure long-term growth and
sustainability.

Our Sustainability Framework is made up of four Drivers:
Driving People Development, Engaging in End-to-End
Customer Experience, Committing to Long-term and
Sustainable Partnerships, Managing Environmental
Impact; and two Enablers: Social Responsibility
Mindset and Good Corporate Governance. These six
aspects stem from, and reinforce, Minor’s five Core
Values: Customer Focus, Result Oriented, People
Development, Innovative, and Partnership.
In adopting an outside-in approach to defining our
Framework, our aspirations are to: Create Harmony
for and with our external stakeholders, environment
and communities where our operations are located –
by producing a positive environmental and social
impact wherever we have a footprint; Create a Way of
Life with a memorable experience for our customers –

ate Governance การกำกบั ดแู
r
o
p
r
ลกจิ ก
d Co
o
ารท
o
G
ด่ี ี
KEY
SUSTAINABILITY
DRIVERS
& ENABLERS

Engaging in
End-to-End
Customer
Experience
Core Values
สร้างสรรค์
Customer Focus
ประสบการณ์ที่ดี
Result Oriented
แก่ลูกค้า
People Development

Driving People
Development
มุ่งมั่นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

Innovative
Partnership

ค่านิยมขององค์กร
มุ่งเน้นที่ลูกค้า
การทำงานต้องมีผล
มุ่งมั่นพัฒนาคน
ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน
ประสานพันธมิตรเพือ่ ธุรกิจทีย่ ง่ั ยืน

Committing
to Long-term
& Sustainable
Partnerships
พัฒนาความสัมพันธ์
ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

So
cia
l Re
spo
nsibi
lity

Managing
Environmental
Impact
ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

งั คม
ส
่
อ
ต
ชอบ
ิ
ด
ผ
บั
Mindset จติ สำนกึ ในการร
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กลยุทธการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของไมเนอร ประกอบดวย
ปจจัยหลัก 4 ประการ คือ การมุงมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การสรางประสบการณทดี่ ใี หแกลกู คา การพัฒนาความสัมพันธ
ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร และการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
รวมถึงปจจัยเสริมอีก 2 ประการ คือ การสงเสริมใหบุคลากร
เกิดจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ปจจัยสําคัญทั้ง 6 ประการนี้ กอรางมาจากคานิยมองคกร
ของไมเนอร คือ มุงเนนที่ลูกคา การทํางานตองมีผล มุงมั่น
พัฒนาคน ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน และประสานพันธมิตร
เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
ดวยการดําเนินกลยุทธแบบพิจารณาจากภายนอกสูภายใน
เราไดวาดความหวังที่จะสรางสรรคการอยูรวมกัน กับผูมี
สวนไดเสียทุกฝาย เพือ่ ใหสามารถอยูร ว มกันไดอยางมีความสุข
ในทุกๆ แหงที่ใกลเคียงกับสถานที่ที่ไมเนอรดําเนินธุรกิจอยู
จากการที่เราพยายามลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและ

สังคมในกระบวนการดําเนินธุรกิจ เราตองการสรางสรรค
วิถีชีวิต ทั้งกับลูกคา โดยการรวมสรางประสบการณอันนา
ประทับใจแกลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ 100 เปอรเซ็นต
ในผลิตภัณฑและบริการของเรา และกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ของเราโดยการเพิม่ คุณคาจากการทํางานรวมกันในระยะยาว
อยางยั่งยืน ดวยการสรางรายไดใหแกผูประกอบการทองถิ่น
ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบเชิงบวกทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
เรามุง มัน่ ทีจ่ ะสรางสรรควนั พรุง นีท้ สี่ ดใสกวา ใหกบั พนักงาน
และเยาวชนของชาติ ดวยการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ใหกบั สังคม โดยเปนองคกรทีม่ คี วามรับผิดชอบและมีสว นรวม
ใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น สําหรับธุรกิจของเรานั้น เราได
ปลูกฝงจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมใหกบั พนักงาน ซึง่ จะเปน
ผูขยายวัฒนธรรมขับเคลื่อน (Drive Culture) โดยการสงเสริม
ใหเกิดวัฒนธรรมจิตอาสา และปลูกฝงวัฒนธรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีขององคกรอยางตอเนื่อง เพือ่ ใหเกิดการเติบโต
ในระยะยาวและความยัง่ ยืนในการดําเนินธุรกิจตอไปในอนาคต

Creating Harmony
สรางสรรคการอยูรวมกัน

Creating a Way of Life
สรางสรรควิถีชีวิต

Creating Tomorrow
สรางสรรควันพรุงนี้
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MINOR SUSTAINABILITY STRATEGY AND ROADMAP
กลยุทธและเสนทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของไมเนอร
At Minor, we believe that in order to operate a profitable
and sustainable business, we need to conduct ourselves in
a way that enhances the competitiveness of the company
while simultaneously improves the economic, social and
environmental conditions of our stakeholders. Therefore, our
approach to sustainability is built on enhancing the positive
influence and impact of our contribution and collaboration
with our stakeholders – whether they are our employees,
partners, suppliers, customers, communities, or society
at large – throughout our value chain, while minimizing
the negative aspects. This philosophy is reflected in
Minor’s Vision, Core Values and Sustainability Framework.
Our rolling 5-year Sustainability Strategy encapsulates
our sustainability philosophy and approach. This is
the fourth year where we have developed our 5-year
Sustainability Strategy, with its vision “to strengthen
long-term capabilities and performance through
sustainability”. In developing our strategy, we reviewed
existing and emerging sustainability trends, in order
to identify materiality and impact to our businesses.
We also embedded the Drivers and Enablers of our
Sustainability Framework – people development,
customer engagement, long-term & sustainable partnerships,

environmental impact management, social responsibility
mindset, and good corporate governance – in our
sustainability strategy, and ensure that the strategy is linked
to our sustainability approach and supports Minor’s overall
strategic direction. Our strategic focus areas are: (1) workforce
capability development and mobility; (2) strong supply chain
management practices; (3) environmental impact management
and conservation advocacy; (4) stakeholder sustainability
education and advocacy; (5) sustainability best practices in
work processes; (6) internal and external sustainability experts
network building.
An important tool that supports the execution of our strategy
is our Sustainability Roadmap. Our Sustainability Roadmap
guides our sustainability journey, which we embarked on in
2011. We adopted a staged-approach with our implementation,
dividing it into 5 stages. We are currently at Stage 3: Deepening
& Scale-up, where we are taking a more in-depth and
broadening approach in executing planned initiatives within
our strategy. As we progress to the next stages in our
sustainability journey, we will continue to improve and enhance
our strategy by incorporating learnings and best practices.

MINOR
SUSTAINABILITY
ROADMAP

STAGE 2
ACTION AND PILOTING
ระยะที่ 2 การเริ่มปฏิบัติและ
การริเริ่มโครงการนำรอง

เสนทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของไมเนอร
• Identify stakeholders and
evaluate impact
• Develop initial sustainability
and roadmap
• Review sustainability initiatives

STAGE 1
ASSESSMENT
ระยะที่ 1 การประเมิน

Year 2011
ป 2554

• ระบุถึงผูมีสวนไดเสียและประเมิน
ผลกระทบ
• เริ่มตนพัฒนาและวางเสนทาง
การพัฒนาอยางยั่งยืน
• ประเมินผลโครงการตางๆ ที่มีอยู

Year 2012
ป 2555

• Conduct first cycle of stakeholder engagement
• Develop rolling 5-year Sustainability Strategy
and attain Board of Directors’ approval
• Develop communication plans
• Roll out pilot projects
• Publish first Sustainability Report
• ประเมินการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียรอบแรก
• พัฒนาแผนกลยุทธ 5 ปของการพัฒนา
อยางยั่งยืนและไดรับการอนุมัติแผนกลยุทธ
จากคณะกรรมการบริษัท
• วางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ
• เริ่มทําโครงการทดลองตางๆ
• จัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนฉบับแรก
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รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอรเชือ่ วาในการสรางองคกรทีม่ คี วามสามารถในการสรางกําไร
พรอมทัง้ มีการเติบโตตอไปไดอยางยัง่ ยืนนัน้ บริษทั จะตองบริหารจัดการ
องคกรในรูปแบบที่จะเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของ
บริษทั ควบคูไ ปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสภาพสิง่ แวดลอม
ของผูม สี ว นไดเสียของบริษทั ดังนัน้ วิธกี ารพัฒนาอยางยัง่ ยืนของเรา
คือการสรางผลกระทบในเชิงบวกใหมากขึ้นในการสนับสนุนและ
ทํางานรวมกันกับผูมีสวนไดเสียของเรา – ไมวาจะเปน พนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ คูค า ผูผ ลิต ชุมชน หรือสังคมสวนรวม – ตลอดหวงโซ
คุณคาของเรา พรอมกับพยายามลดผลกระทบในเชิงลบ ปรัชญา
ดังกลาวนี้ไดสะทอนอยูในวิสัยทัศน คานิยมองคกร และแนวทาง
สูการพัฒนาอยางยั่งยืนของไมเนอร
บริษัทไดมีการจัดทําแผนกลยุทธ 5 ปของการพัฒนาอยางยั่งยืน
ซึ่งไดรวมปรัชญาและหลักการสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท
เขาไวดวย โดยปนี้เปนปที่ 4 ที่เราไดพัฒนาแผนกลยุทธ 5 ปของ
การพัฒนาอยางยัง่ ยืนขึน้ ภายใตวสิ ยั ทัศน “เสริมสรางความแข็งแกรง
ทางศั ก ยภาพและการดํ า เนิ น งานในระยะยาวด ว ยการพั ฒ นา
อยางยั่งยืน” ในการพัฒนากลยุทธนี้ เราไดพิจารณาถึงทิศทางของ
การพัฒนาความยัง่ ยืนทัง้ ในปจจุบนั และทีก่ าํ ลังจะเกิดขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะระบุ
ถึงความสําคัญและผลกระทบทีจ่ ะมีตอ ธุรกิจของเรา โดยบริษทั ไดรวม
ทั้งปจจัยหลักและปจจัยเสริมของแนวทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
– มุงมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสรางประสบการณที่ดีใหแก
ลูกคา การพัฒนาความสัมพันธทยี่ งั่ ยืนกับพันธมิตร การลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม การสงเสริมใหบุคลากรเกิดจิตสํานึกรับผิดชอบ

ตอสังคม และการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี – ใหเปนสวนหนึง่ ของกลยุทธ
ดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืน โดยเชือ่ มโยงกลยุทธกบั แนวทางการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน และสนับสนุนทิศทางโดยรวมของธุรกิจ โดยเราจะมุง เนน
ในเรื่องตอไปนี้ (1) การพัฒนาความสามารถและการเคลื่อนยาย
บุคลากร (2) การปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีของการบริหารการจัดซื้อ
จัดจาง (3) การบริหารจัดการผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและการอนุรกั ษ
ธรรมชาติ (4) การใหความรูกับผูมีสวนไดเสียในเรื่องของการพัฒนา
อยางยัง่ ยืน (5) การปลูกฝงใหการพัฒนาอยางยัง่ ยืนเปนสวนหนึง่ ของ
การปฏิบตั งิ าน และ (6) การสรางเครือขายผูเ ชีย่ วชาญดานการพัฒนา
อยางยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองคกร
เครื่องมือสําคัญที่ใชในการสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปตาม
แผนกลยุทธนั้นก็คือเสนทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเราไดเริ่มตน
การเดินทางบนเสนทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืนของเราตั้งแตป 2554
เปนตนมา บริษัทไดแบงเสนทางของการพัฒนาอยางยั่งยืนออกเปน
5 ระยะ โดยในปจจุบัน บริษัทอยูในระยะที่สาม คือระยะที่บริษัทมี
การปฏิบัติตามโครงการตางๆ ตามที่วางแผนไวใหลึกและขยายผล
ใหครอบคลุมหลายหนวยงานในองคกรมากขึน้ และเมือ่ บริษทั กาวไป
สูระยะถัดๆ ไป บนเสนทางของการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ เราจะมุง
พั ฒ นากลยุ ท ธ ใ ห ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยจะรวมสิ่ ง ที่ ไ ด เ รี ย นรู แ ละแนวทาง
การปฏิบัติที่ดีใหเปนสวนหนึ่งของกลยุทธตอไป

STAGE 5
LEARNING & ADVOCACY

STAGE 3

STAGE 4

DEEPENING &
SCALE-UP

ระยะที่ 4 การทำใหยั่งยืน

ระยะที่ 3 การปฏิบตั ใิ นเชิงลึก
และขยายผล

SUSTAINING
YEAR 2013-2015
ป 2556-2558

ระยะที่ 5 การเรียนรูและสงเสริม
Year
2016-2018
ป 2559-2561

BEYOND YEAR 2018
ป 2561 เปนตนไป

• Continue to scale-up proven
sustainability initiatives
• Ensure sustainability initiatives are
• Share best practices across
embedded in day-to-day operations
• On-going implementation of sustainability
business units and with stakeholders of all business units
initiatives; test & trial pilot projects
• Continue to encourage integration
• Engage and motivate stakeholders
• Engage internal business units in
of sustainability into operations
to become sustainable
integrating sustainability into operations
• Develop measurements and
• Sustainability as the heart of our
• Start to engage partners and stakeholders implement tools for data collection and business model
in sustainability development
monitoring of progress and
• Set up Corporate Sustainability Department achievements
• ทําใหการปฏิบัติการพัฒนา
• ดําเนินงานโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา • ขยายผลโครงการตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนา อยางยั่งยืนนั้นเปนสวนหนึ่งของ
การทํางานประจําวันของทุกหนวยงาน
อยางยั่งยืนอยางตอเนื่อง
อยางยั่งยืนอยางตอเนื่อง ทดลองและประเมิน
•
ส
งเสริมใหผูมีสวนไดเสียมีการพัฒนา
• แบงปนขอมูลดานการปฏิบัติงานที่ดี
โครงการนํารอง
อย
างยั่งยืน
ระหวางหนวยงานและผูมีสวนไดเสีย
• ปลูกฝงใหหนวยงานในองคกรนําการพัฒนา
•
การพั
ฒนาอยางยั่งยืนคือหัวใจของ
อยางยั่งยืนไปเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน • ปลูกฝงใหการพัฒนาอยางยั่งยืนเปน
การประกอบธุรกิจ
• เริม่ ใหผมู สี ว นไดเสียตางๆ มีสว นรวมในการพัฒนา สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
• พัฒนาการวัดผลและเครื่องมือที่ใช
อยางยัง่ ยืน
เก็บขอมูล เพือ่ ติดตามผลความกาวหนา
• กอตั้งฝายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
และการบรรลุผลสําเร็จ
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CREATING

HARMONY
สรางสรรคการอยูร ว มกัน

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
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MANAGING ENVIRONMENTAL IMPACT
มุงมั่นลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
As a rapidly expanding global company with a current
footprint in 32 countries across Asia Pacific, the Middle
East, the Indian Ocean, Africa, Europe and South
America, the impacts of our presence and operations
on the environment, as well as on local communities,
present both opportunities and challenges.
Our hospitality business operates many properties located
amongst breathtakingly beautiful natural landscapes,
pristine beaches and lush forests. These locations
would lose significant appeal as holiday destinations if
the flora and fauna of their natural surroundings are no
longer part of the ecosystem. Biodiversity protection is
therefore a Material Aspect of our hospitality business,
and our key initiatives focus on elephant, marine and
wildlife conservation.
As with any business, all our operations consume
typical resources like energy and water, and generate
by-products like emissions and waste, which impact
the environment. In the design, construction and
operations of our properties, restaurants and retail outlets,
our approach and actions are to be as responsible and
sustainable as much as possible in all locations.
We have also established adaptive contingency plans,
as part of our precautionary approach in mitigating
potential environmental impacts, particularly on disaster
preparedness due to recent extreme weather conditions
attributed to climate change.

เนื่องจากการขยายตัวทางธุรกิจอยางรวดเร็วของไมเนอรไปใน
32 ประเทศในภูมภิ าคเอเซียแปซิฟค ตะวันออกกลาง มหาสมุทร
อินเดีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาใต การดําเนินธุรกิจของเรา
จึงมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได
ผลกระทบดังกลาวจึงถือเปนทัง้ โอกาสและความทาทายของเรา
กลุม ธุรกิจโรงแรมของเราดําเนินงานในพืน้ ทีท่ หี่ ลากหลาย ตัง้ แต
พื้นที่ที่มีภูมิทัศนของธรรมชาติที่งดงาม หาดทรายที่บริสุทธิ์ไป
จนถึงปาไมทเี่ ขียวชอุม พืน้ ทีเ่ หลานีอ้ าจไมไดรบั ความสนใจจาก
นักทองเที่ยวอีกตอไป หากพืชพันธุและสัตวปาในระบบนิเวศ
บริเวณนั้นถูกทําลาย การปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ
จึงเปนประเด็นสําคัญในการดําเนินธุรกิจโรงแรมของเรา โดย
เรามีโครงการหลักเปนการอนุรักษชาง สัตวทะเลและสัตวปา
ทุกธุรกิจมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ พลังงานและนํ้า
และปลดปล อ ยของเสี ย ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม เช น
กาซและขยะ เราจึงมุงมั่นที่จะรับผิดชอบตั้งแตการออกแบบ
โครงสรางจนถึงการดําเนินงานของโรงแรม รานอาหาร และราน
จัดจําหนายใหเปนไปอยางยั่งยืนในทุกๆ ที่ที่เราดําเนินการอยู
เทาที่เราจะสามารถทําได
ในส ว นของแผนการเฝ า ระวั ง เพื่ อ บรรเทาผลกระทบด า น
สิ่งแวดลอม เราไดจัดทําแผนฉุกเฉินที่สามารถปรับเปลี่ยนได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมพรอมรับภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
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PROTECTING BIODIVERSITY
ปกปองความหลากหลายทางชีวภาพ

In Thailand, the Golden Triangle Asian Elephant Foundation
(GTAEF) is our elephant conservation initiative based in
Anantara Golden Triangle in Chiang Rai. Its initial mission
was to rescue street-begging elephants through rescuerental program where we brought both elephants and
their mahouts and families to our elephant camp in
Chiang Rai, and to improve the welfare of captive Asian
elephants. More recently, the Foundation has also
expanded its work to promote wild elephant conservation
and elephant-related research initiatives. These include
promoting ethical and non-abusive work with elephants,
providing a controlled and safe environment for publishing
research scientists and veterinarians to perform ethical
and non-invasive research into Asian elephants, their
behavior and intelligence, with the goal of learning how
to better look after them in captivity and protect them in
the wild. The Foundation also works with conservationists
to protect those elephants still roaming wild in Thailand,
and to develop projects that will allow them to live safely
in the forests. We also work with the human communities
surrounding the elephant territory to minimize the ill-will
felt by those whose livelihoods are compromised by
human-elephant conflict.
As part of advocating a less-intrusive interaction
between humans and elephants, the Foundation
introduced the “Walking with Giants” guest experience
at Anantara Golden Triangle in 2015. The activity offers
guests the opportunity for a 2-hour stroll with elephants
during their daily walks and free-roaming time. Guests
get to be close to the elephants and also learn more
about elephant behavior and biology from the GTAEF
team. In addition to this activity, guests can also opt
for the “Elephant Learning Experience” (E.L.E) – a fun,
educational and interactive experience on elephant
biology, conservation and onsite research conducted
into elephant cognition and behavior.
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ในประเทศไทย ไมเนอรไดจัดตั้งมู ล นิ ธิ โ กลเด น ไทรแองเกิ้ ล
เอลเลเฟน ขึ้นในพื้นที่โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคํา จังหวัด
เชียงราย เพื่อสนับสนุนการอนุรักษชาง มูลนิธิฯ มีภารกิจเริ่มตน
เพื่อชวยเหลือชางและควาญชางไมใหเขามาเรรอนบนถนนในเมือง
ด ว ยการเช า ช า งจากควาญช า งและนํ า ทั้ ง ช า ง ควาญช า งและ
ครอบครัวมาอยูที่แคมปของเราในจังหวัดเชียงราย และเพื่อพัฒนา
ความเปนอยูของชางบานในเอเชีย ตอมามูลนิธิฯ ไดขยายขอบเขต
การทํางานครอบคลุมถึงการสงเสริมการอนุรกั ษชา งปา และการวิจยั
ทีเ่ กีย่ วของกับชาง ซึง่ รวมไปถึงการสงเสริมการใชงานชางอยางเปนธรรม
และการไมทารุณชาง การจัดพื้นที่ที่ปลอดภัยและควบคุมไดใหกับ
นักวิจัยและสัตวแพทยในการทําการวิจัยที่เปนธรรมและไมทําราย
ชาง โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมและความฉลาดของชาง
ในภูมิภาคเอเซีย และปรับปรุงวิธีการเลี้ยงดูที่ดีขึ้นสําหรับชางบาน
และวิธีการปกปองชางปา นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังไดทํางานรวมกับ
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นักอนุรักษในการพัฒนาโครงการที่ทําใหชางอยูไดอยางปลอดภัย
ในปา และเรายังไดทาํ งานรวมกับชุมชนทีอ่ ยูร อบพืน้ ทีท่ ชี่ า งอาศัยอยู
เพื่อลดความขัดแยงระหวางชาวบานกับชาง
ในป 2558 มูลนิธิฯ ไดริเริ่มกิจกรรม “เดินเที่ยวกับชาง” ซึ่งเปน
การเป ด โอกาสและสนั บ สนุ น ใหแ ขกที่ ม าพั ก ที่ โ รงแรมอนั น ตรา
สามเหลีย่ มทองคํา สามารถทํากิจกรรมทีแ่ ทบไมเปนการรบกวนชาง
กิจกรรมนีป้ ระกอบดวยการเดินเลนกับชางเปนเวลา 2 ชัว่ โมง ในชวงเวลา
การเดินเลนอิสระประจําวันของชาง แขกจะไดรับประสบการณ
ในการใกลชิดกับชาง และไดเรียนรูพฤติกรรมและชีววิทยาของชาง
จากเจาหนาที่ของมูลนิธิฯ นอกจากนั้นแขกยังสามารถเลือกที่จะ
สั ม ผั ส ประสบการณ ใ นการเรี ย นรู  ช  า งเพิ่ ม เติ ม อย า งสนุ ก สนาน
และสอดแทรกความรู ดานชีววิทยา การอนุรักษ และการทําวิจัย
ในเรื่องการรับรูและพฤติกรรมของชาง จากกิจกรรม Elephant
Learning Experience (E.L.E)

In 2015, GTAEF continued to run its annual onsite Target
Training Positive Reinforcement Project for key stakeholders
involved in elephant camp operations, namely camp owners,
managers, mahouts and veterinarians, as well as provide
support for trainings in the region. Target Training focuses
on training elephants to undergo veterinary treatment in
a safe and stress-free environment for both the elephant
and veterinarian. The project, led by Dr. Gerardo Martinez,
a veterinarian and animal trainer from the Africam Safari,
and supported by GTAEF, was presented at the International
Conference of the Animal Behavior Management Alliance
in Denmark, where it won “The Impact Award” for most
impactful use of animal behavior management, and
“Behavior Management Achievement Award” for achievement
in pioneering this animal behavior management approach.
For the past three years, the Foundation and Minor have also
been providing funding support to our local partner, Wildlife
Alliance, for the protection of a vital 18,000 hectares of forest
and wildlife corridor in Cambodia’s Cardamom Mountains,
for the construction of ranger stations and anti-poaching/
anti-hunting patrols.
In addition to the protection of the corridor in Cardamom
Mountains, a number of our properties in Africa which
are located either in or adjacent to protected areas like
national parks and wildlife conservancy, work with
partners to protect over 300,000 hectares of wildlife
conservancy. Some of our properties in Thailand are
also located in protected areas. They therefore work
with local government agencies and institutions on
conservation initiatives. Details on these properties are
provided in the Performance Data section of this report.

ในป 2558 มูลนิธิโกลเดน ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟน ยังคงสานตอ
โครงการ Target Training Positive Reinforcement ในการ
อบรมให กั บ ผู  มี ส  ว นได เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานของ
แคมปชาง ไดแก เจาของแคมป ผูจัดการ ควาญชาง และสัตวแพทย
นอกจากการอบรมภายในแคมปแลว มูลนิธิยังสนับสนุนการอบรม
ในระดับภูมิภาคอีกดวย การอบรม Target Training เนนการฝก
ใหชางและสัตวแพทยรูสึกปลอดภัยและไมเครียดในขณะไดรับ
การดูแลจากสัตวแพทย โครงการนีซ้ งึ่ นําโดย ดร. เจอรราโด มารตเิ นส
สั ต วแพทย แ ละผู  ฝ  ก สอนสั ต ว จ าก Africam Safari และได รั บ
การสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ไดถูกนําเสนอในการประชุมระหวาง
ประเทศของเครือขายการจัดการพฤติกรรมสัตว ที่จัดขึ้นที่ประเทศ
เดนมารก และไดรับรางวัลชนะเลิศดานการใชการจัดการพฤติกรรม
สั ต ว อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลสู ง และรางวั ล การจั ด การพฤติ ก รรมที่
ประสบผลสําเร็จในการบุกเบิกการจัดการพฤติกรรมสัตว
ตลอดเวลาสามปทผี่ า นมา มูลนิธฯิ และไมเนอรไดใหการสนับสนุนเงิน
เพื่อสรางสถานีปองกันการบุกรุกปา 2 สถานี และเพื่อใชในงาน
ตอต านการบุกรุกเขาไปลาสัตว แ ละการตั ดไมทํ าลายปาให แก
หนวยงานอนุรักษ Wild Life Alliance ในการปกปองพื้นปาที่อุดม
สมบูรณและเปนแนวเชือ่ มตอปาชวงยายถิน่ ฐานของสัตวปา ใน
พืน้ ที่ 18,000 เฮกตาร ในเทือกเขาบรรทัด ราชอาณาจักรกัมพูชา
นอกจากการปกป อ งผื น ป า ในเทื อ กเขาบรรทั ด โรงแรมของเรา
ในทวีปแอฟริกาที่มีอาณาเขตอยูในและหรือติดกับพื้นที่อนุรักษ
เชน อุทยานแหงชาติ และเขตอนุรักษสัตวปา ไดทํางานรวมกับ
พั น ธมิ ต รในการปกป อ งสั ต ว ป  า ในพื้ น ที่ ก ว า 300,000 เฮกตาร
สําหรับในประเทศไทยโรงแรมของเราบางแหงก็อยูในพื้นที่อนุรักษ
เราจึ ง ทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงานราชการและองค ก รท อ งถิ่ น ใน
ดานการดูแลรักษาธรรมชาติ ซึ่งรายละเอียดของโรงแรมเหลานี้
แสดงอยูในหัวขอผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
รายงานฉบับนี้
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Our support for wildlife corridor
in Cardamom Mountains,
Cambodia
• 18,000 hectares protected
• 12 rangers made 284 patrols
covering 6,638 km over 521 days
• Confiscated 1,830 meters
of hunting nets, 936 ropes,
8 homemade guns, 1 chainsaw
ไมเนอรสนับสนุนการอนุรักษ
สัตวปาในเทือกเขาบรรทัด
ราชอาณาจักรกัมพูชา
• ปกปองผืนปา 18,000 เฮกตาร
• เจาหนาที่อุทยานจํานวน 12 คน
ที่ลาดตระเวน 284 เที่ยว
ครอบคลุมระยะทาง
6,638 กิโลเมตร ใน 521 วัน
• ยึดตาขายสําหรับลาสัตว
จํานวน 1,830 เมตร เชือก 936 มวน
ปนประดิษฐ 8 กระบอก
และเลื่อย 1 วง

Our contribution to the protection of
the corridor in Cardamom Mountains
and wildlife conservancy in Africa
include protection of endangered and
threatened inhabitants. The following
are the number of International Union
for the Conservation of Nature (IUCN)
Red List of Threatened Species that
are protected in those areas:
• Critically Endangered Species: 8
• Endangered Species: 16
• Vulnerable Species: 7
• Near Threatened Species: 5
The 36 endangered and threatened
species are listed in the Performance
Data section of this report.
ความมุง มัน่ ในการปกปองพืน้ ปาในเทือกเขา
บรรทัดและพื้นที่อนุรักษสัตวปาในแอฟริกา
ทําใหเราไดมีสวนชวยในการอนุรักษสัตว
ที่ ใ กล สู ญ พั น ธุ แ ละถู ก คุ ก คาม จํ า นวน
ประเภทของสัตวทถี่ กู คุกคามตามบัญชีแดง
ของสหภาพเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ
ที่เรามีสวนชวยปกปองในพื้นที่ดําเนินการ
ตางๆ มีดังนี้
• สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติตอ
การสูญพันธุ: 8
• สิ่งมีชีวิตที่ใกลการสูญพันธุ: 16
• สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยูในขายใกล
การสูญพันธุ: 7
• สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยูในขายเสี่ยงตอ
การสูญพันธุ: 5
รายชื่ อ ของสั ต ว ที่ ต กอยู ใ นอั น ตรายและ
ถูกคุกคามทั้ง 36 ประเภท แสดงอยูในหัวขอ
ผลการดํ า เนิ น งานด า นการพั ฒ นาอย า ง
ยั่งยืน

Elephant Parade® Bangkok 2015
• Elephant Parade® is a social
enterprise that runs the world’s
largest art exhibition of decorated
elephant statues exhibited in
international cities, to raise awareness
for elephant conservation
• Anantara Hotels, Resorts & Spas
brought the 2015 edition to Bangkok,
with a herd of eighty-eight 1.5 meter
brightly colored elephants decorated
and hand-painted by artists and
celebrities
• Educational events were organized
for the general public and school
children to raise awareness on
elephant conservation
• Statues will be auctioned off in
February 2016, with proceeds going
to The Golden Triangle Asian
Elephant Foundation (GTAEF)
เอเลเฟนทพาเหรด® กรุงเทพฯ 2015
• เอเลเฟนทพาเหรด® เปนองคกรกิจการ
เพื่อสังคม ที่ดําเนินการจัดนิทรรศการ
ศิลปะรูปปนชางเพนทที่ใหญที่สุดในโลก
จัดแสดงในเมืองตางๆ ในตางประเทศ
มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษชาง
• กลุมโรงแรม รีสอรท และสปา
เครืออนันตรา ไดนํานิทรรศการประจําป
2558 มาจัดแสดงในกรุงเทพ
ซึง่ ประกอบดวยโขลงรูปปน ชางสีสนั สดใส
สูง 1.5 เมตร ที่ถูกระบายสีและตกแตง
อยางสวยงามโดยศิลปนและบุคคล
ผูมีชื่อเสียง จํานวน 88 เชือก
• มีการจัดงานใหความรูเ กีย่ วกับชาง ทีเ่ ปดให
ประชาชนทั่วไปและนักเรียนเขาชม
เพือ่ เปนการปลูกจิตสํานึกในการอนุรกั ษชา ง
• รูปปนจะถูกนําไปประมูลในเดือน
กุมภาพันธ 2559 รายไดจากการประมูล
จะนําไปสมทบทุนมูลนิธิโกลเดน
ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟน
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The Mai Khao Marine Turtle Foundation (MKMTF), based
in Phuket, is our turtle conservation initiative that aims to
ensure the conservation of leatherback turtles and other
marine life. Over the recent years, it broadened its goal to
also preserve the environment with the involvement of local
communities, schools, universities, government and other
organizations. One of our key initiatives is to support the
Phuket Marine Biological Centre (PMBC) and Royal Thai
Navy in their efforts to ensure the collection of hatching of
eggs from Phuket beaches, and the safe release of sea
turtles. Turtle hatchlings are raised in the PMBC nursery
for release when they are 12 months old, which increases
their chances of survival at sea.
In 2015, MKMTF opened a Turtle Shelter that provides
a home to three rescued turtles – one blind, one with
deformed shell and one with guidance problems – which
could never survive in the wild. The Shelter also serves as
education center for local schools and guests.
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มูลนิธิเพื่อการอนุรักษเตาทะเล หาดไมขาว ตั้งอยูที่จังหวัดภูเก็ต
เปนผลจากความตั้งใจของไมเนอรในการอนุรักษเตามะเฟองและ
สัตวทะเลอื่น ในหลายปที่ผานมา มูลนิธิไดขยายเปาหมายไปสู
การอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดลอ ม โดยการมี ส  ว นรว มของชุ ม ชน โรงเรี ย น
มหาวิ ท ยาลั ย หน ว ยงานราชการ และหน ว ยงานอื่ น ๆ หนึ่ ง ใน
โครงการหลั ก คื อ การสนั บ สนุ น ศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาทรั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝงทะเลอันดามัน และกองทัพเรือ ในการเก็บ
รวบรวมไขเตาทะเลจากหาดตางๆ ของภูเก็ต เพือ่ นํามาฟก และปลอย
เต า ลงทะเลอย า งปลอดภั ย เต า ที่ อ อกมาจากไข จ ะถู ก เลี้ ย งไว ที่
บออภิบาลของศูนยฯ เพื่อรอการปลอยสูทะเลเมื่ออายุได 12 เดือน
ซึ่งชวยใหเตาเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในทะเล
ในป 2558 มูลนิธิฯ ไดเปดบอพักพิงเตา เพื่อเปนที่อาศัยของเตาทะเล
สามตัวที่ถูกชวยชีวิตไว ตัวแรกตาบอด ตัวที่สองมีกระดองผิดรูป
และอีกตัวมีปญหาดานทิศทางในการเคลื่อนที่ ทั้งสามตัวไมสามารถ
ที่จะมีชีวิตอยูรอดในทะเลได และเรายังไดใชบอพักพิงเตานี้เปนศูนย
การเรียนรูใหกับโรงเรียนและแขกที่สนใจอีกดวย
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Over 4,000 guests visited
the Turtle Shelter in 2015
แขกมากกวา 4,000 คน มาเยี่ยมเยียน
บอพักพิงเตา ในป 2558

In Trang, we assist the local National Parks Research Department
in not only monitoring dugongs that do exist there, but also
re-planting and monitoring seagrass beds, their favorite food,
that were destroyed following catastrophic human exploitation.
Seagrass is also an important habitat for many other marine
life, and one of the best natural carbon sinks.
ในจังหวัดตรัง เราสนับสนุนแผนกวิจยั ของอุทยานแหงชาติ ในการเฝา
ติดตามพะยูนในพื้นที่ และการปลูกหญาทะเล ซึ่งเปนอาหารโปรด
ของพะยูน แตถกู ทําลายจากการใชประโยชนอยางไมถกู ตองของมนุษย
หญาทะเลยังเปนทีอ่ ยูข องสัตวทะเลอีกมากมาย และเปนแหลงดูดซับ
คารบอนตามธรรมชาติที่ดีที่สุด

Mai Khao Turtle Fun Run and Mini
Marathon 2015 – 1,285 participants
กิจกรรม “วิ่งสนุก อนุรักษเตาทะเล” ประจําป
2558 มีผูรวมเขารวม 1,285 คน

Credit Photo: IUCN
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In the Maldives, our marine conservation initiatives include rejuvenation
and propagation of reefs through our “coral adoption” program run
by our properties. In 2015, Anantara Dhigu and Anantara Veli hosted
marine biologists from the Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation
who embarked on a program to remove the Crown of Thorns Starfish,
an invasive coral predator. The program was also open to guests with
advanced diving qualification and excellent buoyancy control.
ที่มัลดีฟส การอนุรักษทางทะเลของเรารวมไปถึงการอนุรักษและขยายพันธุ
ปะการัง ในป 2558 โรงแรมอนันตรา ดิหกู และอนันตรา เวลิ เปนเจาภาพใหกับ
นักชีววิทยาทางทะเลจากมูลนิธสิ งิ่ มีชวี ติ ทางทะเล คาเลด เวลิ ซุลตาล ในการเก็บ
ดาวมงกุฎหนามทะเล ซึง่ เปนดาวทะเลทีเ่ ปนอันตรายตอประการัง ทัง้ ยังแพรพนั ธุ
ไดอยางรวดเร็ว กิจกรรมนี้เปดโอกาสใหกับแขกไดเขามามีสวนรวม ทั้งนี้
ผูท จี่ ะเขารวมกิจกรรมตองผานการดํานํา้ ขัน้ สูง และสามารถควบคุมการลอยตัว
ไดเปนอยางดี

We also work with our partners in Africa on conservation initiatives.
Elewana Collection’s Tarangire Treetops funds the “Randilen WMA
(Wildlife Management Area) Crop Protection” project, a Human Wildlife
Conflict (HWC) prevention initiative. Thirty village crop protection scouts
were selected from 5 villages and trained on crop protection by mitigating
HWC in the form of crop damage. Other initiatives include funding to support
the upkeep of wildlife conservancies which allow for local communities to
continue traditional ways of life alongside wildlife, as well as for education,
livelihood-strengthening and anti-poaching initiatives.
In 2015, no material non-compliance with environmental laws or regulations
was identified.
เรายังไดรว มกับพันธมิตรของเราในแอฟริกาในโครงการดานการอนุรกั ษ โรงแรมเอเลวานา
ทารางกิรี ทรีทอปส สนับสนุนเงินทุนใหกับโครงการปกปองพืชพันธุเกษตรในพื้นที่
จัดการสัตวปาแรนดิเลน ซึ่งเปนโครงการในการปองกันขอขัดแยงระหวางมนุษย
และสัตวปา ลูกเสือจากหมูบานใกลเคียง 5 แหงจํานวน 30 คนไดรับเลือกใหทําหนาที่
ปกปองพืชผลทางการเกษตรและจะไดรับการอบรมดานการปกปองแหลงอาหาร
เพื่อลดความขัดแยงระหวางมนุษยและสัตว นอกจากนี้เรายังไดสนับสนุนการอนุรักษ
สัตวปาโดยใหชุมชนไดดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไปพรอมกับอนุรักษสัตวปา สงเสริม
การศึกษา เสริมสรางความเปนอยู และรณรงคงดการลาสัตวปา
ในป 2558 เราไมพบวามีการกระทําที่ขัดตอกฎหมายหรือขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม
อยางมีนัยสําคัญ
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CONSERVING RESOURCES
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
Our properties, restaurants and retail outlets are strongly
encouraged to consume energy and water responsibly and
sustainably. The design phase of our properties incorporates
energy-saving elements. These include rooftop installation
for rain-harvesting, lightweight structure for reduction of
cement usage and energy savings, sensor installation to
turn off air conditioning if guests open doors or windows for
a long period of time, and waste water treatment and
recycling systems. Upon operations, our properties continue
these conservation practices with effective recycling,
energy-saving and waste management practices. Where
possible, we install energy-saving lighting, recycle water
for irrigation, use recyclable products such as glass bottles
and paper, and use solar or heat-generated energy. We also
supply drinking water in glass bottles in most of our locations,
and are experimenting with drinking water purification and
refilling facilities in remote properties, in order to reduce
waste and carbon footprint from transportation.

เรามุ  ง มั่ น อย า งเต็ ม ที่ ใ นการใช พ ลั ง งานและนํ้ า อย า งมี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบและยั่ ง ยื น การออกแบบโรงแรมของเราคํ า นึ ง ถึ ง
การประหยั ด พลั ง งาน อาทิ การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ บ นหลั ง คาเพื่ อ
กักเก็บนํ้าฝน การเลือกใชโครงสรางที่มีนํ้าหนักเบาเพื่อลดการใช
ซีเมนตและประหยัดพลังงาน การติดตั้งเซ็นเซอรในการปดเครื่อง
ปรับอากาศ เมือ่ แขกเปดประตูหรือหนาตางเปนระยะเวลานาน และ
การติดตัง้ ระบบบําบัดนํา้ เสียและระบบรีไซเคิล ในระหวางดําเนินงาน
โรงแรมของเรายังคงคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากร ดวยการติดตั้ง
ระบบรีไซเคิลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและการจัดการ
ของเสีย เรายังติดตัง้ ระบบไฟฟาทีป่ ระหยัดพลังงาน มีการรีไซเคิลนํา้
เพื่อนําไปใชในการรดนํ้าตนไม ใชผลิตภัณฑที่สามารถรีไซเคิลได
เชน ขวดแกวและกระดาษ และการใชพลังงานจากแสงอาทิตยหรือ
ความรอนเทาทีเ่ ราจะทําได นอกจากนีเ้ รายังใชขวดแกวในการบรรจุ
นํ้าดื่มในเกือบทุกพื้นที่ และเรากําลังทดลองใชระบบกรองและ
บรรจุใหมสําหรับนํ้าดื่มในโรงแรมที่อยูในพื้นที่หางไกล เพื่อที่จะลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและของเสียที่เกิดจากการขนสง

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
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The project and facilities team of Minor Food Group
came up with an innovative “knock-down kiosk” concept
for Dairy Queen. Similar to assembling Lego blocks, kiosks
available in 3 sizes are constructed using a modular method,
resulting in faster installation, flexibility to down-size or
up-size according to retail space, and zero write-off as
materials are reusable. Three Dairy Queen “knock-down
kiosks” were constructed in 2015. Other resource and
material-savings initiatives include utilizing existing
frameworks and structures to construct new The Coffee
Club outlets, durable ceramic tiles and wallpapers instead of
bricks for Burger King outlets, and standardization of stainless
steel kitchen equipment for cross-brand usage.
This year marks our first attempt at reporting on the energy
and water usage of Minor Food Group’s logistics activities
and factory operations in Thailand, along with continued
reporting of Minor Hotel Group’s properties. We acknowledge
that the information on total energy and water usage for
our restaurant business is not yet readily available, and will
attempt to attain such data accurately in the near future.
Details of these aspects are in the Performance Data
section of this report.
In 2015, twenty-seven of our hotel properties enrolled as
members of Green Growth 2050, a sustainability certification
program with performance management capabilities. The
Green Growth 2050 Certification Standard consists of 37
criteria and 406 indicators on Sustainability Management;
Legal Compliance; Labor Practices; Health and Safety; Human
Rights; Sustainable Design and Construction of Buildings
and Infrastructure; Sustainable Operations – Best Practice;
Bribery and Corruption; Environmental Stewardship –
Conserving Resources; Environmental Stewardship –
Reducing Pollution; Environmental Stewardship – Conserving
Biodiversity; Social and Community Development. Seven
of the properties were audited and achieved scores above
80%, and were certified as Gold level members. The list of
members and certified properties is in the Sustainability and
CSR Highlights section of this report.
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ทีมออกแบบของกลุมธุรกิจอาหารของไมเนอร ไดคิดคนนวัตกรรม
เคานเตอรแบบนอคดาวนสําหรับแดรี่ ควีน คลายกับการตอเลโก
เคานเตอรมที งั้ หมด 3 ขนาด สามารถติดตัง้ โดยการเชือ่ มตอของยูนติ
ตามขนาดที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วขึ้น งายตอการลด
หรือเพิ่มขนาดซึ่งขึ้นอยูกับพื้นที่ในการจัดจําหนาย และไมกอใหเกิด
ขยะเนือ่ งจากเมือ่ ถอดแลวสามารถนํามาใชใหมได ในป 2558 เราได
ติดตั้งเคานเตอรแบบนอคดาวนไปแลว 3 ชุด นอกจากนี้เรายังมี
การใชแนวคิดในการนําอุปกรณมาใชใหมกับรานเดอะ คอฟฟ คลับ
การเปลี่ยนไปใชกระเบื้องเซรามิคและวอลเปเปอรแทนการใชอิฐ
ในรานเบอรเกอร คิง และการใชอุปกรณของครัวสแตนเลสสตีล
แบบเดียวกันในรานของแบรนดตางๆ เพื่อใหใชดวยกันได
ปนเี้ ปนปแรกทีเ่ ราไดรายงานผลการดําเนินงานดานพลังงานและนํา้
ของกิจกรรมโลจิสติกส และในโรงงานของกลุมธุรกิจรานอาหารของ
ไมเนอร ใ นประเทศไทย ร ว มไปกั บ การรายงานผลการดํ า เนิ น
งานของกลุมธุรกิจโรงแรม สวนขอมูลดานการใชพลังงานและนํ้า
ของธุรกิจรานอาหารนัน้ ยังไมสมบูรณเพียงพอทีจ่ ะใชในการรายงาน
ไดในปนี้ เราจะพยายามอยางเต็มที่ในการเก็บขอมูลอยางถูกตอง
ในอนาคตอันใกล รายละเอียดของประเด็นดานสิง่ แวดลอมมีรายงาน
อยูใ นหัวขอผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของรายงาน
ฉบับนี้
ในป 2558 โรงแรมในเครือของเรา 27 แหง ไดเขาเปนสมาชิกของ
Green Growth 2050 ซึ่งเปนมาตรฐานการรับรองดานความยั่งยืน
ในการจัดการผลการดําเนินงาน มาตรฐานการรับรอง Green Growth
2050 ประกอบดวยขอกําหนด 37 ขอ และตัวชี้วัด 406 ตัว ในเรื่อง
การจัดการดานความยัง่ ยืน ความสอดคลองกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
การปฏิบตั ติ อ แรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน
การออกแบบและการก อ สร า งอาคารและโครงสร า งที่ ยั่ ง ยื น
การดํ า เนิ น งานที่ ยั่ ง ยื น การติ ด สิ น บนและทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น
ความเปนเลิศดานสิ่งแวดลอม ไดแก การอนุรักษทรัพยากร การลด
มลพิษ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาดาน
สังคมและชุมชน โรงแรมจํานวน 7 แหงไดรับการตรวจสอบและ
ไดรับคะแนนมากวา 80% และไดเปนสมาชิกระดับทอง รายชื่อ
ของโรงแรมที่ เ ป น สมาชิ ก และที่ ไ ด รั บ การรั บ รองมี แ สดงอยู  ใ น
หัวขอจุดเดนดานความรับผิดชอบตอสังคมในป 2558 ของรายงาน
ฉบับนี้
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Anantara Medjumbe recently completed the
installation of a 925-panelled solar power
generation system which will be in operations
starting February 2016. The system is capable
of generating 450 kilowatt-hour of power per
day, and will support power requirements for
the operations of our property, guest villas,
staff quarters, as well as the hot-water system.

โรงแรมอนันตรา เมดจุมเบ ไดติดตั้งระบบโซลาร
เซลลเ พื่ อ ผลิ ต ไฟฟา จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย
จํานวน 925 แผนเปนทีเ่ รียบรอยแลว และจะเริม่ ใชใน
เดือนกุมภาพันธ 2559 ระบบนี้สามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟาได 450 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอวัน และไฟฟาทีผ่ ลิต
ไดนจี้ ะนําไปใชภายในโรงแรม หองพักของแขก บริเวณ
ทีพ่ กั ของพนักงาน และระบบผลิตนํา้ รอน

ECO-FRIENDLY ACTIVITIES
กิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
23 hotel properties worldwide
organized energy conservationthemed events involving associates
and guests.

2 of our Charles & Keith stores
29
iin Thailand dimmed lights
ffor an hour, and gave away
ccandles to customers.

โรงแรม 23 แห ง ทั่ว โลก ได จัด งาน
อนุรกั ษพลังงานใหกบั แขกและพนักงาน
ไดเขารวม

รานชารล แอนด คีธ 29 รานในประเทศไทย หรีไ่ ฟเปนเวลา
1 ชัว่ โมง และไดแจกเทียนไขใหกบั ลูกคา

In 2015, our Retail Business launched the Banana Republic brand
in Thailand with 3 retail outlets. Banana Republic’s brand guidelines
recommend that local retailers use the most “earth-friendly”
materials for window displays. This approach has enhanced the
environmental awareness of our visual merchandising team.
ในป 2558 ธุรกิจจัดจําหนายของเรา ไดเปดตัวแบรนดบานานา รีพบั บลิคใน
ประเทศไทย และจัดจําหนาย 3 สาขา หนาตางโชวสินคาของรานบานานา
รีพับบลิค จะไดรับการตกแตงดวยวัสดุที่เปนมิตรตอโลก ซึ่งเปนแนวทาง
ของแบรนด วิธีนี้ชวยเพิ่มจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับทีมตกแตงหนา
รานของเรา

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
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MANAGING EMISSIONS AND WASTE
การจัดการการปลอยกาซเรือนกระจกและของเสีย
This year marks our first attempt at reporting on greenhouse
gas emissions for Minor Food Group’s warehouse in Thailand.
These are results of a carbon footprint reduction project led
by one of our Top Talents of our Sustainability Leadership
Development Program (SLDP), and are detailed in the
Sustainability Leadership Development Program Spotlights
of the Driving People Development section of the report.
Additionally, we are also reporting on the greenhouse
gas emissions, waste and treated waste water of our
three manufacturing plants in Thailand – detailed in the
Performance Data section of the report.
Minor International made a strategic acquisition of Tivoli
Hotels & Resorts, with 14 properties in Portugal and Brazil.
Besides the economic advantages, there is also the
opportunity for Minor to learn from Tivoli’s established
environmental management practices. In 2011, Tivoli
Hotels & Resorts became the first Portuguese hotel chain to
obtain the Green Dot 100R® – Guaranteed 100% Recycling
Certification. This environmental certification ensures that
100% of waste is correctly separated at venues and events.

ป นี้ เ ป นป แ รกที่ เ รามี ความพยายามที่ จะรายงานการปล อ ยก าซ
เรื อ นกระจก ของคลั ง เก็ บ สิ น ค า ของกลุ  ม ธุ ร กิ จ ร า นอาหารใน
ประเทศไทย ซึ่งมาจากการดําเนินงานโครงการลดคารบอนฟุตพริ้
นท ซึง่ ริเริม่ โดยหนึง่ ในผูบ ริหารศักยภาพสูงทีเ่ ขารวมโครงการพัฒนา
ผูนําเพื่อความยั่งยืน รายละเอียดไดแสดงอยูในหัวขอจุดเดนของ
โครงการพัฒนาผูนําอยางยั่งยืน ซึ่งอยูในบทมุงมั่นพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของรายงานฉบับนี้ นอกจากนีเ้ รายังไดรายงานการปลอยกาซ
เรือนกระจก ของเสีย และปริมาณและคุณภาพนํ้าเสียที่ผานการ
บําบัดแลว ของโรงงานผลิตทั้งสามโรงของเรา โดยรายละเอียด
ถูกแสดงอยูในหัวขอผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ไมเนอรไดเขาซื้อกิจการ โรงแรมและรีสอรทในเครือทิโวลี ซึ่งมี
โรงแรม 14 แหงในสาธารณรัฐโปรตุเกสและสหพันธสาธารณรัฐ
บราซิ ล นอกเหนื อ จากประโยชน ท างธุ ร กิ จ ไมเนอรยั ง มี โ อกาส
ที่ จ ะได เ รี ย นรู  ด  า นการจั ด การสิ่ ง แวดล อ มเพิ่ ม เติ ม จากทิ โ วลี
เนื่องดวยในป 2554 ทิโวลีเปนกลุมโรงแรมแรกในโปรตุเกสที่ไดรับ
ประกาศนียบัตร Green Dot 100R® ที่รับรองการรีไซเคิล 100%
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมนี้เปนการรับรองวาของเสียทั้ง 100%
ไดถูกแยกอยางถูกตองที่แหลงกําเนิด

ENGAGING WITH COMMUNITIES
การมีสวนรวมของชุมชน
We also engage with local communities to raise awareness
for biodiversity protection and environmental conservation.
Initiatives include elephant conservation campaigns,
turtle releases, seagrass planting, beach and community
clean-up events and education at local schools on resource
conservation. Some of these initiatives are carried out as
initiatives of Anantara’s 365 Days of Good Deeds program.

ไมเนอรเชิญชวนใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในการปลูกจิตสํานึก
ดานการปกปองความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ
พลังงานผานโครงการตางๆ ของเรา อาทิ การรณรงคการอนุรกั ษชา ง
การปลอยเตาทะเล การปลูกหญาทะเล การทําความสะอาดชายฝง
และชุมชน การใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรแกโรงเรียน
ในทองถิ่น กิจกรรมบางอยางที่กลาวมานี้เปนกิจกรรมที่ทําภายใต
โครงการ อนันตรา 365 วันแหงการทําความดี
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CREATING

Aสรางสรรค
WAY
OF
LIFE
วิถีชีวิต
ENGAGING IN END-TO-END CUSTOMER EXPERIENCE
สรางสรรคประสบการณที่ดีใหแกลูกคา

“Customer Focus” is one of Minor’s Core Values, and as
a leading hospitality and restaurant operator and lifestyle
brand retailer, excellent customer service is imperative
to the success and sustainability of our businesses. We
actively connect and communicate with our customers
at every customer touchpoint, and do our utmost to
deliver the best products and services that provide 100%
satisfaction in a responsible and sustainable manner. In
delivering our products and services, we do not confine
ourselves to just providing good products and services,
but also include local and responsible sourcing of our
products, ensuring supply chain traceability and food
safety, as well as offering our customers opportunities
to get involved in our sustainability initiatives, community
engagement, conservation and social responsibility
activities.

หลักการดําเนินธุรกิจโดย “มุงเนนที่ลูกคา” เปนหนึ่งในคานิยม
ขององคกร และเนื่องจากเราเปนผูนําทางดานธุรกิจโรงแรม
รานอาหาร และธุรกิจจัดจําหนาย การสรางความประทับใจ
แก ลู ก ค า เป น หั ว ใจสํ า คั ญ ของความสํ า เร็ จ และความยั่ ง ยื น
ของธุรกิจ เราไดสรางเครือขายและชองทางในการสื่อสารกับ
ผูบ ริโภคอยางมีประสิทธิภาพในทุกๆ จุดบริการลูกคา และเรามุง มัน่
ใหเกิดความพึงพอใจ 100 เปอรเซ็นตแกลกู คา ดวยการนําเสนอ
สินคาและบริการที่ดีที่สุด ภายใตการบริหารจัดการอยางมี
ความรับผิดชอบและยั่งยืน ในการสงมอบสินคาและบริการที่ดี
ทีส่ ดุ แกผบู ริโภคนัน้ เราไมเพียงยึดมัน่ ในเรือ่ งคุณภาพของสินคา
และบริการเทานั้น หากเรายังคํานึงถึงการจัดซื้อจัดจางจาก
ผูป ระกอบการทองถิน่ และจัดซือ้ จัดจางอยางมีความรับผิดชอบ
เราพยายามที่จะจัดซื้อสินคาที่สามารถสืบถึงแหลงตนทางได
และคานงถงมาตรฐานความป
และคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเปนสําคัญ
และรวมถึ ง การเป ด โอกาสให ลู ก ค า ของเราได มี ส ว นร ว มใน
กิจกรรมชุุมชนสัมพันธ การอน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนโครงการ
ตลอดจนโครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม
ตางๆ ของไมเนอร

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
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SOURCING RESPONSIBLY
การจัดซื้อจัดจางอยางมีความรับผิดชอบ
Given Minor’s diverse portfolio of businesses, the types
and numbers of suppliers differ in the supply chains
of our business units. Nevertheless, our practice is to
always source responsibly, and as much as possible,
locally at the locations of our operations. Sourcing locally
not only increases traceability and reduces carbon
footprint in product transportation, but also generates
wealth for local suppliers. In Thailand, where Minor is
headquartered, with operations contributing 56% of
total revenue in 2015, a significant percentage of our
business units’ procurement budgets is spent on local
suppliers. Sixteen of the Minor Food Group’s top 20
suppliers by spending are local suppliers, and these
16 suppliers together contributed to 30% of Minor Food
Group’s total buying spend. For Minor Hotel Group, out
of its top 100 procured food and beverage items, which
contributed to over 35% of its total buying spend, 72%
are procured locally.
Our business partners and suppliers are required to
sign Minor’s Business Partner Code of Conduct. The
Code of Conduct outlines the minimum standards and
requirements expected from our business partners and
suppliers when doing business with Minor. Aspects
covered are legal compliance, ethics, labor practice,
health and safety, and environmental management.
Additionally, 100% of all new suppliers are screened
using environmental and human rights criteria by
completing our newly launched Self-Assessment
Questionnaire on Sustainability. Suppliers are required
to answer questions on labor standards, freedom
of association, health and safety, environmental
management, and business practices.

ดวยรูปแบบธุรกิจที่มีความหลากหลาย พันธมิตรทางธุรกิจของ
ไมเนอรจึงมีความแตกตางกันไปตามกระบวนการจัดการวัตถุดิบ
ของธุรกิจแตละกลุม อยางไรก็ตาม เราคํานึงถึงการจัดซื้อจัดจาง
อยางมีความรับผิดชอบมาโดยตลอดและพยายามจัดซื้อจัดจาง
ในพืน้ ทีท่ เี่ ราดําเนินการอยูใ หลงสูร ะดับชุมชนใหไดมากทีส่ ดุ เทาที่
สามารถทําได การจัดซือ้ จัดจางจากผูป ระกอบการในทองถิน่ นัน้ ชวย
เพิม่ ความเปนไปไดในการรูแ หลงทีม่ าของสินคา ชวยลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดในระหวางการขนสงสินคา และยังชวยสรางรายได
ให แ ก ผู ป ระกอบการท อ งถิ่ น อี ก ด ว ย ในประเทศไทยซึ่ ง ไมเนอร
มีฐานธุรกิจคิดเปนรอยละ 56 ของรายไดรวมในป 2558 เรามี
การจัดซือ้ วัตถุดบิ สวนใหญจากภายในประเทศ ผูจ ดั จําหนาย 16 ราย
จาก 20 รายของไมเนอร ฟูด กรุป เปนผูจัดจําหนายภายในประเทศ
ซึ่งคิดเปน รอยละ 30 ของมูลคาการจัดซื้อของกลุมธุรกิจอาหาร
ทั้งหมด ขณะที่ ไมเนอร โฮเทล กรุป จัดซื้อผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีมูลคาสูงสุด 100 รายการแรก และเปนมูลคามากกวา
รอยละ 35 ของยอดรวมการจัดซื้อจัดจางของกลุมธุรกิจโรงแรม
จากผูจัดจําหนายภายในประเทศถึงรอยละ 72
พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ของเราต อ งรั บ ทราบและยิ น ยอมลงนามใน
ระเบี ย บปฏิ บั ติ สํ า หรั บ คู ค า ซึ่ ง ได ร วบรวมเอามาตรฐานและ
เกณฑประเมินการทําธุรกิจที่สําคัญที่เราคาดหวังใหผูจัดจําหนาย
และพันธมิตรที่จะรวมทําธุรกิจกับไมเนอรยอมรับและปฏิบัติตาม
มาตรฐานดังกลาว เนื้อหาสําคัญที่ครอบคลุมไดแก ขอปฏิบัติตาม
กฏหมาย จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติตอแรงงาน
อยางเปนธรรม มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ
การจัดการสิ่งแวดลอม ยิ่งไปกวานั้น พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม
ของเราจะตองทําการทดสอบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและสิทธิ
มนุ ษ ยชน ด ว ยการทํ า แบบประเมิ น ตนเองด า นความยั่ ง ยื น ซึ่ ง
ผูจัดจําหนายตองตอบคําถามในเรื่องมาตรฐานแรงงาน เสรีภาพใน
การรวมกลุมแสดงความคิดเห็น มาตรฐานดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย การจัดการสิ่งแวดลอม และมาตรฐานดานการดําเนิน
ธุรกิจ

MINOR FOOD FACTS
เรื่องนารูเกี่ยวกับอาหารของไมเนอร

Minor Hotel Group’s sustainable
seafood policy prohibits the
offering of menu items that
contain shark’s fin and blue fin
tuna.

Minor Food Group and Minor
Hotel Group procure palm oil
only from suppliers who are
members of the Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO).

ไมเนอร โฮเทล กรุ  ป มี น โยบาย
ส ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากร
ทางทะเล โดยโรงแรมของเราทุกแหง
จะไมใหบริการอาหารทีท่ าํ จากหูฉลาม
หรือปลาทูนาครีบสีนํ้าเงิน

ไมเนอร ฟูด กรุป และ ไมเนอร
โฮเทล กรุป สั่งซื้อนํ้ามันปาลมจาก
ผู  จั ด จํ า หน า ยที่ เ ป น สมาชิ ก ของ
มาตรฐานการผลิ ต นํ้ า มั น ปาล ม
อยางยั่งยืน (RSPO) เทานั้น

MSG

No MSG (Monosodium glutamate)
is added in The Pizza Company
products.

Sizzler has been MSG-free since
2010, when we requested for our
suppliers to remove MSG from
over 150 products.

อาหารของรานเดอะ พิซซา คอมปะนี
ไมมีการเติมผงชูรส

อาหารในรานซิซซเลอรเปนอาหาร
ที่ ป ลอดผงชู ร สมาตั้ ง แต ป 2553
โดยเราขอใหผูจัดจําหนายยกเลิก
การใสผงชูรสในผลิตภัณฑที่สงให
ซิซซเลอรมากกวา 150 ผลิตภัณฑ

The Coffee Club’s coffee is UTZ
Certified, which guarantees our
coffee is grown responsibly,
while farmers generate greater
income and natural resources
are protected.
กาแฟของรานเดอะ คอฟฟ คลับเปน
กาแฟที่ ไ ด รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
UTZ ซึง่ เปนมาตรฐานทีร่ บั รองวาเปน
กาแฟที่ปลูกอยางมีความรับผิดชอบ
ทําใหชาวไรมรี ายไดทด่ี แี ละไมทาํ ลาย
สิ่งแวดลอม
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SAFEGUARDING CUSTOMER HEALTH, SAFETY AND PRIVACY
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และปกปองขอมูลของลูกคา
Stringent food safety standards are non-negotiable in the
hospitality and restaurant businesses. As such, food safety
is the core focus of our supplier audits. In Thailand, Minor
Food Group has over 500 suppliers, of which over 50%
are food product suppliers, all of whom must undergo food
safety audits, with frequencies depending on the level of
food safety risks. In 2015, 111 production facilities of Minor
Food Group’s suppliers were audited, of which over 86%
achieved a score of 85% and above. Minor Food Group also
initiated an environmental and labor practice compliance
program to identify and evaluate potential risks to the
business, in order to prepare a proper risk mitigation
plan. Minor Hotel Group has over 400 suppliers of food
and beverage items, and those whose buying spend
exceeds Baht 1 million are audited on food safety. In 2015, 49
suppliers were audited, of which over 84% achieved a score
of 85% and above.
In addition to supplier audits, end-to-end supply chain
traceability is another important aspect of our operations.
The quality and safety of our core food products has a
significant impact on customer health and safety. As part
of its Farm-to-Fork philosophy, Minor Food Group’s Supply
Chain Management team in Thailand works closely with our
biggest suppliers to ensure traceability of core food products
within our supply chain. 100% of core food products is
traceable from our warehouse to our outlets, and 20% is
traceable from initial producers to our warehouse. At restaurant
operations level, all employees undergo training on food
safety and handling to ensure our high food safety standards
are followed during food handling and meal preparations.

ความเขมงวดเรือ่ งมาตรฐานดานความปลอดภัยของอาหาร เปนสิง่
ทีธ่ รุ กิจโรงแรมและรานอาหารตองใหความสําคัญอยางยิง่ ยวด ดังนัน้
ความปลอดภัยของอาหารเปนเรือ่ งทีเ่ ราใหความสําคัญในการประเมิน
และตรวจสอบคุณภาพของผูจัดจําหนาย ในประเทศไทย ไมเนอร
ฟูด กรุป มีผจู ดั จําหนายอยูก วา 500 ราย ซึง่ มากกวารอยละ 50 เปน
ผูจ ดั จําหนายผลิตภัณฑดา นอาหาร และทุกรายตองผานกระบวนการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภั ย ของอาหาร ซึ่ง ความถี่ข อง
การตรวจสอบนั้นขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงดานความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑน้นั ในป 2558 มีผจู ัดจําหนายจํานวน 111 ราย ที่ไดรับ
การตรวจประเมินคุณภาพ โดยมากกวารอยละ 86 ผานการตรวจสอบ
ดวยคะแนนรอยละ 85 หรือมากกวา ไมเนอร ฟูด กรุป ยังไดริเริ่ม
โครงการตรวจสอบมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและการปฏิบัติตอ
แรงงานอยางเปนธรรม เพื่อระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึน้ กับธุรกิจ เพือ่ ใหสามารถวางแผนการบริหารความเสีย่ งได
อยางมีประสิทธิภาพ สําหรับไมเนอร โฮเทล กรุป ซึง่ มีผจู ดั จําหนาย
ผลิตภัณฑดานอาหารและเครื่องดื่มกวา 400 รายนั้น ผูจัดจําหนาย
ที่เรารับซื้อสินคาเปนวงเงินเกินกวา 1 ลานบาทจะตองไดรับการ
ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภั ย ของอาหาร ในป 2558 มี
ผูจ ดั จําหนาย 49 รายไดรบั การตรวจสอบ และมากกวารอยละ 84 ของ
ผูจ ดั จําหนายผานการตรวจสอบดวยคะแนนรอยละ 85 หรือ มากกวา
นอกเหนือจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพของผูจัดจําหนาย
แลว เรายังใหความสําคัญกับการตรวจสอบทีม่ าของวัตถุดบิ ทีใ่ ชใน
รานของเราอีกดวย คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร
ของเราสงผลกระทบอยางมีนยั สําคัญตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของผูบริโภค และดวยปรัชญา “จากฟารมสูผูบริโภค” หนวยงาน
จัดซือ้ และกระจายสินคาของเราในประเทศไทยไดทาํ งานอยางใกลชดิ
กั บ ผู จั ด จํ า หน า ยรายใหญ ห ลายรายในการตรวจสอบที่ ม าของ
ผลิตภัณฑหลักในกระบวนการจัดการวัตถุดบิ ซึง่ เราสามารถตรวจสอบ
ทีม่ าของผลิตภัณฑอาหารหลัก จากศูนยกระจายสินคาของเราจนถึง
รานอาหารไดทง้ั หมด และรอยละ 20 ของผลิตภัณฑเหลานัน้ สามารถ
ตรวจสอบแหลงทีม่ าไดตง้ั แตแหลงผลิต ในสวนของการปฏิบตั กิ ารราน
อาหาร พนักงานทุกคนตองผานการอบรมเรือ่ งมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหารและกระบวนการการจัดการกับอาหาร เพือ่ ใหมน่ั ใจวาอาหาร
ของเราผานมาตรฐานดานความปลอดภัยอยางสูงตลอดขั้นตอน
ในการเตรียมอาหารและสงมอบแกลกู คา
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CARING FOR OUR CUSTOMERS
ใสใจตอผูบริโภค

In 2015, Burger King Thailand launched shrimp burgers as
one of its limited-time-offer menu promotions. As shrimp is
a shellfish which is categorized as a common allergen, our
Burger King team had to undergo Burger King Corporation’s
stringent allergen-certified restaurant process prior to
launching the promotion. The process involved training
and certification on product handling and preparations for
restaurant staff, and creation of communication materials
for customers. The thorough processes and preparations
contributed to a successful promotion launch.

เบอรเกอร คิง ประเทศไทย เปดตัวโปรโมชั่น เบอรเกอรกุง
ในป 2558 แตเนื่องจากกุงเปนอาหารทะเลและถูกจัดให
อยูในกลุมอาหารแพงาย ทีมเบอรเกอร คิงจึงตองผาน
กระบวนการรับรองมาตรฐานการประกอบการกับอาหาร
ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การแพ ก อ นจะได รั บ อนุ ญ าตให นํ า
โปรโมชั่นสูทองตลาด กระบวนการในการรับรองนี้รวมถึง
การจัดอบรมและใหการรับรองแกพนักงานรานในเรื่อง
กระบวนการการจั ด เตรี ย มอาหารและการเตรี ย มการ
สือ่ สารกับลูกคา ซึง่ การเตรียมการเหลานีท้ าํ ใหโปรโมชัน่ นี้
ประสบความสําเร็จ

In our marketing communications, our business units are committed to marketing and communicating in ways that are
appropriate to their audiences and respect their privacy. Customers who receive direct online communications from our
brands can choose to opt-out of receiving news and information at any time. The websites of our hotel brands have a
“Privacy Policy” webpage, which details our policy and practices on the collection and processing of guest personal data.
In terms of compliance on customer health and safety, as well as marketing communications, we did not identify any material
non-compliance with regulations and voluntary codes, nor did we identify any substantiated complaints concerning breaches
of customer privacy.
No material non-compliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services was
identified.
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“BALANCE” WELLNESS BY ANANTARA
“ความสมดุล” เพื่อสุขภาพ โดย อนันตรา
“Balance” is a wellness concept offered by Anantara at
selected properties in Thailand, Indonesia, Middle East and
the Maldives. It incorporates a variety of health, well-being
and healing elements targeted at guest health and wellbeing. Guests can choose the Masters of Wellness and
Holistic Activities & Seminars, Balance Wellness Retreats or
Balance Culinary Wellness experience. These experiences
enable guests to learn stress relief skills, nutrition and
culinary knowledge, and healthier eating habits that can
transform into long-term lifestyle changes which will boost
their health and well-being.

AVANI – HONEST FOOD
อวานี อาหารใสใจ
One of the brand pillars of our hotel brand AVANI is Honest
Food, which guides the AVANI service philosophy in
ensuring every dining experience is made up of honest food
accompanied with flavor and health-driven beverages, that
leaves our guests feeling nourished.

“ความสมดุล” เปนแนวคิดการสรางสุขภาพที่ดีที่โรงแรมในเครือ
อนันตรานํามาใหบริการที่โรงแรมบางแหงของเราในประเทศไทย
อินโดนีเซีย ตะวันออกกลาง และ มัลดีฟส แนวคิดสมดุลนี้เปน
การผนวกศาสตรของสุขภาพและการบําบัดโดยมีเปาหมายใหลกู คา
มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลูกคาสามารถเลือกรูปแบบการทํากิจกรรมและ
สัมมนาเรื่องความสมดุลแบบครบวงจร สมดุลบําบัดเพื่อสุขภาพ
หรือไดรับประสบการณการทําอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งประสบการณ
เหลานี้ชวยใหลูกคามีทักษะในการผอนคลายความเครียด เรียนรู
เรือ่ งโภชนาการทีด่ ี และการทําอาหารสุขภาพ และจุดประกายใหเกิด
นิสัยการบริโภคที่ดี ซึ่งอาจชวยใหลูกคาสรางความเปลี่ยนแปลง
ในการใชชีวิตในรูปแบบที่ดีตอสุขภาพมากขึ้น

หนึ่งในหัวใจสําคัญของแบรนด อวานี คือ อาหารใสใจ ซึ่งสะทอน
ปรัชญาการใหบริการของอวานี ที่ตองการใหการรับประทานอาหาร
ของลูกคาทุกคนเปนประสบการณในการเขาถึงรสชาติของอาหาร
และเครื่องดื่มที่เปยมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ ซึ่งทําใหลูกคา
จากไปพรอมความรูสึกวาไดรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน

ในการสื่อสารทางการตลาด หนวยงานทางธุรกิจของเราตั้งใจที่จะทําการตลาดและเลือกชองทางการสื่อสารใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
และเคารพในความเปนสวนตัวของลูกคา ลูกคาที่ไดรับการติดตอผานชองทางออนไลนจากแบรนดของเราสามารถเลือกที่จะยกเลิกการรับ
ขาวสารขอมูลตางๆ ไดทุกเมื่อ ในเว็บไซตของโรงแรมที่เปนแบรนดของเรามีการประกาศนโยบายความเปนสวนตัวของลูกคาไวที่หนาเพจ
ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องนโยบายของเราในการจัดเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคา
ในสวนของการปฏิบัติตามขอกฎหมายเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของลูกคา รวมทั้งการสื่อสารเพื่อการตลาด เราไมพบกรณีที่มีการ
ทําผิดหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวของที่มีนัยสําคัญ และไมพบวามีการรองเรียนที่มีนัยสําคัญที่เกี่ยวของกับการละเมิดความเปนสวนตัวของ
ลูกคาเชนกัน
นอกจากนี้ ไมมีการพบการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ ที่เปนการขัดตอกฏหมายอยางมีสาระสําคัญ
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OFFERING AUTHENTIC GUEST EXPERIENCES
สรางสรรคประสบการณประทับใจใหแกลูกคา

Our Minor Hotel Group brands have their own distinct brand
positioning targeted at different market segments. In line
with Anantara’s brand positioning of “authentic luxury and
locally connected”, its guest experiences are crafted to offer
guests the opportunity to experience the culture, heritage
and natural beauty of the locations of our properties. An
example of this is property activities led by our “Anantara
Gurus”, our local experts and ambassadors with unique
knowledge and skills that help enrich guests’ experiences.
These experts include Anantara Riverside Bangkok’s Klong
Guru who leads guests on an exploration of the maze of
canals by longtail boat, seeing timeless river communities
and exquisite temples; Anantara Xishuangbanna’s Tea Guru
who shares the history of tea production with guests while
guiding them on a tour of a tea plantation; Qasr Al Sarab
Desert Resort by Anantara’s Connoisseur Falconer who
showcases his skills in the ancient sport of falconry.

Anantara also offers guests excursions that promote
cultural awareness of local communities and support
their livelihoods. Anantara Si Kao brings guests to the
village of Baan Yaan Sue, to observe the villagers’ way
of life, and to learn how to weave local nipa palm leaves
into functional products like baskets and wine bottle
holders. They can also choose to extend their support
by buying woven products from the villagers which they
can bring home as unique and memorable souvenirs.
Guests of Anantara Sanya are brought to the lush jungle
of the Ganza Ridge Natural Reserve to watch a traditional
weaving demonstration by Li elders from Bing Lang Gu
Village. The elders produce exquisite handicrafts with
simple ancient textile tools that are renowned both locally
and abroad. These include the valuable dragon quilt
embroidery and other popular cotton woven Li products
like covers, bags and skirts, which can be purchased as
souvenirs. By offering and involving our guests in these
excursions, we enable niche market access to these
artisans who are facing down the tide of modernity, and
help to contribute to their sustainable livelihoods.
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แบรนดในเครือของไมเนอร โฮเทล กรุป ไดสรางจุดเดนทางการตลาด
เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาที่แตกตางกัน แบรนด
อนันตรานัน้ มีเอกลักษณของแบรนดทสี่ ะทอนถึง “ความหรูหราอยาง
แทจริงและเขาถึงทองถิ่น” จึงพยายามสรางสรรคประสบการณ
ให ลู ก ค า ที่ม าพั ก ได สัม ผั ส กั บ วิ ถีชีวิต วั ฒ นธรรมท อ งถิ่น และ
ธรรมชาติสวยงามที่รายลอมโรงแรมของเรา ตัวอยางของกิจกรรม
ที่ทางโรงแรมจัดขึ้นคือการทองเที่ยวกับ “ผูชํานาญของอนันตรา”
ซึ่งเปนการนําผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและผูแทนที่มีความรู ความ
ชํานาญเฉพาะดานมาชวยเพิม่ ประสบการณอนั นาประทับใจแกลกู คา
ตั ว อย า งเช น กิ จ กรรมที่ “ผู ชํ า นาญคลอง” ของอนั น ตรา
ริเวอรไซด กรุงเทพฯ พาลูกคาของโรงแรมชมคลองอันคดเคี้ยวใน
กรุงเทพฯ ดวยเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตริมคลองและวัดวาอาราม
อั น สวยงาม “ผู ชํ า นาญชา” ของโรงแรมอนันตราสิบสองปนนา
แบงปนเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตรในการผลิตชากับแขกของโรงแรม
พรอมๆ กับการนําเทีย่ วชมไรชา “ผูฝ ก เหยีย่ วทะเลทราย” ของคัสร อัล
ซาราป เดสเสิรท บาย อนันตรา แสดงทักษะการฝกเหยีย่ วทะเลทราย
ซึ่งเปนกีฬาโบราณของพรานฝกเหยี่ยวในทองถิ่น
โรงแรมในเครืออนันตรา ยังไดจดั การทองเทีย่ วในรูปแบบการทองเทีย่ ว
เชิ ง อนุ รั ก ษ เ พื่ อ ส ง เสริ ม วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ในชุ ม ชุ น นั้ น ๆ เช น
อนั น ตราสิ เ กานํ า ลู ก ค า ของโรงแรมเยี่ ย มชมชุ ม ชนบ า นย า นซื่ อ
เพือ่ ใหลกู คาไดสมั ผัสวิถชี วี ติ ของคนทองถิน่ และไดเรียนรูก ารสานใบ
จาก ใหเปนภาชนะสวยงามตางๆ เชน ตะกรา หรือ ภาชนะบรรจุขวด
ไวน และยังไดมโี อกาสชวยสนับสนุนผลิตภัณฑของชาวบานดวยการ
ซื้อกลับไปเปนของที่ระลึกอีกดวย อนันตรา ซานยา มีการนําเที่ยวใน
อุทยาน Ganza Ridge เพือ่ ใหลกู คาของโรงแรมไดชมการสาธิตการทอ
ผาโบราณของแมเฒาเผาหลีจ่ ากหมูบ า นบิงหลางกู ซึง่ แมเฒาเผาหลี่
ใชทกั ษะในการทอผาโดยใชเครือ่ งมือธรรมดาแบบโบราณใหออกมา
เปนลวดลายวิจิตรสวยงามไดอยางนาทึ่ง จนไดรับความนิยมทั้ง
ในประเทศและต า งประเทศ ผ า ทอนี้ มี ทั้ ง ผ า ป ก ลายมั ง กรและ
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือที่นํามาเย็บเปนผาหม กระเปา กระโปรง
ซึ่งลูกคาของโรงแรมสามารถซื้อกลับเปนของที่ระลึกได การที่เรา
นํ า ลู ก ค า ของโรงแรมเข า ไปเยี่ ย มชมชุ ม ชนถึ ง หมู บ า นเป น การ
เพิ่มโอกาสใหแกชางศิลปทองถิ่นไดขายสินคาทองถิ่นที่ตนผลิตขึ้น
และสามารถอยูไดอยางยั่งยืนในชุมชนของตนเอง
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LEVERAGING BRANDS AND INVITING
CUSTOMERS TO SUPPORT CAUSES
เชิญชวนใหลูกคาของแบรนดรวมเปนผูให

In August 2015, Anantara Riverside Bangkok became a
“friend” of Bangkok Farmers’ Market (BKKFM) by being a
venue host on the first weekend of every month, which is
open to the public with free entry. The initiative enables
the property to connect with and support the livelihood
of the local community in practicing environmentally
friendly methods of growing and cooking with local
produce. For our guests, it is an “add-on” experience,
where they get to learn more about local products, enjoy
great food and shop for locally-produced handicrafts.
The number of vendors increased from about 30 at the
start of the initiative to almost 40 by the end of 2015.
ในเดือนสิงหาคม 2558 โรงแรมอนันตรา ริเวอรไซด กรุงเทพฯ
ไดเขารวมเปน “เพือ่ น” ของบางกอก ฟารเมอร มารเก็ต (Bangkok
Farmers’ Market) ดวยการมอบพื้นที่ของโรงแรมในการจัด
ตลาดนัดในชวงสุดสัปดาหแรกของทุกเดือน โดยไมมกี ารเก็บคา
เขางาน กิจกรรมนีท้ าํ ใหโรงแรมไดใกลชดิ กับชุมชนและสนับสนุน
การปลู ก และบริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ ท อ งถิ่ น อย า งเป น มิ ต รกั บ
สิง่ แวดลอม ในขณะเดียวกันกิจกรรมนี้ทําใหลูกคาของโรงแรม
ไดรับประสบการณในการไดรูจักกับผลิตภัณฑทองถิ่น ไดลิ้มรส
อาหารหลากหลายชนิด ไดซอื้ สินคาทีผ่ ลิตในทองถิน่ จํานวนของ
พอคาแมคาที่เขามาขายสินคาที่ตลาดนัดไดเพิ่มจํานวนขึ้นจาก
ชวงเริ่มตนจํานวนประมาณ 30 ราย เปน 40 รายในชวงปลาย
ป 2558

As an example of fostering a social responsibility mindset,
our brands run marketing campaigns that create awareness
and raise funds for certain causes. In referencing the LBG
Framework (founded by Corporate Citizenship, LBG or
London Benchmarking Group, provides an internationally
recognised global standard for measuring and reporting
corporate community investment), we are making our first
attempt to report some of the significant campaigns as
“commercial initiatives in the community”. The Framework
states that the most common example of this type of
initiative is cause-related marketing, i.e. marketing
campaigns that involve a contribution from the company
to a charitable cause. For our first attempt, we are following
the recommended approach of scoping our reporting
to only the Inputs and Outputs of our contributions, and
using broader estimates.

ตัวอยางของการสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม เห็น
ไดจากการที่แบรนดตางๆ ของเราไดริเริ่มโครงการรณรงคและ
ระดมทุนเพือ่ ใหความชวยเหลือกิจกรรมดานสังคมตางๆ รายงาน
ฉบับนีเ้ ปนครัง้ แรกทีเ่ ราจะรายงานโครงการเพือ่ สังคมทีเ่ ราใหการ
สนับสนุนอยู ในหัวขอ “โครงการเชิงพาณิชยในชุมชน” โดยอางอิง
ถึงแนวทาง LBG ซึ่งจัดตั้งขึ้น โดย Corporate Citizenship,
LBG หรือ London Benchmarking Group ซึ่งเปนองคกรระดับ
นานาชาติทไี่ ดรบั การยอมรับในมาตรฐานในการวัดและรายงาน
ผลการลงทุนในชุมชน แนวทางดังกลาวนั้นกลาวถึงตัวอยาง
ที่พบเห็นไดทั่วไปคือ การทําการตลาดภายใตโครงการเพื่อ
สังคม เชน การทําการตลาดที่บริษัทจะนําไปชวยในการบริจาค
เพื่อการกุศล สําหรับความพยายามครั้งแรกของเรา เราจะ
รายงานโดยระบุขอบเขตของรายงานโดยใชการประมาณการให
ครอบคลุมเฉพาะสวนทีเ่ ปนการสมทบจากไมเนอรและผลทีไ่ ดรบั
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AANANTARA’S DOLLARS FOR DEEDS
โโครงการอนันตราดอลลารฟอรดีดส
A fund-matching initiative launched by Anantara in 2015, where each
property matches guests’ donation dollar for dollar to raise funds for
worthy causes. Initially launched for Thailand-based properties, guests
are invited to donate Baht 30 (approximately USD 1) per night of stay.
Funds raised are donated to three organizations: the Golden Triangle
Asian Elephant Foundation (GTAEF) in Chiang Rai, the Mai Khao Turtle
Foundation in Phuket and the Princess Sirindhorn Craniofacial Center
at Chulalongkorn Hospital in Bangkok.

INPUTS
Anantara’s contribution: Baht 852,362
OUTPUTS
Guest stay duration: Over 28,000 nights
Leverage: Customer donations of
Baht 852,362, plus Anantara’s contribution
of Baht 852,362 = total Baht 1,704,724
3 beneficiary organizations

โรงแรมอนันตราไดเริม่ โครงการนีข้ นึ้ ในประเทศไทยในป 2558 ซึง่ เปนโครงการสมทบ
ทุนระหวางลูกคาและโรงแรมอนันตราใหกบั โครงการดานการกุศล โดยเราเชิญชวน
ใหแขกที่มาพักบริจาคเงิน 30 บาท หรือประมาณหนึ่งดอลลารสหรัฐตอคืนและ
โรงแรมอนันตราจะสมทบทุกๆ หนึง่ ดอลลารทแี่ ขกของโรงแรมบริจาค เพือ่ ระดมทุน
ใหแกมูลนิธิโกลเดน ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟน ที่จังหวัดเชียงราย มูลนิธิเพื่อการ
อนุรักษเตาทะเล หาดไมขาว จังหวัดภูเก็ต และศูนยสมเด็จพระเทพรัตนฯ แกไข
ความพิการบนใบหนาและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย

การสมทบจากไมเนอร
โรงแรมในเครืออนันตราบริจาค: 852,362 บาท
ผลที่ไดรับ
ยอดรวมจํานวนคืนที่ลูกคาเขาพัก : มากกวา
28,000 คืน
การสมทบ: เงินบริจาคจากลูกคา 852,362
บาท บวกกับเงินสมทบจากโรงแรมอนันตรา
อีก 852,362 บาท รวมทั้งสิ้น 1,704,724 บาท
มอบใหกบั หนวยงานดานการกุศล 3 หนวยงาน

THE PIZZA COMPANY FATHER’S DAY PROMOTION
โครงการเดอะ พิซซา คอมปะนี บอกรักพอ
In conjunction with the 88th birthday of His Majesty the King of Thailand,
The Pizza Company (TPC) offered the “Beloved Father Set Menu” where
Baht 50 was donated to the Chaipattana Foundation for every purchase.

INPUTS
TPC contribution: Baht 1,112,350
OUTPUTS
Number of dockets: 22,247
1 beneficiary organization

โครงการที่ทําขึ้นเพื่อรวมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เจริญ
พระชนมายุ 88 พรรษา เดอะพิซซา คอมปะนี จึงไดจดั เมนู บอกรักพอ ซึง่ เมือ่ ลูกคาสัง่
เมนูนี้ ทางรานจะบริจาค 50 บาทตอการซือ้ หนึง่ ชุดเพือ่ มอบใหกบั มูลนิธชิ ยั พัฒนา

การสมทบจากไมเนอร
เดอะ พิซซา คอมปะนี บริจาค: 1,112,350 บาท
ผลที่ไดรับ
จํานวนยอดการสั่งซื้อจากเมนูบอกรักพอ:
22,247 ชุด
มอบใหกบั หนวยงานดานการกุศล 1 หนวยงาน
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CHARLES & KEITH BREAST CANCER AWARENESS CAMPAIGN
โครงการชารล แอนด คีธ ระดมทุนเพื่อชวยเหลือผูปวยมะเร็งเตานม
Donation of Baht 500 to Queen Sirikit Centre for Breast INPUTS
OUTPUTS
Cancer Foundation with every purchase of the 99 pairs of Charles & Keith contribution: Customers reached: 99
limited edition platform loafers featuring the universal pink Baht 50,000
1 beneficiary organization
ribbon symbolizing breast cancer awareness.
เงินบริจาคจํานวน 500 บาท สมทบทุนใหแกมลู นิธศิ นู ยมะเร็งเตานม การสมทบจากไมเนอร
เฉลิมพระเกียรติ จากการซื้อรองเทารุนพิเศษทุกๆ หนึ่งคู รวม 99 คู ชารล แอนด คีธ บริจาค:
ตามโครงการริบบิ้นสีชมพู ซึ่งเปนสัญลักษณที่ใชในการรณรงคเพื่อ 50,000 บาท
ใหตระหนักถึงมะเร็งเตานม

ผลที่ไดรับ
ลูกคาที่ซื้อ: 99 คน
มอบใหกับหนวยงาน
ดานการกุศล 1 หนวยงาน

ESPRIT DO IT WITH LOVE CAMPAIGN
โครงการ Esprit Do It With Love
Customers are invited to donate used clothes to Thai Red
Cross Society, and in return they will receive Baht 500 gift
voucher for every 8 pieces donated. Alternatively, with
every purchase of 2 blankets at Baht 1,590, Esprit donates
1 blanket to Thai Red Cross Society.

INPUTS
Esprit contribution:
Baht 500 X 6,470 vouchers
500 donated blankets

OUTPUTS
Customers reached: Over 1,400
Used clothes donated:
52,717 pieces
New blankets donated: 500
1 beneficiary organization

เอสปรีเชิญชวนใหลกู คาบริจาคเสือ้ ผาทีใ่ ชแลว ใหกบั สภากาชาดไทย
ทุกๆ การบริจาคเสื้อจํานวน 8 ตัว ลูกคาจะไดรับบัตรกํานัลมูลคา
500 บาท หรือลูกคาสามารถเลือกที่จะซื้อผาหมของเอสปรี 2 ผืน
ในราคา 1,590 บาท โดยเอสปรีจะบริจาคสมทบ 1 ผืน ใหกับ
สภากาชาดไทย

การสมทบจากไมเนอร
เอสปรี สมทบบัตรกํานัลมูลคา
500 บาท จํานวน 6,470 ใบ
จํานวนผาหมที่บริจาค 500 ผืน

ผลที่ไดรับ
ลูกคาที่ใหความสนใจ:
มากกวา 1,400 คน
มีจํานวนเสื้อผาใชแลวที่บริจาค:
52,717 ตัว
จํานวนผาหมที่บริจาค: 500 ผืน
มอบใหกับหนวยงาน
ดานการกุศล 1 หนวยงาน
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COMMITTING TO LONG-TERM AND SUSTAINABLE PARTNERSHIPS
พัฒนาความสัมพันธที่ยั่งยืนกับพันธมิตร
Over the past decade, Minor has experienced rapid growth.
This growth was made possible partly as a result of selecting
and working with the right partners – a demonstration of Minor’s
“Partnership” Core Value. We believe long-term and sustainable
partnerships create synergies that bring about significant
mutual benefits. In order to maintain our current expansion
pace, we are committed to building on the shared success
that is vital to the long-term growth and sustainability of both
Minor and our partners.

ในช ว งสิ บ ป ที่ ผ  า นมา ไมเนอร มี ก ารเติ บ โตอย า งรวดเร็ ว
ซึ่งความสําเร็จนี้สวนหนึ่งเกิดจากการคัดสรรพันธมิตรที่ถูกตอง
และการทํางานรวมกันกับพันธมิตรที่ดี แสดงใหเห็นคานิยม
องคกรของไมเนอรในเรื่องการ “ประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจ
ทีย่ งั่ ยืน” เราเชือ่ วาการพัฒนาความสัมพันธทยี่ งั่ ยืนกับพันธมิตร
จะนํ า มาซึ่ ง การได รั บ ผลประโยชน ร  ว มกั น และเพื่ อ ที่ จ ะ
ยังคงรักษาระดับการเติบโตของธุรกิจของไมเนอรใหไดดังเชน
ปจจุบัน เรามุงมั่นที่จะสรางความสําเร็จรวมกันกับพันธมิตร
ผานการพัฒนาความสัมพันธที่ยั่งยืน

Our partners are selected and treated equally and fairly.
We realize the importance of having partners with a track record
of good reputation and ethical conduct, professionalism and
employee welfare which meets our standards. Partners are
required to sign Minor’s Business Partner Code of Conduct,
which outlines the minimum standards and requirements
expected from our partners to adopt and adhere to when doing
business with Minor. Aspects covered are legal compliance,
ethics, labor practice, health and safety, and environmental
management.

กระบวนการคัดเลือกและการปฏิบตั ติ อ คูค า ของเราเปนไปอยาง
เทาเทียมกันและเปนธรรม เราตระหนักถึงความสําคัญของ
การมีคูคาที่มีชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม ความเปนมืออาชีพ และ
คํานึงถึงสวัสดิการของพนักงานที่เปนไปตามมาตรฐานของเรา
พันธมิตรทางธุรกิจของเราตองรับทราบและยินยอมลงนามใน
ระเบียบปฏิบตั ิสําหรับคูคาที่เราไดจัดทําขึ้น โดยระเบียบนี้
ไดกําหนดมาตรฐานและขอกําหนดขั้นตํ่าที่ครอบคลุมดาน
การปฏิ บั ติ ต ามกฏหมาย จรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม มาตรฐานความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และการจัดการสิ่งแวดลอม

Our partnerships are not solely commercial in nature – we
collaborate with stakeholders throughout Minor’s value
chain, ranging from local communities, suppliers, third-party
service providers, hotel owners, joint venture partners,
franchisees, brand principals, to non-governmental
organizations and government agencies. These collaborations
have resulted in mutually beneficial partnerships with business
and social outcomes. Some examples include capacitybuilding and economic opportunities for local suppliers
and communities, operational excellence, knowledge-sharing
and wealth-creation with franchisees, best practice-sharing
and recognition from brand principals, and strategic
joint ventures offering new destinations and food
concepts for our valued customers that
contribute to local employment.

พันธมิตรของเราไมไดมีเพียงแคพันธมิตรทางการคาเทานั้น
เรายังเสริมสรางความรวมมือกับผูม สี ว นไดเสียตลอดหวงโซคณ
ุ คา
ของไมเนอร ตั้งแตชุมชนในบริเวณที่ไมเนอรดําเนินธุรกิจอยู
คูคา ผูใหบริการ เจาของโรงแรม พันธมิตรรวมทุนทางธุรกิจ
ผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส เจาของแบรนดที่เราจัดจําหนาย
ไปจนถึงองคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานราชการความ
รวมมือทั้งหมดนี้ทําใหเกิดผลประโยชนรวมกันทั้งในภาคธุรกิจ
และสังคม ตัวอยางเชน การเสริมสรางศักยภาพในการผลิต
และจัดจําหนายของผูผ ลิตในทองถิน่ และชุมชน การแลกเปลีย่ น
ความรูในการดําเนินงานที่เปนเลิศและการสรางเสริมความ
แข็งแกรงทางดานเศรษฐกิจรวมกับผูประกอบธุรกิจแฟรนไชส
การแลกเปลี่ยนการดํ า เนิ น งานที่ เ ป น เลิ ศ และการไดรั บ การ
ยกยองจากเจาของแบรนดที่เราจัดจําหนาย รวมถึงการรวมทุน
เชิงกลยุทธที่ทําใหลูกคาของเรามีโอกาสไดสัมผัสสถานที่และ
อาหารที่แตกตางพรอมกับการสงเสริมการจางงานในชุมชน
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UPLIFTING LOCAL SUPPLIERS AND COMMUNITIES
ยกระดับคูคาทองถิ่นและชุมชน
Wherever we operate, our approach is always to source
responsibly, and as much as possible, locally. Sourcing
locally not only enables increased traceability and reduced
carbon footprint in product transportation, but also generates
wealth for local suppliers. It also allows us to contribute to
the economic wealth and uplift the social well-being of the
communities where we operate, by working with small-andmedium sized suppliers and producers to build capabilities
and innovate together to create new products to meet
customer needs. Wherever possible, this approach is also
extended to local communities. By working collaboratively
with local suppliers, we are able to invest resources into
initiatives and improvements that are mutually beneficial.
These include consistent product quality according to world
class standards, and better relationship to create long-term
value for both parties. As part of stakeholder engagement
and capacity-building, suppliers participate in our regular
supply chain conferences. At these conferences, we
recognize top-performing local suppliers. By showcasing
their success stories, we are able to share knowledge across
our supply chain and show the benefits of collaborative
initiatives.

ในทุกทีท่ ไี่ มเนอรดาํ เนินธุรกิจ เราจะจัดหาวัตถุดบิ หรือรับซือ้ ผลิตภัณฑ
อยางรับผิดชอบจากทองถิ่นใกลเคียงเทาที่เราจะสามารถทําได
การจัดซือ้ จัดจางในทองถิน่ ชวยเพิม่ ความสามารถในการตรวจสอบ
ที่มาของสินคา และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจาก
กระบวนการขนสง ในขณะเดียวกันสามารถเพิม่ รายไดใหกบั ผูผ ลิตใน
ทองถิ่น ซึ่งสงผลไปถึงความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคมใน
พื้นที่ที่ไมเนอรดําเนินธุรกิจอยู โดยการทํางานรวมกับผูผลิตและ
คูค า ทัง้ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการเสริมสรางความสามารถใน
การผลิต และสรางสรรครวมกันในการคิดคนผลิตภัณฑใหมที่ตรง
ตามความตองการของลูกคา ในการทํางานรวมกับคูคาในทองถิ่น
เราสามารถลงทุนในโครงการหรือการพัฒนาตางๆ ที่กอใหเกิด
ผลประโยชนรว มกัน ซึง่ รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑใหมคี ณ
ุ ภาพ
สมํ่าเสมอตามมาตรฐานระดับโลก และสรางความสัมพันธอันดี
ในการดําเนินธุรกิจระยะยาวของทั้งสองฝาย ในการเสริมสราง
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียและเพิ่มศักยภาพความสามารถใน
การผลิต เราไดเชิญคูคาของเรามารวมการสัมมนาใหญเรื่องการ
จัดการวัตถุดิบ ในการสัมมนานี้เรายังไดมอบรางวัลใหกับคูคา
ทองถิ่นที่มีผลงานยอดเยี่ยม ซึ่งความสําเร็จของคูคาเหลานั้นจะ
เปนตัวอยางที่ดีที่เราสามารถนําไปแบงปนเปนความรูกับคูคาอื่นๆ
และแสดงใหเห็นถึงประโยชนในการพัฒนาความสัมพันธทยี่ งั่ ยืนรวมกัน

In Thailand, Minor Food Group has been sourcing from Anek Sikhiewsod, an accomplished
local supplier of quail eggs to Sizzler and The Pizza Company. Anek’s business philosophy
is to share both knowledge and wealth with other local farmers and their families to
generate a sustainable income, which empowers them to support their children in acquiring
higher education – an enabler of poverty alleviation and economic advancement.

ANEK SIKHIEWSOD
“NATIONAL OUTSTANDING
FARMER” WINNER

เอนก สีเขียวสด
“เกษตรกรดีเดนระดับประเทศ”

• Approximately 500,000 eggs produced per day from Anek’s farm and his network of
quail farmers in 10 provinces
• Sizzler Thailand is one of the key customers with orders of 1.2 million eggs per month
• Developer of first quail-egg-peeling machine for boiled eggs.
• Biggest producer of quail egg products – output of 14-15 million eggs per month
exported in various product ranges to 7 countries
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One example of local sourcing partnership of Minor Food Group is that
with the Royal Project Foundation of Thailand, a produce supplier to Sizzler.
The partnership is growing at a steady pace – from an initial trial of 6 produce items,
the Foundation now supplies 38 produce items to 46 Sizzler restaurants, and
some of The Coffee Club restaurants country-wide. These vegetables and fruits
are grown by local villagers and hill tribes living in northern Thailand, where the
Foundation is based. For over a decade, the Foundation has led development
initiatives involving the local villagers and hill tribes to solve problems of
deforestation, poverty and opium production by promoting alternative crops.
Growing commercially-viable crops has enabled the villagers and hill tribes
to engage in a respectable and sustainable livelihood, which has significantly
improved their lives and lifted them out of poverty.
หนึ่งในตัวอยางในการจัดหาวัตถุดิบรวมกับพันธมิตรในทองถิ่นของไมเนอร ฟูด กรุป
ไดแก การทํางานรวมกับมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเปนผูจัดสงผลผลิตทางการเกษตรให
กับซิซซเลอรในประเทศไทย ความรวมมือกับมูลนิธิฯ เติบโตอยางตอเนื่อง จากผลิตภัณฑ
6 ชนิดในชวงเริ่มตน ปจจุบันมูลนิธิฯ สงผลิตภัณฑ จํานวน 38 ชนิด ใหกับรานซิซซเลอร
46 รานทั่วประเทศ และรานเดอะคอฟฟคลับบางสาขา ผักและผลไมที่กลาวมาขางตน
ปลูกโดยชาวบานและชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเปนพื้นที่ที่มูลนิธิฯ ตั้งอยู
มูลนิธิฯ สนับสนุนใหชาวบานและชาวเขาหันมาปลูกพืชอยางอื่น แทนการตัดไมทําลายปา
และการปลูกฝน เพื่อขจัดปญหาความยากจนมาเปนเวลากวาสิบปแลว การปลูกพืช
เศรษฐกิจชวยใหชาวบานและชาวเขาสามารถประกอบอาชีพที่ดีและยั่งยืน และชวยให
พวกเขามีความเปนอยูที่ดียิ่งขึ้น

ในประเทศไทย ไมเนอร ฟูด กรุป ซื้อไขนกกระทาเพื่อใหบริการกับลูกคาในรานซิซซเลอร
และเดอะ พิซซา คอมปะนี จากคุณเอนก สีเขียวสด ซึง่ เปนคูค า ทองถิน่ ผูม ปี รัชญาทางธุรกิจใน
การแบงปนทัง้ ความรูแ ละความมัง่ คัง่ ใหกบั เกษตรกรรายอืน่ ในพืน้ ทีเ่ พือ่ ใหเกิดรายรับทีย่ งั่ ยืน
สงผลใหเขาเหลานั้นสามารถสงเสียใหลูกหลานไดเรียนสูงขึ้น สามารถขจัดความยากจน
และมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
• คุณเอนกและเครือขายเกษตรกรใน 10 จังหวัดสามารถ
ผลิตไขนกกระทาไดประมาณ 500,000 ฟองตอวัน
• ซิซซเลอร ประเทศไทย เปนหนึ่งในลูกคารายใหญ
ทีส่ ง่ั ไขนกกระทาจํานวน 1.2 ลานฟองตอเดือน
• คุณเอนกเปนผูพ ฒ
ั นาเครือ่ งปลอกเปลือกไขนกกระทาตม
รายแรก
• เปนผูผลิตผลิตภัณฑจากไขนกกระทาที่ใหญที่สุด ผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ จํานวน 14 – 15 ลานฟอง
ตอเดือนถูกสงออกขายใน 7 ประเทศ
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One of our Sustainability Leadership Development Program’s Top Talents is leading a project to work with local
organic farmers in Thailand on establishing a sustainable supply of organic produce to Minor Food Group, and
is assessing the supply of organic rice to Sizzler. The output of this project is not just the produce, but a much
better understanding of the farmers and the limitations and opportunities in the organic produce supply chain.
In Zambia, as part of its commitment to sustainable development, The Royal Livingstone Resort, A Minor Hotel
Group’s property, sources approximately 70% of fruits and vegetables from various local Zambian farmers. The
resort also helps enhance the capacity of small-scale farmers by contributing to their training in eco-friendly
agricultural practices.
Through Anantara’s brand positioning of “authentic luxury and locally connected”, its properties connect with local
communities to create guest experiences that expose guests to local cultures. These include guest excursions
to visit the Dai Tribe Village in Xishuangbanna; take coconut leave weaving and Balinese dance classes in Bali;
observe and learn nipa-palm weaving from the last few remaining weavers in Sikao; explore the Liwa Oasis
community in Abu Dhabi by camel trekking across the Liwa desert; visit the Tra Que Herb Village to see traditional
herb and vegetable farming methods in Vietnam; shop at local markets for ingredients for traditional cooking
classes.
หนึ่ ง ในโครงการพั ฒ นาผู นํ า ด า นความยั่ ง ยื น ของไมเนอร
คื อ การทํ า งานร ว มกั บ ชาวไร เ กษตรอิ น ทรี ย ใ นประเทศไทย
เพื่อหาชองทางในการจัดซื้อผลิตภัณฑเกษตรอินทรียอยาง
ยั่ ง ยื น ให กั บ ไมเนอร ฟู ด กรุ ป ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ใ นขั้ น ตอนการ
ประเมินความเปนไปไดในการจัดหาขาวอินทรียใ หกบั ซิซซเลอร
ผลที่ ไ ด รั บ จากโครงการนี้ ไ ม ไ ด อ ยู แ ค ใ นรู ป ของผลิ ต ภั ณ ฑ
แตยังเปนการสรางความเขาใจในเกษตรกร เขาใจอุปสรรค
และโอกาสในกระบวนการการจัดการวัตถุดิบที่มาจากเกษตร
อินทรีย
ในประเทศแซมเบีย โรงแรมรอยัล ลิฟวิ่งสโตน ซึ่งอยูในเครือ
ไมเนอร โฮเทล กรุป ไดจัดซื้อ 70% ของผักและผลไมจาก
เกษตรกรทองถิ่น โรงแรมยังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรขนาดเล็ก โดยใหการฝกอบรมการเกษตรเชิงนิเวศ
เอกลั ก ษณ อั น โดดเด น ของกลุ ม โรงแรมอนั น ตราในเรื่ อ ง
“ความหรูหราอยางแทจริงและเขาถึงทองถิน่ ” เปนสิง่ ทีผ่ ลักดัน
ใหโรงแรมของเราสร า งสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชนเพื่อรวมกัน
สรางสรรคประสบการณในการสัมผัสกับวิถชี วี ติ และวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่ดีใหกับแขกที่มาพัก กิจกรรมที่เราทํารวมกับชุมชน
มีหลากหลาย อาทิ การเยี่ยมชมหมูบานชาวเผาไทที่ดินแดน
สิบสองปนนา การถักใบพะพราวและการเตนรําแบบบาหลี
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Elewana Collection’s lodges and camps in Africa were
constructed by using recyclable products and local materials,
which in turn means the employment of local craftsmen.
Each of the Elewana Collection lodges and camps works
closely on local community projects, and seeks wherever
possible to train and employ staff from the local communities.
Joy’s Camp works closely with the Nakuprat Gotu community
and employs staff, the majority of whom are from the
nomadic Borana community. Guests of Kitich Camp
Mathews Forest are hosted by the local people of Kitich.
Elephant Pepper Camp Masai Mara employs many of the
Masai as staff. Tortilis Camp Amboseli offers visits to local
Masai homesteads, where the families will show guests
around their home for a fee and take the opportunity to sell
their traditional handicrafts. Tarangire Treetops has close
relationship with the neighboring Lokisale Masai Village,
where nearly half of the hotel staff are from. The property
also works with the local community to develop the Wildlife
Management Area in Tarangire and extends the cooperation
further to education and employment.
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ในเกาะบาหลี การเยีย่ มเยียนและเรียนการสานตะกราใบจากกับชาง
ฝมอื ทีเ่ หลืออยูเ พียงไมกรี่ ายทีส่ เิ กา การสํารวจชุมชนโอเอซิสลิวาโดย
การขีอ่ ฐู ในทะเลทรายลิวาในอาบูดาบี การเยีย่ มชมกระบวนการปลูก
ผักและสมุนไพรทองถิ่นในหมูบานตราเคว เวียดนาม และการเรียน
ทําอาหารทองถิ่นพรอมการเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารจากตลาดชุมชน
โรงแรมและแคมปของเอเลวานาในแอฟริกา สรางดวยวัสดุทสี่ ามารถ
นํากลับมาใชใหมไดและใชผลิตภัณฑทอ งถิน่ ซึง่ หมายถึงการจางงาน
ชางฝมอื ทองถิน่ ดวย นอกจากนีโ้ รงแรมและแคมปในเครือเอเลวานา
ทุกแหงยังทํางานอยางใกลชดิ กับชุมชน ในการฝกอบรมและจางงาน
จากชุมชนนัน้ ๆ เทาทีเ่ ราจะสามารถทําได ตัวอยางเชน จอยส แคมป
ทํางานอยางใกลชิดกับชุมชนนาคูพรัท โกตู และพนักงานสวนใหญ
มาจากชุมชนโบรานาที่กอนหนานี้เรรอนไมมีหลักแหลง ลูกคาของ
คิทีช แคมป มาเซล ฟอเรสท ยังไดรับการตอนรับอยางอบอุนจาก
ชาวพื้นเมืองคิทีช สวนเอลเฟนท เปปเปอร แคมป มาไซ มารา
จ า งงานชาวมาไซจํ า นวนมาก ตอร ติ ลิ ส แคมป แอมโบเซลิ
จัดกิจกรรมเยี่ยมชมหมูบานชาวมาไซ มีการเก็บคาเขาชมและขาย
หัตถกรรมใหกับลูกคาที่เขาพัก ทารางกิรี ทรีทอปสมีความสัมพันธ
อันใกลชิดกับชาวบานโลคิซาเล มาไซ ซึ่งครึ่งหนึ่งของพนักงาน
ของโรงแรมมาจากหมู บ า นนี้ และโรงแรมยั ง ร ว มมื อ กั บ ชุ ม ชน
ใกลเคียงในการพัฒนาพื้นที่อนุรักษสัตวปาในทารางกิรี และขยาย
ความรวมมือเพิ่มเติมในดานการศึกษาและการจางงาน

062

2015 Sustainability Report
Minor International Public Company Limited

STRENGTHENING EXISTING PARTNERSHIPS
เสริมสรางความสัมพันธปจจุบันใหยั่งยืน
Minor Food Group initiated its foray into franchising in
Thailand in 2002, with 3 franchise owners and 3 outlets of The
Pizza Company brand. As at year-end of 2015, our domestic
franchise community is made up of 409 outlets of The Pizza
Company, Swensen’s and Dairy Queen brands system-wide.
For its international franchise expansion, Minor Food Group
works with master franchise owners in Australia, Southeast
Asia and Middle East. As at year-end 2015, there are 485
franchised outlets of The Pizza Company, Swensen’s, The
Coffee Club (and VGC), Ribs and Rumps, and Thai Express
outside of Thailand.
The rapid growth of our domestic franchise business is
powered by an unwavering passion and dedication in
educating franchise owners to develop a “Learning to Create
Wealth” mindset, based on the concept of “teaching how to
fish”. Each partnership is an at least 10-year collaboration
that is supported by training and development initiatives, and
best practice-sharing sessions for franchise owners. As part
of stakeholder engagement, franchise owners participate in
our Annual Franchise Conference and Franchise Satisfaction
Survey. In 2015, we launched our Franchise Academy
in Thailand where top-performing franchise owners were

ไมเนอร ฟูด กรุป ริเริ่มธุรกิจแฟรนไชสในประเทศไทยในป 2545
ดวยการมีผปู ระกอบธุรกิจแฟรนไชส 3 ราย และรานเดอะ พิซซา คอมปะนี
3 แหง เมื่อสิ้นป 2558 ธุรกิจแฟรนไชสภายในประเทศเพิ่มขึ้นเปน
409 แหงภายใตแบรนดเดอะ พิซซา คอมปะนี, สเวนเซนส, และแดรี่
ควีน และมีการขยายธุรกิจแฟรนไชสไปตางประเทศ โดยรวมมือกับ
ผูรับสิทธิในการดําเนินธุรกิจแฟรนไชสหลักในประเทศออสเตรเลีย
เอเซียตะวันออกเฉียงใต จีนและตะวันออกกลาง ณ สิ้นป 2558
เรามีรานแฟรนไชส 485 แหงภายใตเครื่องหมายการคาเดอะ พิซซา
คอมปะนี, สเวนเซนส, เดอะ คอฟฟ คลับ, ริบส แอนด รัมส, และไทย
เอ็กซเพรส นอกประเทศไทย
การเติบโตอยางรวดเร็วของธุรกิจแฟรนไชสภายในประเทศ มาจาก
ความมุงมั่นอยางแนวแนและการใหความรูแกผูประกอบธุรกิจ
แฟรนไชสในการพัฒนาทัศนคติ “การเรียนรูสูความมั่งคั่ง” โดย
ยึดแนวคิดการ“สอนใหตกปลา” ความรวมมือกับผูประกอบธุรกิจ
แฟรนไชสมีระยะเวลาอยางนอย 10 ป ซึ่งระหวางนั้นผูประกอบ
การแฟรนไชส จ ะได รั บ การฝ ก อบรมและพั ฒ นา และการแลก
เปลี่ยนความรูเรื่องกระบวนการที่เปนเลิศใหกับผูประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส ในกระบวนการการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียเรา
ได เ ชิ ญ ผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส เ ข า ร ว มการสั ม มนาประจํ า ป
และทํ า แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจของผู  ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แฟรนไชส
ในป 2558 เราไดเปดตัวแฟรนไชสอะคาเดมี่ ในประเทศไทย
โดยที่ ผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส ที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานดี เ ด น

MINOR PARTNERSHIP TIMELINE
ลำดับเวลาความสัมพันธกับพันธมิตรของไมเนอร

HOSPITALITY
โรงแรม
RESTAURANT
รานอาหาร
1986
YEAR

RETAIL
จัดจำหนาย

1990

1992

1994

1995

1996

2000

2001

2003
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MINOR FOOD GROUP FRANCHISE
LEARNING TO CREATE WEALTH
เรียนรูสูความมั่งคั่ง
PROFITABLE PARTNERSHIP
พันธมิตรที่สรางกำไร

LONG-TERM SUCCESSFUL
MFG FRANCHISE SYSTEM
ระบบแฟรนไชสของไมเนอร ฟูด กรุป
ที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว

WEALTH
CREATION
สรางสรรคความมั่งคั่ง

FUTURE BUSINESS
EXPANSION GROWTH
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต

• World Class Standards and Proven System
• Continuous Brand Education (Brand Development)
• Best Practice Sharing - in Annual Franchise Conference,
quarterly meetings and daily correspondence
• มาตรฐานระดับโลกที่พิสูจนความสําเร็จมาแลว
• การพัฒนาความรูเรื่องแบรนดอยางตอเนื่อง
• การแลกเปลี่ยนความรูเรื่องกระบวนการที่เปนเลิศ ในงานสัมมนาแฟรนไชส
ประจําป การประชุมรายไตรมาส และการติดตอประจําวัน

2006

2007

2008

2009

2011

2012

2013

2014

2015
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selected to attend development courses on leadership,
human resources, marketing and operations. These courses
were facilitated by professional trainers, industry thought
leaders, and senior members of our management teams.
Franchise owners found the sessions to be impactful
and value-adding, and expressed interest to continue
participating in future sessions.
As part of the initiatives to include our franchise owners
on social responsibility opportunities, we invite them to our
annual school improvement initiatives on Minor Founder’s
Day. It is also an engagement opportunity in a social setting
that helps to foster mutual respect and trust.
Minor Food Group’s partnerships with its brand principals
are equally sustainable and successful. The partnership
between Burger King Thailand and Burger King Corporation
started since 2000. This year, Burger King Thailand hosted
the 2015 Asia Pacific Convention in Bangkok, where it was
recognized as “Operator of The Year” among 24 participating
countries. This was its third consecutive win.
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จะไดรับการคัดเลือกเพื่อเขารวมหลักสูตรการพัฒนาดานความเปน
ผูนํา การบริหารทรัพยากรมนุษย การตลาด และการปฏิบัติการ
หลักสูตรเหลานั้นดําเนินการโดยผูใหการอบรมมืออาชีพ ผูนําทาง
ดานความคิด และผูบริหารระดับสูงของไมเนอร ผูประกอบธุรกิจ
แฟรนไชสมีความเห็นวาการฝกอบรมนี้ใหประโยชนและเพิ่มคุณคา
ใหกับการดําเนินธุรกิจและยินดีที่จะเขารวมอบรมอีกในอนาคต
เพือ่ ใหผปู ระกอบธุรกิจแฟรนไชสมสี ว นรวมในการมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม และเพื่อชวยเชื่อมความสัมพันธและเพิ่มความเชื่อมั่น
ระหว า งไมเนอร แ ละผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส เราจึ ง ได เ ชิ ญ
ผูประกอบธุรกิจมารวมงาน Minor Founder’s Day ของไมเนอรและ
ทํากิจกรรมพัฒนาโรงเรียนรวมกัน
ความสัมพันธของไมเนอร ฟูด กรุป กับเจาของแบรนดที่เราไดรับ
สิ ทธิ แ ฟรนไชสนั้นมีความยั่ งยืนและประสบความสําเร็ จเชนกัน
พันธมิตรระหวางเบอรเกอร คิง ประเทศไทย และเบอรเกอร คิง
คอรปอเรชัน่ เริม่ ขึน้ ตัง้ แตในป 2543 ในปนเี้ บอรเกอร คิง ประเทศไทย
ไดเปนเจาภาพจัดการประชุมใหญระดับเอเชียแปซิฟก ขึน้ ในกรุงเทพฯ
และไดรับรางวัล “ผูประกอบการดีเดนแหงป” เปนปที่สามติดตอกัน
จากผูเขารวม 24 ประเทศ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

065

Dairy Queen Thailand’s partnership with Dairy Queen
International began in 1996, and its achievements have
been consistently recognized. Dairy Queen Thailand won
the Best Franchise Operator Award (for operators outside
of North America) for the sixth consecutive year in 2015.
The recognition was not only for its business performance,
but also for sharing the values of Dairy Queen International.

แดรี่ ควีน ประเทศไทยได้ริเริ่มความร่วมมือกับแดรี่ ควีน อินเตอร์
เนชั่นแนลในปี 2539 บริษัทได้รับรางวัลความส�าเร็จอย่างสม�่าเสมอ
ในปี 2558 แดรี่ ควี น ประเทศไทยได้ รั บ รางวั ล ผู ้ ป ระกอบการ
นอกอเมริกาและแคนาดายอดเยี่ยม เป็นปีที่หก รางวัลนี้ไม่ได้
พิจารณาเฉพาะผลการด�าเนินงานทางธุรกิจเท่านัน้ แต่ยงั พิจารณาถึง
ความสามารถในการสือ่ สารค่านิยมของแดรี่ ควีน อินเตอร์เนชัน่ แนล
ด้วย

Minor deepened its strategic partnership with its long-time
partner S&P Syndicate PCL by establishing a joint venture,
Patara Fine Thai Cuisine, to develop the “Patara” and “Suda”
restaurant brands in the United Kingdom. This joint venture
supports Minor’s vision and aspiration to be a leader in
promoting and propagating Thai cuisine worldwide, and
builds on the establishment of the MSC Thai Culinary School
in 2014, its other partnership with S&P and Thailand Iron Chef
Chumpol Jangprai. The School aims to be the best institution
in teaching and preserving the art and creativity of cooking
and serving authentic Thai cuisine, which will be more widely
appreciated and enjoyed by customers globally.

ไมเนอร์เพิม่ ระดับการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กบั พันธมิตร
ที่ยาวนานอย่างบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) โดย
การลงทุนทางธุรกิจร่วมกันเพือ่ จัดตัง้ บริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซนี เพือ่ รับ
สิทธิแฟรนไชส์และพัฒนาธุรกิจร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “ภัทรา”
และ “สุดา” ในสหราชอาณาจักร การลงทุนทางธุรกิจนี้สนับสนุน
วิสัยทัศน์ของไมเนอร์ ที่ต้องการเป็นผู้น�าในการส่งเสริมและเผยแพร่
อาหารไทยไปสูค่ รัวโลก ซึง่ เป็นการลงทุนเพิม่ เติมจากการก่อตัง้ โรงเรียน
การอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ในปี 2557 และเป็นอีกหนึง่ ความร่วมมือกับ
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) และเชฟชุมพล แจ้งไพร
เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย โดยมีจดุ มุง่ หมายให้เป็นสถาบันการศึกษา
ด้านอาหารไทย ทีใ่ ห้ความรูแ้ ละอนุรกั ษ์ศลิ ปะและความคิดสร้างสรรค์
ในการท�าและบริการอาหารไทยดั้งเดิม เพื่อสร้างความนิยมใน
การบริโภคอาหารไทยให้กับลูกค้าทั่วโลก
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In Thailand, Minor Food Group’s Supply Chain Planning
team continues to build on its strategic 10-year partnership
with Linfox, Australia’s largest privately-owned logistics
company. Linfox manages the logistics operations of
our custom-built 10,000 sq.m. distribution center, which
incorporates energy efficiency and flood mitigation features.
This close collaboration has brought about mutually beneficial
outcomes including fuel savings and carbon footprint reduction
in our logistics operations, and increased effectiveness in
the monitoring of our supply chain that enables better food
safety compliance. The efforts on fuel savings and carbon
footprint reduction was initiated and led by one of our
Top Talents of our Sustainability Leadership Development
Program, and is modeled off Linfox Australia’s Green Fox
sustainability program.
Minor Retail Group added another American fashion brand
to its portfolio by introducing 3 outlets of Banana Republic
to Thailand. Banana Republic is the sister brand of Gap,
a fashion brand distributed by Minor Retail Group with 15
retail outlets in Thailand.

2015 Sustainability Report
Minor International Public Company Limited

ในประเทศไทย หน ว ยงานวางแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งของธุ ร กิ จ
รานอาหารของไมเนอร ยังคงมุงมั่นในการพัฒนาความสัมพันธ
เชิ ง กลยุ ท ธ ที่ มี ม าตลอดระยะเวลา 10 ป กั บ ลิ น ฟอกซ ซึ่ ง เป น
บริษัทจัดการการขนสงเอกชนที่ใหญที่สุดในประเทศออสเตรเลีย
ลินฟอกซดาํ เนินการจัดการการขนสงใหกบั ศูนยกระจายสินคาขนาด
10,000 ตารางเมตรของเรา ซึ่งมีมาตรการการประหยัดพลังงาน
และการป อ งกั น นํ้ า ท ว ม ความร ว มมื อ อย า งใกล ชิ ด นี้ ทํ า ให เ กิ ด
ผลประโยชนรวมกันอาทิเชน การประหยัดพลังงาน และการลด
คาร บ อนฟุ ต พริ้ น ท ใ นการดํ า เนิ น งานจั ด เก็ บ สิ น ค า และขนส ง
ของไมเนอร นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม
การขนสงตลอดกระบวนการจัดการวัตถุดิบและเพิ่มความปลอดภัย
ดานอาหาร ความพยายามในการลดการใชนํ้ามันและคารบอน
ฟุตพริ้นทนี้เปนแนวคิดจากผูบริหารภายใตโครงการพัฒนาผูนํา
เพื่ อ ความยั่ ง ยื น ซึ่ ง ได ตั ว อย า งมาจากโปรแกรมความยั่ ง ยื น
กรีนฟอกซ ของลินฟอกซ ออสเตรเลีย
กลุมธุรกิจจัดจําหนายของไมเนอร ไดเพิ่มการจําหนายสินคาแฟชั่น
จากประเทศอเมริกาภายใตแบรนด บานานา รีพับบลิค โดยการเปด
ราน 3 สาขาในประเทศไทย บานานา รีพบั บลิคเปนแบรนดในเครือเดียว
กับแบรนดแกป ซึ่งไมเนอรจัดจําหนายใน 15 สาขาในประเทศไทย
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CREATING NEW PARTNERSHIPS
พัฒนาความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรใหม
Minor International made a strategic acquisition of Tivoli
Hotels & Resorts, with 14 properties in Portugal and Brazil.
With the acquisition, we are able to leverage on an existing
operating platform for potential expansion of our other
businesses and brands into Europe and South America.

ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล ไดเขาซื้อกิจการกลุมโรงแรมภายใต
แบรนดทโิ วลี โฮเทล แอนด รีสอรท ซึง่ มีจาํ นวน 14 แหงในสาธารณรัฐ
โปรตุเกสและสหพันธสาธารณรัฐบราซิล การเขาซื้อกิจการครั้งนี้
ชวยเปดโอกาสใหเราสามารถขยายการดําเนินงานเราไปยังยุโรป
และอเมริกาใตไดมากขึ้น

Minor Hotel Group welcomed another 6 safari lodges and
camps in Kenya, under its Elewana Collection brand with
the acquisition of Cheli & Peacock Group of Companies.
Since 1985, Cheli & Peacock has been developing
environmentally-friendly safaris in Kenya, and more recently
in Tanzania with a focus on lesser-visited areas of significant
biodiversity. As part of leveraging on our partnership
synergies by tapping into their expertise and experiences,
knowledge-sharing exchanges on elephant and wildlife
conservation with the owners of Cheli & Peacock have
already been initiated by our team from the Golden Triangle
Asian Elephant Foundation (GTAEF).

กลุม ธุรกิจโรงแรมของไมเนอร ใหการตอนรับสมาชิกใหมเปนโรงแรม
และแคมป จํานวน 6 แหงภายใตแบรนด เอเลวานา คอลเลคชั่น
ซึ่งไดเขาซื้อกลุมบริษัท เคลิ แอนด พีค็อก ซาฟารี ซึ่งเปนบริษัทที่ได
พัฒนาซาฟารีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในประเทศเคนยามาตั้งแต
ป 2528 และไดขยายเขาไปในแทนซาเนียเมือ่ ไมนานนี้ โดยเนนพืน้ ที่
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและยังไมมีนักทองเที่ยวมากนัก
ทีมของเราที่มูลนิธิโกลเดน ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟน ไดริเริ่มที่จะมี
การแลกเปลี่ยนความรูเรื่องการอนุรักษชางและสัตวปากับเจาของ
เคลิ แอนด พีค็อก ซาฟารี เพื่อจะไดเรียนรูจากความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณซึ่งกันและกัน
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CREATING

TOMORROW
สรางสรรควันพรุงนี้
DRIVING PEOPLE DEVELOPMENT
มุงมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย
With over 55,000 employees serving more than 190
million customers in 32 countries, driving for “People
Development” is certainly one of our Core Values that
underpins our success and sustainability in our peopledriven hospitality, restaurant and retail businesses.
We believe people are a valuable asset that can be
transformed into change agents who create positive
economic, social and environmental impacts not just in
the company, but also in communities and countries.
Therefore, our approach to developing and harnessing
the limitless potential of this “human capital” is
multi-tiered, and expands beyond our employees.

ดวยพนักงานกวา 55,000 คน ที่ใหบริการแกลูกคามากกวา
190 ลานคน ใน 32 ประเทศทั่วโลก การมุงมั่นพัฒนาคน
จึงเปนหนึ่งในคานิยมองคกรที่เปนรากฐานสํ า คั ญ ของบริษัท
ในการประสบความสํ า เร็ จ อย า งยั่ ง ยื น ทั้งในธุรกิจโรงแรม
รานอาหาร และธุรกิจจัดจําหนาย ซึ่ งลวนแตเ ปนธุรกิจที่มี
คนเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญ เราเชื่อวาคนเปนทรัพยากรที่
มี คุ ณ ค า ซึ่ ง สามารถแปรเป น ตั ว แทนในการขั บ เคลื่ อ นการ
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ที่ จ ะสร า งผลกระทบเชิ ง บวกทั้ ง ทางด า น
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไมเพียงใหกับธุรกิจของ
เราเทานั้น หากแตใหกับสังคมและในระดับประเทศอีกดวย
ด ว ยเหตุ นี้ การพั ฒ นาและสนั บ สนุ น ศั ก ยภาพที่ ไ ร ขี ด จํ า กั ด
ของ “ทุนมนุษย” จึงเกิดขึ้นในหลายระดับและขยายครอบคลุม
ไมเพียงแตพนักงานของบริษัทเทานั้น

Our contribution starts at the grass-root level where we
support initiatives on children’s education and
development. An extension of this grass-root level
engagement is our employee volunteering initiatives
involving charitable contributions and community
activities, to foster a social responsibility mindset within
our employees and partners. We then devote our efforts
and resources to engage and develop youth in local
communities by creating hands-on training environment
and offering employment and further education
opportunities.

โครงการสนับสนุนดานการพัฒนาคนของบริษทั เริม่ ตัง้ แตระดับ
รากหญา ซึ่งเราใหการสนับสนุนดานการศึกษาและพัฒนาการ
ของเด็ก และเรายังไดขยายผลโดยใหพนักงานของเราไดเขาไปมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมจิตอาสาโดยมีโครงการความรวมมือ
ดานการกุศลและกิจกรรมในชุมชนตางๆ เพือ่ ชวยสรางจิตสํานึก
ความรับผิดชอบตอสังคมของพนักงานและพันธมิตรของเรา
นอกจากนั้น เรายังไดมุงมั่นใหความสําคัญกับการเขาไปมี
สวนรวมในการพัฒนาเยาวชนของชาติในชุมชนตางๆ ดวย
การสรางสรรคสภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการฝกฝนและ
พัฒนาในการทํางาน อีกทัง้ ใหโอกาสในการทํางานและการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นดวย
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Once they become our employees, we continue to invest
in their personal and professional development as they
progress in their careers with Minor. This includes being
a responsible employer in terms of providing equal
work opportunities and remuneration, training and
development, and a safe working environment. At the
pinnacle of our human capital development approach,
we focus on Minor’s Top Talents to develop them into
outstanding leaders who demonstrate sustainability
leadership. We believe leaders of this caliber will not only
contribute to Minor’s long-term growth and success, but
will also strive to create positive social and environmental
impacts to key stakeholders within Minor’s value chain,
the society and the countries we operate in.
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เมื่อเยาวชนเหลานั้นเขามาเปนพนักงานของเราแลว เรายังคง
มีการลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราทั้งในการพัฒนาของ
แต ล ะบุ ค คลและการอบรมทั ก ษะความเป น มื อ อาชี พ ต า งๆ
ตลอดเสนทางที่พวกเขาเปนพนักงานของไมเนอร ซึ่งรวมถึง
การที่ไมเนอรเปนนายจางที่มีความรับผิดชอบ โดยใหโอกาส
พนักงานในการเติบโตในสายงานและให คาตอบแทนอยาง
เปนธรรม มีโครงการฝกอบรมและพัฒนาทักษะตางๆ และมี
สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เปาหมายสูงสุด
ของการพัฒนาบุคลากรของไมเนอร คือ การใหความสําคัญ
ในการสรางผูนําเพื่อพัฒนาพวกเขาเหลานั้นใหเปนผูนําดาน
ความยั่งยืน ซึ่งเราเชื่อวา ผูนําดานความยั่งยืนนี้ จะไมเพียงแต
ชวยสรางการเติบโตและความสําเร็จใหกับบริษัทในระยะยาว
เทานั้น แตยังจะชวยสรางผลกระทบในเชิงบวกทั้งทางสังคม
และสิ่งแวดลอมตอผูมีสวนไดเสียตลอดหวงโซคุณคาทั้งระบบ
และขยายผลสูระดับชุมชนและประเทศที่เราดําเนินธุรกิจอยู
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SUPPORTING CHILDREN AND COMMUNITIES
ส่งเสริมเยาวชนและชุมชน

THE PIZZA COMPANY’S BOOK CLUB
เดอะ พิซซา่ คอมปะนี ชวนน้องอา่น
HEINECKE FOUNDATION SCHOLARSHIPS
ทุนก่รศึกษ่มูลนิธิไฮเน็ค
ENGLISH FOR KIDS
โครงก่รพัฒน่ภ่ษ่อังกฤษ

MYANMAR

LAOS

CAMBODIA

MINOR’S CHILDREN DEVELOPMENT PROGRAMS

โครงการพัฒนาเยาวชนของไมเนอร์

As part of our on-going contribution at
the grass-root level, we continued to
support nine disadvantaged schools.
Our approach involves working with the
school principals to identify improvement
opportunities by understanding the
requirements of the schools, students
and communities and provide needed
resources for improvement initiatives.
Our work with the schools include
hardware improvements such as
classrooms, library and playground
refurbishments; landscape improvement;
as well as software improvements such
as providing English learning support
and hygiene education.
เรายั ง คงสนั บ สนุ น การพั ฒ นาคนในระดั บ
รากหญ้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้การอุปถัมภ์
โรงเรียนที่ด้อยโอกาส 9 แห่ง เราทำางาน
อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ผู้ อำ า นวยการโรงเรี ย น
เพื่อระบุแนวทางในการพัฒนา โดยเข้าใจ
ถึงความต้องการของโรงเรียน นักเรียน และ
ชุมชน และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับ
การพัฒนานั้น สิ่งที่เราได้ช่วยพัฒนาให้กับ
ทางโรงเรียนเหล่านี้มีทั้งการพัฒนาทางด้าน
วัตถุ เช่น การปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด
สนามเด็กเล่น และสภาพภูมิทัศน์ และการ
พั ฒ นาทางด้ า นความรู้ เช่ น การให้ ค วาม
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ การให้
ความรู้เรื่องสุขอนามัย เป็นต้น

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
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In 2015, over 120 The Pizza Company store managers
were involved in inviting schools to participate in The Pizza
Company’s Book Club Program as part of community
engagement. This 13-year old program promotes reading
habit amongst students by working with teachers and
schools. Teachers recommend books for students to read,
and upon completion, students are awarded stamps which
are exchanged for pizzas. School participation in a single
semester increased by a significant 38% to 816 schools, with
over 200,000 students achieving their reading assignments
and over 65,000 pizzas were redeemed.

Our “English for Kids” program sponsors native Englishspeaking teachers to teach at two schools under our support,
with the aim of improving the English skills and Ordinary
National Educational Test (ONET) English scores of the
schools’ students. 201 students got the opportunity to
practice their English with the native-speaking English
teachers in 2015. In addition, we enhanced the English
learning environment at another school by converting a
classroom to an English lab, and equipped it with English
language interactive media and learning materials.
Furthermore, we invited the teachers to join our online
English learning programs to further develop their English
capabilities.
ไมเนอรใหการสนับสนุนโครงการ “English for Kids” โดยการจาง
ครูสอนภาษาอังกฤษชาวตางชาติเจาของภาษา มาสอนภาษาอังกฤษ
ใหแกนกั เรียนของโรงเรียนทีเ่ ราอุปถัมภ 2 แหง โดยมีเปาหมายเพือ่ ให
นักเรียนไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนาผลคะแนนสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) ในวิชาภาษาอังกฤษ
ในป 2558 นักเรียนจํานวน 201 คน ไดเขารวมโครงการนีแ้ ละมีโอกาส
ฝกทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ เราไดพัฒนาสภาพแวดลอม
ในการเรียนรูใหกับโรงเรียนอีกแหงหนึ่งโดยการเปลี่ยนหองเรียน
ใหเปนหองโสตทัศนศึกษาดานภาษาอังกฤษ มีการจัดเตรียมสื่อ
การเรียนการสอนไวอยางครบถวน นอกจากนี้ เรายังไดเชิญอาจารย
จากโรงเรียนขางตน มารวมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ผานการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน

ในป 2558 ผูจัดการรานของเดอะ พิซซา คอมปะนี มากกวา 120 คน
ไดรว มทํากิจกรรมกับชุมชน โดยไดเชิญโรงเรียนตางๆ ทัว่ ประเทศให
เขารวมโครงการเดอะ พิซซา คอมปะนี ชวนนองอาน โครงการนี้
ไดจัดตอเนื่องมาเปนเวลา 13 ป มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมนิสัย
รักการอานแกนักเรียน ผานความรวมมือกับครูและโรงเรียน โดย
ครูจะเปนผูแนะนําหนังสือใหนักเรียนอาน เมื่อนักเรียนอานจบใน
แตละเลมก็จะไดรับรางวัลเปนแสตมปซึ่งสามารถสะสมเพื่อนําไป
แลกพิซซาได ในปนี้เพียงหนึ่งภาคการศึกษา มีโรงเรียนเขารวม
โครงการจํานวน 816 แหงทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 38 มี
นั ก เรี ย นเข า ร ว มโครงการที่ ส ามารถอ า นหนั ง สื อ จนครบตามข อ
กําหนด มากกวา 200,000 คน และมีจํานวนพิซซาที่แลกไปแลว
กวา 65,000 ถาด
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Over 860 students received scholarships in 2015
นักเรียนมากกวา 860 คน ไดรับทุนการศึกษาในป 2558
As encouragement to students to pursue academic
excellence and be socially responsible, we support
education scholarships for students in need through
Minor International and the Heinecke Foundation. In 2015,
over 860 students from primary to tertiary levels received
scholarships. Majority of them were nominated from schools
in communities where our operations are located, including
the Klongtoey railway community in Bangkok, Thonburi,
Chiang Rai, Chiang Mai, Chonburi, Hua Hin, Koh Samui,
Koh Pha-ngan, Trang and Phuket.
ในการสงเสริมใหเด็กนักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการควบคู
ไปกับปลูกฝงความรับผิดชอบตอสังคม เราไดมอบทุนการศึกษาแก
เด็กนักเรียนจากครอบครัวที่ตองการความชวยเหลือ ผานไมเนอร
อินเตอรเนชั่นแนล และมูลนิธิไฮเน็ค ในป 2558 มีนักเรียนตั้งแต
ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ไดรับทุนการศึกษา
มากกวา 860 คน โดยนักเรียนสวนใหญไดรับการคัดเลือกจาก
โรงเรียนในชุมชนที่เรามีหนวยธุรกิจดําเนินงานอยู ไดแก ชุมชน
ริมทางรถไฟคลองเตย ในกรุงเทพฯ เขตธนบุรี เชียงราย เชียงใหม
ชลบุรี หัวหิน เกาะสมุย เกาะพะงัน ตรัง และภูเก็ต

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
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Developed by UNICEF, the UN Global
Compact and Save the Children – the
“Children’s Rights and Business Principles”
(the Principles) are the first comprehensive
set of principles to guide companies on the
full range of actions they can take in the
workplace, marketplace and community to
respect and support children’s rights.
“สิทธิเด็กและหลักปฏิบตั ทิ างธุรกิจ” ซึง่ พัฒนาโดย
องคการยูนิเซฟ ขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ
และองคการชวยเหลือเด็ก เปนแนวทางในการปฏิบตั ิ
ครอบคลุมทุกประเด็นที่ใหบริษัทสามารถนําไป
ปฏิบตั ติ ามในการใหความเคารพและสงเสริมสิทธิ
ของเด็ก ทัง้ ในสถานทีท่ าํ งาน ภาวะตลาด และชุมชน

We demonstrated our support for children’s rights by being a signatory
of the Statement of Commitment on “Children’s Rights and Business
Principles” developed by UNICEF, Save the Children and United
Nations Global Compact. The Principles recognize that children
under 18 years old have specific human rights as recognized in the
Convention on the Rights of the Child, and that our company has a role
in respecting and supporting those rights within our operations and
value chain. As part of our commitment, we will participate in sessions
and trainings in 2016.
ไมเนอรไดแสดงจุดยืนในการสนับสนุนสิทธิเด็ก ดวยการลงนามแสดงคํามั่นตอ
“สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ซึ่งพัฒนาโดยองคการยูนิเซฟ องคการ
ชวยเหลือเด็ก และขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติ หลักปฏิบัตินี้จัดทําขึ้น
เพื่อใหบริษัทตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ป ที่พึงไดรับ
การปกปองสิทธิดงั ในอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิเด็ก และไมเนอรมหี นาทีใ่ นการเคารพ
และสนับสนุนสิทธิเด็กทัง้ ในหนวยธุรกิจของเราและตลอดหวงโซคณ
ุ คา โดยเราจะ
เขารวมการประชุมและรับการอบรมเกีย่ วกับหลักปฏิบตั ดิ งั กลาวในป 2559 ตอไป
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In 2015, Minor embarked on a partnership
with a social enterprise, NISE Corporation, and
the Redemptorist Foundation for People with
Disabilities to provide career opportunities for
people with disabilities. We provided funds,
resources and consultancy to develop
Half n’ Half brand at the Ray Bakery School
in Pattaya to support baking skills training for
153 people. As at year-end, 77 persons have
been trained, with the remainder to be trained
in 2016.
ในป 2558 ไมเนอรไดริเริ่มโครงการความรวมมือ
กับธุรกิจเพื่อสังคม NISE Corporation และมูลนิธิ
พระมหาไถเพือ่ คนพิการ เพือ่ ใหโอกาสในการทํางาน
กั บ คนพิ ก าร โดยไมเนอรใหการสนับสนุนทั้งทาง
การเงิน ทรัพยากร และใหคําปรึกษาในการพัฒนา
แบรนด Half n’ Half แกโรงเรียนเรยเบเกอรี่ ที่พัทยา
เพือ่ ใหคนพิการ 153 คน ไดฝก อบรมและพัฒนาทักษะ
ในการอบขนม ณ สิ้นป 2558 มีคนพิการจํานวน
77 คนได รั บ การอบรมแล ว และที่ เ หลื อ จะได รั บ
การอบรมในป 2559 ตอไป

The Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) is the main
sponsor of the Thai Elephant Assisted Therapy Project by Chiang Mai
University. The project, started in 2007, is run at the Thai Elephant
Conservation Center in Lampang. It aims to help autistic children improve
their sensory processing, social skills, postural control and balance, and
generally helps the children in their daily living activities and adaptive
behavior through an occupational therapy program with Thai Elephants.
มูลนิธิ โกลเดน ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟนของเรา เปนผูใหการสนับสนุนหลักแก
โครงการชางไทยบําบัดเด็กออทิสติก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึง่ เปนโครงการ
ที่เริ่มมาตั้งแตป 2550 ที่ศูนยอนุรักษชางจังหวัดลําปาง มีจุดมุงหมายเพื่อชวยให
เด็กที่มีอาการออทิสติกสามารถฟนฟูประสาทสัมผัส และมีพัฒนาการดานทักษะ
การเขาสังคม การทรงตัวและสรางสมดุลในการเคลื่อนไหว ซึ่งชวยใหเด็กเหลานั้น
สามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันและพัฒนาพฤติกรรมการปรับตัว โดยผาน
การนําชางมาใชเปนสื่อในการบําบัด
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INVESTING IN YOUTH EMPLOYMENT AND WORKFORCE CAPABILITY
สนับสนุนการจางงานนักศึกษาและพัฒนาความสามารถของบุคลากร
Number of new students enrolling in MCU Program each year
จำนวนนักศึกษาใหมที่สมัครเขารวมหลักสูตร MCU ในแตละป

Total
4,082

Total
3,980
248
15

502
33

Total
2,017
113
15

3,717

3,547

1,889

2013/2556

2014/2557

2015/2558

Our Minor Corporate University (MCU) initiative was developed
to achieve our goal for Minor to become a “practical knowledge
training center”. It comprises of three programs: internship –
320-350 hours; cooperative education – 4-6 months; bilateral
cooperative – 1-2 years. This initiative creates both economic
and social impacts as it builds our employee pipeline, and
offers students the opportunity to gain hands-on experience and
earn income while pursuing their education. It is spearheaded
by Minor Food Group, and involved 140 vocational schools and
universities in 2015, an expansion from 106 institutions in 2014.
Over 4,000 students participated in Minor Food Group’s program
in 2015.
เราไดรเิ ริม่ โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษา
(Minor Corporate University หรือ MCU) เพื่อตอบสนองเปาหมายใน
การสรางใหไมเนอรเปน “ศูนยกลางแหงการเรียนรู” ซึ่งโครงการดังกลาว
ประกอบดวยหลักสูตร 3 หลักสูตร: หลักสูตรนักศึกษาฝกงาน ระยะเวลา
320-350 ชั่วโมง หลักสูตรสหกิจศึกษา ระยะเวลา 4-6 เดือน และหลักสูตร
ทวิภาคี ระยะเวลา 1-2 ป โครงการนีส้ รางผลกระทบทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม เนื่องจากเปนโครงการที่สรางบุคลากรสําหรับบริษัท และยังชวยให
นักศึกษาไดรับประสบการณการทํางานที่ใชไดจริง ขณะเดียวกันก็สราง
รายไดในระหวางเรียนไปดวย โครงการนี้ริเริ่มโดยไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งใน
ป 2558 มีสถาบันการศึกษาทั้งในระดับอาชีวะและระดับมหาวิทยาลัย
140 สถาบันเขารวมโครงการนี้ เพิ่มจาก 106 สถาบันในป 2557 และมี
นักศึกษากวา 4,000 คน เขารวมในโครงการของไมเนอร ฟูด กรุป ในป 2558

Program
หลักสูตร

Duration
ระยะเวลา

Bilateral
ทวิภาคี

1-2
years (ป)

Cooperative Education
สหกิจศึกษา

4-6
months (เดือน)

Internship
ฝกงาน

320-350
hours (ชั่วโมง)
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Minor Hotel Group’s Explorer Program is part of Minor
Corporate University. It is a vocational training program
in the hospitality industry, for youth aged between 18 to
25 years-old, whether they are our employees, or external
school leavers. The 12-month program with remunerated
work experience focuses on food and beverage service,
kitchen, and housekeeping, and is delivered in a 70-20-10
format: 70% on-the-job, 20% online, 10% classroom. It is
also accredited with international certification from Australia,
and is aligned with Thailand’s bilateral vocational education.
Upon successful completion, participants are awarded
the SIT30713 - Certificate III in Hospitality. They can go on
to pursue a Certificate IV, and ultimately a Diploma in
Hospitality.
The Coffee Club Australia joined First10, the largest careers
and employment program in Australia and New Zealand
targeting secondary school students between Years 9-12.
The program aims to assist the students in making decisions
about their future career options. The program enables The
Coffee Club to be considered as an employer of choice by
young people. First10 is accessible on multiple engagement
channels, including publication, online hub, website and
mobile application. 3.85 million students are exposed to
the program.
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โครงการ Explorer Program ของไมเนอร โฮเทล กรุป เปนสวนหนึง่
ของโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษา
โดยเปนโครงการฝกงานวิชาชีพดานธุรกิจทองเที่ยวและการโรงแรม
สําหรับเยาวชนอายุระหวาง 18-25 ป ไมวา จะเปนพนักงานของเราหรือ
บุคคลภายนอกที่เพิ่งจบการศึกษา โครงการนี้มีระยะเวลา 12 เดือน
และมีคาตอบแทนในระหวางฝกอบรม มุงเนนการพัฒนาในเรื่อง
ของการบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม การประกอบอาหาร และ
แผนกแมบาน โดยมีหลักสูตรการเรียนแบบ 70-20-10 คือ รอยละ
70 เปนการเรียนภาคปฏิบัติ รอยละ 20 เปนการเรียนออนไลน และ
อีกรอยละ 10 เปนการเรียนในหองเรียน โครงการนี้ไดรับการรับรอง
มาตรฐานทางการศึกษาระดับสากลจากประเทศออสเตรเลีย และ
มีแนวทางเดียวกับหลักสูตรอาชีวศึกษาของไทย เมื่อผูฝกอบรม
เรียนจบแลว จะไดรับประกาศนียบัตรจบการศึกษา SIT30713
ระดับ 3 ดานทองเที่ยวและการโรงแรม จากประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งจะสามารถศึกษาตอในระดับ 4 ไปจนถึงระดับอนุปริญญาดาน
การทองเที่ยวและโรงแรมไดตอไป
เดอะ คอฟฟ คลั บ ออสเตรเลี ย ได เ ข า ร ว มโครงการ First10
ซึ่งเปนโครงการแนะนําอาชีพและจางงานที่ใหญที่สุดของประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด มีเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3-6
เป น กลุ ม เป า หมาย โดยโครงการนี้ มุ ง หวั ง เพื่ อ ช ว ยนั ก เรี ย นใน
การตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ ในอนาคต การเข า เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
โครงการนี้ ช ว ยเสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะของเดอะ คอฟฟ คลั บ
ในการเปนองคกรทีเ่ ยาวชนอยากทํางานดวย เยาวชนสามารถเขาถึง
First10 ไดหลายชองทาง รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ ศูนยกลางออนไลน
เว็ บไซต และแอพพลิเ คชั่นในโทรศัพท ทั้ งนี้ มีนั กเรียนเขาร วม
โครงการนี้แลวจํานวน 3.85 ลานคน

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Minor Food Group was recognized as one of Aon Hewitt Best
Employers – Thailand 2015. The recognition was for innovative
employee development initiatives of three of its brands:
The Pizza Company – “New Generation Development
Program” relating to the Best Employers Theme of High
Performance Culture; Swensen’s – “Talent Management
Program and Leadership Academy” relating to the Best
Employers Theme of Effective Leadership; and Sizzler –
“Chinese-Speaking Employees (Career in China)” relating to
the Best Employers Theme of Compelling Employer Brand.
Minor Food Group’s recognition as a Best Employer was the
result of its effective learning and development programs
of its brands. Our other business units also have their
own learning and development programs, where courses
are tailored for employee development. Our employee
development programs are listed in the Performance Data
section of this report.
Minor Food Group also initiated a partnership with the
Eastern Technological College (E.TECH) to create
an online equivalency program that allows our employees
to combine work experience and online learning to attain
academic qualifications. 190 employees are participating
in the program. In addition, our cheese and dairy factories
established a “school in factory” program with Muaklek
Technical College to provide further education for 50 of
our technicians.
As part of knowledge enhancement, Minor Food Group
invited world-renown “ice-cream guru”, Dr. Douglas Goff, to
conduct training for 50 participants on important technical
aspects of ice-cream for retailers.
In 2015, our employees received an average of 72 hours
of training per year. All our full-time employees undergo
a performance appraisal at least annually. The performance
appraisal enables our employees to review their performance,
receive feedback and discuss future developments with
their supervisors.
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ไมเนอร ฟูด กรุป ไดรับคัดเลือกใหเปนหนึ่งใน สุดยอดนายจางใน
ประเทศไทย ประจําป 2558 จาก Aon Hewitt สําหรับนวัตกรรม
ดานการพัฒนาบุคลากรยอดเยี่ยมของแบรนด 3 แบรนด ไดแก
แบรนดเดอะ พิซซา คอมปะนี ซึ่งมีโครงการพัฒนาพนักงานรุนใหม
สอดคลองกับการเปนสุดยอดนายจางในเรื่องของการมีวัฒนธรรมที่
เนนผลการทํางานที่เปนเลิศ แบรนดสเวนเซนส ซึ่งมีโครงการสราง
ผูนําในระดับบริหาร สอดคลองกับการเปนสุดยอดนายจางในเรื่อง
ผูน าํ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และแบรนด ซิซซเลอร ซึง่ มีโครงการจางพนักงาน
ทีพ่ ดู ภาษาจีนได เพือ่ สงไปทํางานในประเทศจีน สอดคลองกับการเปน
สุดยอดนายจางในเรื่องการสรางความแข็งแกรงของแบรนดของ
บริษัทในฐานะที่เปนผูวาจางงานที่ดีเลิศ
การทีไ่ มเนอร ฟูด กรุป ไดรบั รางวัลสุดยอดนายจางนัน้ เปนผลมาจาก
การที่แตละแบรนดของเรามีโครงการพัฒนาทักษะและการเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน หนวยธุรกิจอื่นๆ ของไมเนอร
ก็มีโครงการในการพัฒนาทักษะการเรียนรูของพนักงานซึ่งจัดทํา
ขึ้นโดยเฉพาะใหเหมาะสมสําหรับแตละหนวยธุรกิจ ซึ่งรายละเอียด
ของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรไดแสดงไวในหัวขอผลการดําเนิน
งานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของรายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ ไมเนอร ฟูด กรุป ยังไดรว มกับวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก
(E.TECH) ในการพัฒนาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชาออนไลน
เพื่อใหพนักงานสามารถนําความรูและประสบการณในการทํางาน
มาเทียบโอนหนวยกิตในหลักสูตรผนวกกับการเรียนการสอนออนไลน
เพื่อใหไดมาซึ่งประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร โดยมีพนักงาน
เขารวมในโครงการจํานวน 190 คน นอกจากนี้ โรงงานผลิตไอศกรีม
และชีสของเรา ไดรเิ ริม่ โครงการ “โรงเรียนในโรงงาน” โดยรวมมือกับ
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก เพื่อใหพนักงานจํานวน 50 คน ไดรับ
การศึกษาดานเทคนิควิชาชีพในระดับที่สูงขึ้น
หนึ่ ง ในโครงการส ง เสริ ม ให เ กิ ด การขยายองค ค วามรู ใ นองค ก ร
ไมเนอร ฟูด กรุป ไดเชิญ ดร. ดักลาส กอฟฟ ผูเชี่ยวชาญดาน
ไอศกรีม มาใหความรูท างเทคนิคเกีย่ วกับไอศกรีมแกพนักงานของเรา
จํานวน 50 คน
ในป 2558 พนักงานของเราไดรับการฝกอบรมโดยเฉลี่ยคนละ
72 ชั่ ว โมงต อ ป พนั ก งานประจํ า ของเราทุ ก คนต อ งผ า นการ
ประเมิ น ผลงานรายบุ ค คลอย า งน อ ยป ล ะครั้ ง เพื่ อ ให พ นั ก งาน
ไดทบทวนความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดรับคําแนะนําและ
ข อ เสนอแนะ และได แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ หั ว หน า งาน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาตอไปในอนาคต
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BEING A RESPONSIBLE EMPLOYER
การเปนผูจางงานที่มีความรับผิดชอบ

Minor complies with the labor laws of the countries
we operate in globally, and is committed to being a
fair and ethical employer. In Thailand, where Minor is
headquartered and operations contributed 56% of total
revenue in 2015, we comply with Thai labor laws which
prohibit anti-collective bargaining and discriminatory
practices. Due to our diverse portfolio of businesses and
international presence, our employees are hired from
different countries and backgrounds, which contributes
to the diversity in our workforce. Employee compensation
and benefits are based on employee capabilities and
experiences, and are benchmarked to industry standards.
Male and female employees are compensated equally,
and are offered the same development opportunities.
From our analysis, standard entry level wages of our
business units in Thailand range from being on par with
the country’s minimum wage of Baht 9,000 per month to
30% higher, depending on the type of business, nature
of job and location.

ไมเนอรปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในทุกประเทศที่เรามีหนวยธุรกิจ
ดําเนินการอยู และเรามุง มัน่ ในการเปนผูจ า งงานทีม่ คี วามเปนธรรม
และมีจรรยาบรรณ ในประเทศไทย ซึ่งเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ
และเป น ประเทศที่ บ ริ ษั ท สร า งรายได คิ ด เป น สั ด ส ว นร อ ยละ 56
ของรายได ร วมในป 2558 เราอยู  ภ ายใต ก ฎหมายแรงงานของ
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งหามมิใหตอตานสิทธิการรวมตัวและเจรจา
ต อ รองของลู ก จ า ง และห า มมิ ใ ห มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ต  อ แรงงาน
อยางไมเปนธรรม และเนื่องจากเราประกอบธุรกิจที่หลากหลาย
โดยมี ห น ว ยธุ ร กิ จ อยู  ทั่ ว โลก พนั ก งานของเราจึ ง มาจากหลาย
ประเทศและมี ป ระสบการณ ที่ แ ตกต า งกั น เรามี ก ารกํ า หนด
ค า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารของพนั ก งานอย า งเหมาะสมตาม
ความสามารถและประสบการณ และเป น ไปตามมาตรฐานที่
ใกล เ คี ย งกั บ บริ ษั ท อื่ น ๆ พนั ก งานของเราทั้ ง ชายและหญิ ง ได รั บ
คาตอบแทน และไดรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและการเติบโต
ในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน จากการประเมินของเรา อัตราคาจาง
สําหรับพนักงานระดับแรกเขาของเราในประเทศไทยจะอยูระหวาง
ระดับทีเ่ ทียบเทากับอัตราคาจางขัน้ ตํา่ ของประเทศทีเ่ ดือนละ 9,000 บาท
ไปจนถึงระดับที่สูงกวาอัตราคาจางขั้นตํ่าของประเทศรอยละ 30
ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน และที่ตั้งของหนวยธุรกิจ

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
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As part of workforce management, we track and monitor
employee turnover rates. Exit interviews are conducted
with employees who have resigned prior to their departure
from the company. This enables us to identify the resignation
causes and take appropriate actions to reduce future
attrition. Details of turnover rates are in the Performance
Data section of this report.

ในการบริหารบุคลากร เรามีการติดตามอัตราการลาออกของพนักงาน
อยางใกลชดิ โดยจะมีการสัมภาษณพนักงานทีล่ าออก เพือ่ หาสาเหตุ
ของการลาออก และเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหา
โดยมีจุดมุงหมายที่จะลดอัตราการลาออกของพนักงานตอไปใน
อนาคต รายละเอียดของอัตราการลาออกของพนักงาน ปรากฏอยู
ในหัวขอผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของรายงาน
ฉบับนี้

The health and safety of our employees are very important
to us. Minor owns and operates three manufacturing plants
in Thailand: Minor Dairy Limited, Minor Cheese Limited and
NMT Limited. Each plant has a formal joint managementworker health and safety committee that helps to monitor
and advise on occupational health and safety programs. The
percentage of each factory’s total workforce represented
in each committee is as follows: Minor Dairy – 4%; Minor
Cheese – 16%; NMT – 2%. The factories’ occupational health
and safety standards are stringent with robust practices,
which have been recognized with a number of safety awards
in 2015. Details of the awards, and our occupational health
and safety practices are in the Sustainability & CSR Highlights
section and Performance Data section of this report.

ความปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย ของพนั ก งาน เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ของ
ไมเนอร เรามีโรงงานสามแหงในประเทศไทย คือ บริษทั ไมเนอร แดรี่
จํากัด บริษทั ไมเนอร ชีส จํากัด และ บริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
โรงงานแตละโรง มีคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อยางเปนทางการ มีหนาที่ติดตามและใหคําแนะนําในกิจการที่
เกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะกรรมการนี้
ประกอบไปดวยกรรมการรวมทัง้ จากระดับจัดการและระดับพนักงาน
โดยสัดสวนของผูแทนเปนรอยละ 4, 16 และ 2 ของจํานวนพนักงาน
ทั้งหมดของไมเนอร แดรี่ ไมเนอร ชีส และนวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
ตามลําดับ ซึ่งโรงงานทั้งสามมีมาตรฐานดานความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในสถานที่ทํางานที่เขมงวด และไดรับการรับรองโดย
รางวัลมาตรฐานความปลอดภัยตางๆ ในป 2558 รายละเอียดของ
รางวั ล และข อ มู ล ด า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ปรากฏ
อยูในหัวขอจุดเดนดานความรับผิดชอบตอสังคมในป 2558 และ
สวนผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืนของรายงานฉบับนี้
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DEVELOPING LEADERS
การพัฒนาผูนำ

We have a number of leadership development programs
which are designed for different groups of leaders of our
business units. The New Gen Talent program targets emerging
middle management talents from all our business units.
In 2015, 14 talents participated in the 8-month program
where they proposed and implemented projects that
develop capabilities linked to their individual development.
As part of experiential learning, they were also sent on a
field trip to one of our overseas operations.

เรามี โ ครงการพั ฒ นาผู นํ า หลายโครงการ ซึ่ ง ได อ อกแบบให
เหมาะสมกั บ ผู บ ริ ห ารในแต ล ะกลุ ม ของแต ล ะธุ ร กิ จ โครงการ
New Gen Talent มุงเนนพัฒนาผูบริหารในระดับกลางที่มาจาก
หนวยธุรกิจตางๆ ในป 2558 กลุมผูนํารุนใหม 14 คน ไดเขารวม
โครงการเป น เวลา 8 เดื อ น เพื่ อ นํ า เสนอโครงการที่ ช ว ยพั ฒ นา
ศักยภาพของแตละบุคคลและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ผูนํา
รุนใหมเหลานี้ยังไดมีโอกาสไปเรียนรูนอกสถานที่กับหนวยธุรกิจ
ในตางประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูดวยประสบการณ

Minor Hotel Group has three “Learning Journey” programs
focused on leadership development: Ascent, Endeavour and
Horizon. Ascent is an 18-month fast-track graduate program
designed to find future leaders. In 2015, 6 graduates from
Ascent’s pioneer class joined new properties as assistant
managers of their chosen specializations. Endeavour and
Horizon are 9-month programs which involve projects
and business assignments, with continuous coaching,
feedback and peer-learning. In September, the 2015
programs were launched with 10 participants in Endeavour,
and 7 in Horizon.

ไมเนอร โฮเทล กรุป มีโครงการ “เสนทางแหงการเรียนรู” ซึง่ มุง เนน
การพั ฒ นาผู นํ า 3 โครงการ ประกอบด ว ย โครงการ Ascent,
Endeavour และ Horizon โครงการ Ascent เปนหลักสูตรแบบ
เรงรัด มีระยะเวลา 18 เดือน ออกแบบมาเพื่อสรางผูนําในอนาคต
ในป 2558 ผูจบการศึกษาจากโครงการ Ascent จํานวน 6 คน
ได เ ข า ทํ า งานในตํ า แหน ง ผู ช ว ยผู จั ด การของโรงแรมเป ด ใหม
ของเราตามความชํานาญของแตละคน สวนโครงการ Endeavour
และ Horizon เป น โครงการระยะเวลา 9 เดื อ น ประกอบด ว ย
การทํ า งานตามโครงการและงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย โดยได รั บ
การฝกสอน ขอเสนอแนะและการเรียนรูจากเพื่อนรวมงานอยาง
ตอเนื่อง โดยทั้งสองโครงการไดเปดตัวในเดือนกันยายน 2558 และ
มีผเู ขารวมโครงการ Endeavour 10 คน และโครงการ Horizon 7 คน

13 top talents from Minor Food Group participated in the
third iteration of our Sustainability Leadership Development
Program (SLDP) in 2015. SLDP is a 9-month action-based
assignment on sustainability leadership development,
where participating senior management talents propose
and implement approved projects with anticipated business
and social and/or environmental impacts. Talents participated
in one-on-one coaching sessions with one of Thailand’s
sustainability thought leaders, attended a session by a
prominent guest speaker from one of Thailand’s leading
non-profit organizations, and also connected with commercial
and non-governmental organizations, to learn about best
practices. Implemented projects include carbon emission
reduction in logistics operations (project highlights

โครงการพัฒนาผูน าํ อยางยัง่ ยืน หรือ Sustainability Leadership
Development Program (SLDP) ซึ่งมีระยะเวลา 9 เดือน ไดจัดขึ้น
เปนปที่สาม โดยมีผูบริหารระดับสูงเขารวมโครงการจํานวน 13 คน
จาก ไมเนอร ฟูด กรุป โดยผูเขารวมโครงการตองนําเสนอโครงการ
ที่สงผลกระทบในเชิงบวกตอทั้งธุรกิจและสังคมหรือสิ่งแวดลอม
ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง กลุมผูนํา SLDP ไดรับการฝกสอน
แบบตั ว ต อ ตั ว โดยบุ ค คลชั้ น นํ า ในสาขาด า นการพั ฒ นาอย า ง
ยั่ ง ยื น ของประเทศไทย ได เ ข า รั บ ฟ ง การบรรยายจากวิ ท ยากร
รั บ เชิ ญ ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จากองค ก รที่ ไ ม ห วั ง ผลกํ า ไร และ
สร า งเครื อ ข า ยกั บ ภาคธุ ร กิ จ และหน ว ยงานรั ฐ บาล เพื่ อ เรี ย นรู
เกี่ ย วกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด ในป จ จุ บั น โครงการที่ เ ริ่ ม มี
การดําเนินการแลว ไดแก โครงการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
ในกระบวนการขนสงสินคา (รายละเอียดของโครงการโปรดดูทหี่ วั ขอ
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in Sustainability Leadership Development Program
Spotlights section); increased school participation in
The Pizza Company’s Book Club (project highlights in
Sustainability Leadership Development Program Spotlights
section); enhancement of The Pizza Company Driver
Safety program, where over 1,200 delivery drivers were
trained on safe motorbike-riding skills; warehouse asset
management system for Minor Food Group to increase
recycling and reduce waste; and cooking skills training for
hearing impaired students using Sizzler curriculum, where
2 high-school students were trained in 3 months.

จุดเดนของโครงการพัฒนาผูนําอยางยั่งยืน) โครงการเดอะ พิซซา
คอมปะนี ชวนน อ งอ า น (รายละเอี ย ดของโครงการโปรดดู ที่
หั ว ข อ จุ ด เด น ของโครงการพั ฒ นาผู นํ า อย า งยั่ ง ยื น ) โครงการ
ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ของเดอะ พิ ซ ซ า คอมปะนี ซึ่ ง มี พ นั ก งานขั บ รถ
จั ก รยานยนต ส ง พิ ซ ซ า กว า 1,200 คนเข า ร ว มอบรมทั ก ษะ
การขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัย โครงการบริหารจัดการคลัง
สิ นคาสํ าหรับไมเนอร ฟูด กรุป ซึ่งชวยลดการเกิดของเสี ยและ
เพิ่ ม การนํ า กลั บ มาใช ใ หม และโครงการอบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ
การประกอบอาหารใหแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
โดยใชหลักสูตรของซิซซเลอร ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 คน
ไดรับการอบรมเปนระยะเวลา 3 เดือน

SUSTAINABILITY LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM SPOTLIGHTS
จุดเดนของโครงการพัฒนาผูนำอยางยั่งยืน
PROJECT: CARBON FOOTPRINT REDUCTION IN LOGISTICS
โครงการ: การลดกาซคารบอนไดออกไซดในกระบวนการขนสงสินคา
2014/2557 2015/2558

Fuel Consumption
Saving Rate

Total distance travelled – kilometers (km) 746,187 892,048

อัตราการประหยัดเชื้อเพลิง

ระยะทางรวม – กิโลเมตร

Total fuel consumed – liters (l)
การใชเชื้อเพลิงรวม – ลิตร

151,273 127,890

Fuel consumption rate – km/l

4.93

6.98

Actual carbon emissions – metric tons

2.79

2.23

อัตราการใชเชื้อเพลิง – กิโลเมตร/ลิตร
จํานวนการปลอยคารบอน – เมตริกตัน

41%
20%

CO2 Emissions
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

Note:
1. Calculations from 10% of truck fleet
2. Direct GHG emissions (Scope 1)
– Calculated from diesel consumption
3. Co2 conversion factor obtained from Thailand Greenhouse
Gas Management Organization (TGO)

หมายเหตุ:
1. การคํานวณขางตนมาจากจํานวนรถ 10%
ของรถที่ใชในการขนสง
2. การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
– คํานวณจากปริมาณนํ้ามันดีเซลที่ใช
3. คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก
มาจากองคการบริหารกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)
2014/2557 2015/2558

PROJECT: THE PIZZA COMPANY’S BOOK CLUB
โครงการ: เดอะ พิซซา คอมปะนี ชวนนองอาน

Participating schools

จํานวนโรงเรียนที่เขารวมโครงการ (แหง)

Participating students

จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ (คน)

589

816

251,321 339,146

Students achieving reading assignments 174,561 208,078
จํานวนนักเรียนทีอ่ า นหนังสือจนครบตามกําหนด (คน)

Pizzas redeemed

จํานวนพิซซาที่แลกไป (ถาด)

18,772

65,002
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FOSTERING SOCIAL RESPONSIBILITY MINDSET
สรางจิตสำนึกความรับผิดชอบตอสังคม
As an extension of our “People Development” Core Value,
we endeavor to foster a social responsibility mindset
amongst our employees and partners. We believe that doing
so contributes to the development of socially conscious
and responsible individuals, who would not merely excel
at achieving business results for the company, but would
also be educated on making a positive difference to society
and the environment. We do so by creating opportunities
for our employees to voluntarily participate in initiatives with
positive social impacts. In addition to employees, some
of our partners also join us in these initiatives while others
initiate their own activities.
Introduction of the social responsibility concept to employees
is initiated during orientation, where new recruits are briefed
on Minor’s sustainability philosophy, approach, framework
and initiatives. They are then invited and encouraged
to participate in our various initiatives to expose them to
organizations and situations that would continually foster
a social responsibility mindset, throughout their careers
with Minor.
As demonstration of leadership by example, our executives
have long practiced accepting donations for a charity of
their choice on their birthdays, instead of receiving personal
gifts.

ไมเนอรเชื่อวาการสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมใหแก
พนักงานและพันธมิตรของเรา เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมคานิยม
ขององคกรในการ “มุง มัน่ พัฒนาคน” เราเชือ่ วาการกระทําเชนนีจ้ ะนํา
ไปสูการสรางบุคลากรที่มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม ที่ไม
เพียงแคสามารถทํางานใหบรรลุผลทางธุรกิจไดอยางยอดเยีย่ ม แตยงั
มีความรูค วามสามารถทีจ่ ะสรางความแตกตางเชิงบวกตอสังคมและ
สิง่ แวดลอมไดอกี ดวย ดังนัน้ เราจึงพยายามสรางโอกาสใหพนักงานได
เขามามีสว นรวมในการเปนอาสาสมัครเพือ่ ริเริม่ ทําโครงการเพือ่ สังคม
ตางๆ นอกจากนีพ้ นั ธมิตรของเราก็มโี อกาสไดเขามามีสว นรวมในการ
ทําโครงการเหลานี้กับไมเนอรหรือพัฒนาโครงการของตนเอง
การปลูกฝงเรื่องแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมใหแกบุคลากร
เริม่ ตนขึน้ ตัง้ แตวนั ปฐมนิเทศ ซึง่ พนักงานใหมจะไดรบั ทราบถึงปรัชญา
วิธีการ แนวทางสูการพัฒนาอยางยั่งยืน และโครงการตางๆ ของ
ไมเนอร โดยพนักงานจะไดรับเชิญและสนับสนุนใหเขารวมโครงการ
ตางๆ เพื่อใหมีสวนรวมกับองคกรและสถานการณตางๆ ที่จะสราง
จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา
การทํางานกับไมเนอร
หนึ่งในการสาธิตความเปนผูนําที่ดีดวยการปฏิบัติเปนตัวอยาง คือ
ธรรมเนียมปฏิบัติมายาวนานวาในวาระครบรอบวันเกิดของผูบริหาร
ระดั บ สู ง จะงดรั บ ของขวั ญ วั น เกิ ด แต จ ะรั บ การร ว มบริ จ าคเงิ น
เพื่อการกุศลตางๆ แทน
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CONTRIBUTING TO COMMUNITY – CORPORATE INITIATIVES
โครงการเพื่อสังคมของบริษัท

The branding behind our social responsibility cause is
Minor Together With Love, which promotes the spirit
of volunteerism and our aspirations to foster a social
responsibility mindset amongst Minor employees and
stakeholders. Initiatives that are implemented under the
umbrella of Minor Together With Love typically include
disaster relief efforts, donations to the underprivileged and
rural communities, development activities at schools and
quarterly blood donations.
In 2015, some of our employees and their families were
unfortunate victims of the earthquake in Nepal and floods
in Pattaya. Donations were contributed by our employees
at all levels. Funds raised for the Nepal earthquake disaster
relief totaled Baht 807,211, of which 78% was donated to
Thai Red Cross Society’s and local government’s Nepal
Earthquake Relief Fund, and 22% was contributed to
support 50 Nepali employees from 9 of Minor Hotel Group’s
properties who were affected by the earthquake. Funds
raised for the Pattaya flood disaster relief of Baht 96,000
was contributed to 64 affected employees.
We, jointly with two neighboring companies, organize
quarterly blood donations to the Thai Red Cross Society.
Each quarter, more than 100 donors donate either 350ml or
450ml of blood each, depending on their weight.

โครงการ Minor Together With Love เปนสัญลักษณแหงความรวมมือ
ร ว มใจในการรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คมของไมเนอร ที่ ต  อ งการสร า ง
แรงบันดาลใจในการมารวมเปนอาสาสมัครและรับผิดชอบตอสังคม
ให แ ก พ นั ก งานและผู  มี ส  ว นได เ สี ย ของเรา โครงการที่ ทํ า ภายใต
สัญลักษณ Minor Together With Love มักจะเปนการบรรเทาภัยพิบตั ิ
การบริจาคชวยเหลือผูดอยโอกาสในชนบท กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน
และการบริจาคโลหิตทุกไตรมาส
ในป 2558 ครอบครัวของพนักงานของเราบางรายไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณแผนดินไหวที่ประเทศเนปาลและเหตุการณนํ้าทวม
ที่เมืองพัทยา พนักงานทุกระดับชั้นจึงไดรวมกันบริจาคเงินชวยเหลือ
ผูประสบภัย ซึ่งเงินที่ไดรับบริจาคสําหรับเหตุการณแผนดินไหว
ที่ประเทศเนปาลนั้นรวมเปนจํานวน 807,211 บาท โดย 78% บริจาค
ใหแกกองทุนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยที่เนปาลของสภากาชาดไทย
และหนวยงานรัฐบาล และอีก 22% บริจาคเพื่อชวยเหลือพนักงาน
ชาวเนปาลจํานวน 50 ราย ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณแผนดิน
ไหวทีท่ าํ งานใหกบั โรงแรมในเครือไมเนอร 9 แหง สําหรับเงินชวยเหลือ
ภัยพิบตั นิ าํ้ ทวมทีพ่ ทั ยาเปนจํานวน 96,000 บาทนัน้ ไดสง ไปชวยเหลือ
พนักงานที่ไดรับผลกระทบจํานวน 64 ราย
ไมเนอรรวมมือกับสภากาชาดไทยและบริษัทที่ตั้งอยูใกลเคียงกัน
อีกสองแหง จัดโครงการบริจาคโลหิตเปนประจําทุกไตรมาส โดยแตละ
ไตรมาสมีผบู ริจาคโลหิตมากกวา 100 ราย ซึง่ แตละรายจะรวมบริจาค
โลหิตจํานวน 350 มล. หรือ 450 มล. ขึน้ อยูก บั นํา้ หนักตัวของผูบ ริจาค

Minor Founder’s Day is our annual “Day of Good Deeds”,
which is celebrated on June 4th of every year. It is a day
where all employees are encouraged to embrace the spirit
of giving by spending the day contributing their time and
efforts to a good cause. In 2015, our head office as well
as our dairy and cheese factories organized the on-going
corporate-level school adoption program, which involved
4 schools supported by a budget of over Baht 1 million.
Each business unit was assigned improvement activities
for school facilities. Assignments included activities with
students, painting the library and playground, cleaning the
canteen, classroom and school compound, and equipping
the IT center.
Our properties worldwide also carried out activities in their
local communities to celebrate Minor Founder’s Day. Most
of the community engagement activities and initiatives were
focused on school improvements as well as contributions to
homes for the elderly, orphanages and children with special
needs. Other activities included those with environmental
impact like mangrove and sea-grass planting, and clean-ups
of reefs, beaches and parks. Some properties organized
blood donations while a few organized cycling fundraisers,

and giving rabies vaccine to stray cats and dogs. One property
team was particularly creative with their contribution, where
they constructed a chicken coop for the local community.
Minor Food Group Singapore also joined the celebrations for
the first time by organizing a community outreach acitivity
with non-governmental organization, Beyond Social Services.
The team visited households in local neighborhoods, and
focused on children and youth from low-income families.
Our corporate-level monthly employee volunteering program,
Good Deeds in Your Birth Month, was launched in January 2015.
Employees born in a particular month were encouraged
to participate in external social responsibility acitivities
such as visits to centers for children with special needs,
as well as underprivileged and disadvantaged children.
Approximately 800 volunteer hours was contributed.
Total cash contibution of over Baht 680,000 was raised
and donated to 9 beneficiary organizations, comprising
schools and centers for disadvantaged children and youth.

Minor Founder’s Day เปน “วันจิตอาสา” ของบริษทั ทีจ่ ดั ขึน้ ในวันที่
4 มิถุนายนของทุกป เปนวันที่พนักงานทุกคนจะรวมแรงรวมใจกัน
ทํากิจกรรมสาธารณประโยชนหรือเพือ่ การกุศลตามความสนใจ ในป
2558 ทางสํานักงานใหญและโรงงานไมเนอร แดรี่ และไมเนอร ชีส
ไดจัดโครงการชวยเหลือโรงเรียนจํานวน 4 แหงดวยงบประมาณ
กว า 1 ล า นบาท โดยแต ล ะหน ว ยธุ ร กิ จ ในองค ก รได ร ว มกั น ทํ า
กิจกรรมตางๆ เพือ่ พัฒนาโรงเรียนและนักเรียน เชน การรวมกิจกรรม
สันทนาการกับนักเรียน ทาสีหองสมุดและสนามเด็กเลน ทําความ
สะอาดโรงอาหาร หองเรียน ปรับภูมิทัศนโดยรอบใหสวยงามและ
ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรใหแกโรงเรียน
โรงแรมของเราในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกก็เขารวมโครงการจิตอาสา
วัน Minor Founder’s Day นี้เชนกัน กิจกรรมที่จัดขึ้นมีหลากหลาย

ประเภท ตัง้ แตการพัฒนาโรงเรียน การบริจาคอาหาร เงิน และขาวของ
เครื่องใชตางๆ ใหแกบานพักคนชรา เด็กกําพรา และเด็กที่ตองการ
ความดูแลเปนพิเศษ รวมถึงกิจกรรมเพือ่ สิง่ แวดลอม อาทิ การปลูกปา
ชายเลน การปลูกหญาทะเล การทําความสะอาดแนวปะการัง ชายหาด
และเขตอุทยาน นอกจากนี้บางโรงแรมยังไดจัดกิจกรรมการบริจาค
โลหิต กิจกรรมปน จักรยานเพือ่ การกุศล ไปจนถึงการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัขและแมวจรจัด และการสรางเลาไกใหแก
ชุมชน สําหรับกลุม ไมเนอร ฟูด สิงคโปร ไดเขารวมกิจกรรมจิตอาสานี้
เปนปแรก โดยจัดทํากิจกรรมรวมกับองคกรภาคเอกชน Beyond
Social Services เพื่อใหบริการชุมชน โดยไปเยี่ยมเยียนครัวเรือน
ตางๆ ที่อยูในชุมชนใกลเคียง และเนนการใหความชวยเหลือแกเด็ก
และเยาวชนจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน
สํานักงานใหญของเราไดริเริ่มจัดกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน
เปนประจําทุกเดือนภายใตชอื่ โครงการทําดีเดือนเกิด เปนครัง้ แรก
ในเดือนมกราคม ป 2558 โดยจะเชิญชวนใหพนักงานที่เกิดใน
เดือนนัน้ ๆ มารวมกันทําความดีเพือ่ สังคม เชน ไปเยีย่ มเยียนเด็กทีต่ อ ง
รับการดูแลเปนพิเศษและเด็กดอยโอกาส การทําความดีโดยอาสา
สมัครเพื่อสังคมในปนี้รวมแลวนับเปนเวลาประมาณ 800 ชั่วโมง
มีการบริจาคในรูปตางๆ รวมมูลคามากกวา 680,000 บาท และ
ไดใหความชวยเหลือแก 9 องคกร ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนและ
ศูนยชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส
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CONTRIBUTING TO COMMUNITIES – PARTNER AND PROPERTY INITIATIVES
โครงการเพื่อสังคมของพันธมิตรและโรงแรมในเครือ
In Australia, Oaks Hotels & Resorts, a division of Minor
Hotel Group, supports the Children’s Hospital Foundation
at Lady Cilento Children’s Hospital for children struggling
to conquer different forms of cancers. The Foundation also
funds life-saving medical research, invests in vital new
equipment and provides comfort, entertainment, family
support and care programs. Fourteen of its staff manned the
telephones of Channel Nine Children’s Hospital Telethon,
which raised AUD 10.5 million for the Foundation in 2015.
In addition, Cherry Trees were placed in the reception areas
of properties in Brisbane with handwritten wishes from
children expressing their individual hopes and desires.
Guests can make donation of gold coins, which will be
collected for the Foundation throughout 2016.

โรงแรมในเครือ โอคส โฮเทล แอนด รีสอรท ประเทศออสเตรเลีย
ของกลุ ม โรงแรมของไมเนอร ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น แก มู ล นิ ธิ
โรงพยาบาลเด็ก (Children’s Hospital Foundation) ที่โรงพยาบาล
Lady Cilento Children’s Hospital เพื่อชวยเหลือเด็กที่ปวยเปน
โรคมะเร็งชนิดตางๆ ซึ่งมูลนิธินี้ใหทุนแกงานวิจัยทางการแพทย
เพื่อชวยชีวิตมนุษย ซื้อเครื่องมือที่จําเปนตางๆ และจัดโครงการ
ใหความชวยเหลือครอบครัวในการดูแลผูปวย อํานวยความสะดวก
และใหความบันเทิง ในปนี้ไดมีพนักงานของเราจํานวน 14 คนไป
รวมการระดมทุนทางโทรศัพทของโรงพยาบาลผานสถานีโทรทัศน
ชอง 9 และมีสวนรวมทําใหมูลนิธิไดรับเงินสนับสนุนเปนจํานวน
10.5 ลานเหรียญออสเตรเลีย นอกจากนี้ ในโรงแรมในเมืองบริสเบน
ไดนําตนเชอรรี่หอยกระดาษที่เขียนคําอธิษฐานของเด็กๆ ไปวางไว
บริเวณโถงตอนรับ โดยแขกของโรงแรมสามารถนําเหรียญทอง
ไปหยอดทีก่ ลองใกลตน ไมเพือ่ นําไปใหเด็กๆ ทีม่ ลู นิธใิ นป 2559 ตอไป

Oaks also sponsors room nights for local community
initiatives and good causes. The followings highlight some
of its sponsorships in 2015. Camp Quality works with
children living with cancer. The Cancer Council, Australia’s
Biggest Morning Tea, raises funds for cancer research,
prevention and support services. Fight on the Beaches
raises funds for cancer research. Mackay Pride Campaign
with council #Mackay pride campaign encourages positive
conversations by local residents and help celebrate
the communities. The sponsorships also supported
Queensland’s Buderim Mountain State School and
Queensland Police Service.

ในป 2558 โอ ค ส โฮเทล แอนด รี ส อร ท ได ม อบห อ งพั ก เพื่ อ
สนับสนุนโครงการของชุมชนทองถิน่ ในการทําความดีและชวยเหลือ
สั ง คม อาทิ โครงการ Camp Quality ซึ่ ง ช ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ เ ป น
โรคมะเร็ง โครงการ Australia’s Biggest Morning Tea ของสถาบัน
มะเร็ง ซึ่งจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และ
สนับสนุนการปองกันและดูแล โครงการ Fight on the Beaches
ซึ่งจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยโรคมะเร็ง แคมเปญ Mackay
Pride ซึ่งสงเสริมการสื่อสารในเชิงบวกโดยคนในชุมชน เพื่อสราง
ความภู มิ ใ จในการเป น ส ว นหนึ่ ง ของชุ ม ชน สนั บ สนุ น โรงเรี ย น
Queensland’s Buderim Mountain State School และสํานักงาน
ตํารวจแหงรัฐควีนสแลนด

As part of community engagement, Oaks is also involved
in major sponsorship agreements with Surf Life Saving
Queensland, Opera Australia, Australia Zoo, South Australian,
South Australian Rugby League / South Australian Cricket
Association, and the Royal Brisbane Women’s Hospital.

เพื่ อ สร า งการมี ส ว นร ว มกั บ ชุ ม ชน โอ ค ส ยั ง คงให ก ารสนั บ สนุ น
องคกรตางๆ อาทิ Surf Life Saving Queensland โอเปราออสเตรเลีย
สวนสัตวออสเตรเลีย สมาคมรักบี้ลีกเซาทออสเตรเลีย สมาคม
คริ ก เก็ ต เซาท อ อสเตรเลี ย และโรงพยาบาล Royal Brisbane
Women’s Hospital

Credit Photo: Warren Lynam / APN

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

As an extension of Anantara’s brand positioning of “authentic
luxury and locally connected”, Anantara’s 365 Days of Good
Deeds is the social responsibility cause of our Anantara
properties to be responsible members of the local
communities. The concept is that at least one good deed
with positive social or environmental impact is initiated by an
Anantara property every day of the year, and guests or local
communities are encouraged to participate. These include
the Anantara Wishing Tree initiatives which raised funds
to purchase school uniforms, bags and stationery for local
school children; hosting school field trips; safety and first
aid training for students; visits to orphanages and children
with special needs; mangrove and seagrass planting; and
beach and park clean-ups.
Sun International partnered with the Anthony Robbins
Foundation to improve the quality of education at Nakatindi
Community School in Zambia. Nakatindi School has
approximately 800 children, and serves a population of
almost 5,000 people from the surrounding villages and
communities. The Anthony Robbins Foundation was
founded by the famous American motivational speaker,
Anthony Robbins, who first visited the school in 2011.
During the visit, Anthony Robbins donated funds to improve
school infrastructure, and made a commitment to donate
USD 100,000 in collaboration with Sun International. The
funds are being disbursed over 2 years, from 2014 to
2016, and used for the establishment of a computer center,
construction of an arts block and volunteer teacher’s
allowances. Additionally, our Anantara and AVANI
properties in Africa also work with government agencies,
local financial institutions, and non-governmental
organizations on community development initiatives.
These include funding support for construction of a physical
rehabilitation center; HIV and AIDS awareness program;
wellness program; environmental awareness program;
school improvement initiatives; provisions of monthly food
rations; training in peanut butter production and business
skills; training in tailoring and business skills for women;
youth empowerment and support programs.

087

เพื่อใหสอดคลองกับเอกลักษณของแบรนดอนันตราที่สะทอนถึง
“ความหรูหราอยางแทจริงและเขาถึงทองถิ่น” เราจึงริเริ่มโครงการ
อนันตรา 365 วันแหงการทําความดี เพือ่ แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต อ สั ง คมและชุ ม ชนที่ โ รงแรมตั้ ง อยู แนวคิ ด ของโครงการคื อ
การสนับสนุนการทําความดีอยางนอยหนึ่งอยางในโรงแรมของเรา
ทุกๆ วันตลอดทั้งป รวมทั้งสงเสริมใหแขกที่มาพักที่โรงแรมของเรา
และคนในชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว มด ว ย อาทิ โครงการอนั น ตรา
Wishing Tree ซึ่งจัดหาทุนในการซื้อชุดนักเรียน กระเปานักเรียน
และอุ ป กรณ ก ารเรี ย นให แ ก นั ก เรี ย นในชุ ม ชน จั ด ทั ศ นศึ ก ษา
นอกโรงเรี ย น ให ค วามรู แ ก นั ก เรี ย นในเรื่ อ งความปลอดภั ย
และการปฐมพยาบาล เยี่ ย มเยื อ นสถานเลี้ ย งเด็ ก กํ า พร า และ
เด็กที่ตองการความดูแลเปนพิเศษ ปลูกปาชายเลน ปลูกหญาทะเล
และทําความสะอาดชายหาดและเขตอุทยาน
ซั น อิ น เตอร เ นชั่ น แนล ได ร ว มกั บ มู ล นิ ธิ แ อนโทนี่ รอบบิ น ส
ในการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาที่โรงเรียนชุมชน Nakatindi
ประเทศแซมเบีย โรงเรียน Nakatindi มีนักเรียนประมาณ 800 คน
และรองรั บ ประชากรจํ า นวนเกื อ บ 5,000 คนจากหมู บ า นและ
ชุ ม ชนใกล เ คี ย ง มู ล นิ ธิ แ อนโทนี่ รอบบิ น ส ก อ ตั้ ง ขึ้ น โดยนั ก พู ด
สร า งกํ า ลั ง ใจชื่ อ ดั ง ชาวอเมริ กั น ที่ ไ ด ม าเยื อ นโรงเรี ย นครั้ ง แรก
ในป 2554 ในระหวางการมาเยือนนั้นแอนโทนี่ รอบบินสไดบริจาค
เงินเพื่อใชในการปรับปรุงโรงเรียนและไดใหคําสัญญาวาจะบริจาค
เงินจํานวน 100,000 เหรียญสหรัฐ รวมกับซัน อินเตอรเนชั่นแนล
โดยกองทุ น นี้ จ ะเบิ ก จ า ยในระยะเวลา 2 ป ตั้ ง แต ป 2557 ถึ ง
ป 2559 และใช สํ า หรั บ การสร า งห อ งคอมพิ ว เตอร ห อ งศิ ล ปะ
และสนั บ สนุ น เบี้ ย เลี้ ย งของครู อ าสาสมั ค ร นอกจากนั้ น
โรงแรมในเครืออนันตราและอวานีในแอฟริกา ไดรวมงานกับ
หนวยงานของรัฐบาล สถาบันการเงินในทองถิ่น และองคกรพัฒนา
เอกชนในการริเริ่มโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน อาทิ การสราง
ศู น ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพทางร า งกาย โครงการให ค วามรู เ รื่ อ ง
เชื้อ HIV และโรคเอดส โครงการการสรางสุขภาพที่ดี โครงการ
ปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ด า นสิ่ ง แวดล อ ม โครงการพั ฒ นาโรงเรี ย น
การแบ ง ป น อาหารรายเดื อ น การฝ ก อบรมการผลิ ต เนยถั่ ว และ
การบริหารธุรกิจ การฝกอบรมเฉพาะทางดานความชํานาญทางธุรกิจ
สําหรับสตรี โครงการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพใหแกเยาวชน
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The St. Regis Charity Ball 2015 raised over Baht 6 million for
the construction of a public building at the Queen Savang
Vadhana Memorial Hospital in Sriracha, Cholburi under the
auspices of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.

ในป 2558 โรงแรมเซ็นต รีจิส ไดจัดงานการกุศลและสามารถระดม
ทุนไดมากกวา 6 ลานบาท เพื่อสมทบทุนกอสรางอาคารศูนยรักษา
พยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา 150
ป โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใน
พระอุปถัมภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

The Coffee Club Australia held its annual The Coffee Club
Telethon Ball, in conjunction with Channel Nine Children’s
Hospital Telethon, which raised over AUD 232,000 for the
Children’s Hospital Foundation. Additionally, The Coffee
Club has been supplying coffee to volunteers of The WA
Telethon for 18 years. Besides these two initiatives, The
Coffee Club has also been a proud sponsor and supporter
of The Special Children’s Christmas Parties for more than 20
years, where families with disabled or unwell children from
all over Australia are invited to these events. The Coffee
Club staff volunteer to operate a complimentary coffee cart,
serving coffee to parents while kids indulge in hot chocolates
with extra marshmallows.

เดอะ คอฟฟ คลับ ออสเตรเลียไดเปนเจาภาพจัดงานราตรี
การกุศลประจําป รวมกับการระดมทุนทางโทรศัพทผานทางสถานี
โทรทัศนชอ ง 9 โดยระดมทุนไดกวา 232,000 เหรียญออสเตรเลีย เพือ่
มอบใหแกมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก นอกจากนี้ เดอะ คอฟฟ คลับ ยัง
ไดจดั หากาแฟเพือ่ ใหบริการแกอาสาสมัครในงานหารายได The WA
Telethon มาตลอด 18 ป นอกจากสองโครงการดังกลาว เดอะ คอฟฟ
คลับ ยังเปนผูใ หการสนับสนุนการจัดงานเลีย้ งฉลองคริสตมาสใหแก
เด็กพิเศษมากวา 20 ป โดยเชิญครอบครัวที่มีเด็กพิการหรือเจ็บปวย
จากทั่วประเทศออสเตรเลียมารวมงาน พนักงานของเดอะ คอฟฟ
คลับมาเปนอาสาสมัครในการใหบริการรถเข็นกาแฟ แจกกาแฟใหแก
ผูปกครอง และเครื่องดื่มช็อคโกแลตรอนใสมารชเมลโลใหแกเด็กๆ

Riverside provides tertiary education scholarships
to students from disadvantaged backgrounds with good
academic achievements in China. Each year, 30 students
are selected and awarded RMB 5,353 at a ceremony in
Wushan. Phonetically in Chinese, 53 sounds like Wushan.

ในทุกปรานอาหาร ริเวอรไซด ที่ประเทศจีน ไดมอบทุนการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาใหแกนักเรียนที่ขาดแคลนแตมีผลการเรียนดี
จํ า นวน 30 ทุ น รายละ 5,353 หยวนที่ เ มื อ งวู ฮั น ในภาษาจี น
เลข 53 ออกเสียงคลายกับคําวาวูฮัน

In Cambodia, the local franchise owner of The Pizza Company
treated homeless children in Phnom Penh to free pizzas.

ในกัมพูชาผูประกอบการแฟรนไชสทองถิ่นเดอะ พิซซา คอมปะนี
ไดเลี้ยงพิซซาใหแกเด็กไรบานในกรุงพนมเปญ
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รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

PRACTICING GOOD CORPORATE GOVERNANCE
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

At Minor, we are cognizant that a strong corporate governance
culture and structure is imperative to support and sustain
the long-term growth of the company. Our strong corporate
governance structure is headed by our Board of Directors,
which oversees the interests of the company and its
shareholders, and is supported by four committees.
The responsibilities of the Board are detailed in the Good
Corporate Governance section of our 2015 Annual Report
and the Corporate Governance section on our website,
while the committees’ functions are detailed in the Shareholders’
Structure and Management section of the Annual Report.
Minor has established a set of Good Corporate Governance
Guidelines, which are reviewed, approved by the Board
of Directors, and updated annually to incorporate changes
in business operations, the regulatory environment and
applicable laws. These guidelines are published on our
website.

ไมเนอรตระหนักดีวาโครงสรางและวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่แข็งแกรง มีความสําคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัท
อยางยั่งยืนในระยะยาว โครงสรางการกํากับดูแลที่ดีของเรานั้น
มีคณะกรรมการบริษัทเปนผูนําในการดูแลผลประโยชนของบริษัท
และผูถือหุน และมีคณะกรรมการสนับสนุนอีก 4 ชุด รายละเอียด
ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ได ร ะบุ ไ ว ใ นหั ว ข อ
หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นรายงานประจําป 2558 และการกํากับ
ดู แ ลกิ จ การบนเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ในขณะเดี ย วกั น หน า ที่ ข อง
คณะกรรมการได ถู ก ระบุ ไ ว ใ นหั ว ข อ โครงสร า งการถื อ หุ น และ
การจัดการในรายงานประจําป บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) ไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไดรับ
การตรวจทาน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท นโยบายนี้จะถูก
ปรับปรุงเปนประจําทุกป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
การดําเนินธุรกิจ กฎระเบียบ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ บริษัท
ไดเผยแพรนโยบายนี้ผานทางเว็บไซตของบริษัท

ในป 2558 เราไดรับคะแนนในระดับดีเลิศเปนปที่สามติดตอกัน
จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดย
In 2015, we were rated “excellent” for the third consecutive สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย
year in the Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies 2015, published by the Thai Institute of
Directors Association.

MINOR’S CORPORATE
GOVERNANCE ACTIVITIES
IN 2015 ARE CLASSIFIED
INTO 5 MAIN CATEGORIES:

การกำกับดูแลกิจการของ
ไมเนอร ในป 2558
แบงตาม 5 หมวดหลัก ดังนี้

RESPONSIBILITIES
OF THE BOARD

RIGHTS
OF
SHAREHOLDERS

ความรับผิดชอบของกรรมการ

สิทธิของผูถือหุน

DISCLOSURE
AND
TRANSPARENCY

MINOR’S
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของไมเนอร

การเปดเผยขอมูล
และความโปรงใส

EQUITABLE
TREATMENT OF
SHAREHOLDERS
ความเทาเทียมกันของ
ผูถือหุน

ROLES OF
STAKEHOLDERS
บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

For details, please refer to the Good Corporate Governance section of our 2015 Annual Report.
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอางอิงไดจากรายงานประจําป 2558 ของบริษัทในหัวขอหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ENFORCING ETHICS AND INTEGRITY
สงเสริมความซื่อสัตยและความถูกตองชอบธรรม
At Minor, we inculcate a corporate culture where our people
are firmly committed to ethics and integrity. Besides our Good
Corporate Governance guidelines, our Code of Conduct
enables employees at all levels to better understand and
adhere to the right practices, and also serves to communicate
to our shareholders, investors, business partners and other
external stakeholders. All employees are required to
acknowledge and sign a copy of our Employee Code of
Conduct upon employment, and re-acknowledge annually.
Follow-up and reporting on whether the Code is being abided
by is part of the internal audit process.
As part of our commitment to continually strive to develop,
strengthen and promote high standards of integrity and
ethical business practices in conducting our businesses
and in dealing with business partners, we have also
established our Business Partner Code of Conduct. This
outlines the minimum standards and requirements expected
from our business partners to adopt and adhere to when

doing business with Minor. Aspects covered are safety,
labor practice, health and safety, and environmental
management.
Our Whistle-Blower Policy stipulates that employees who
report unethical practices are protected. Two contact channels
are available: email addressed to whistleblower@minor.com
which will reach the Whistle-Blower Steering Committee’s
Secretary, Group Director of Internal Audit & Risk
Management and Director of Corporate Secretary; or
postal addressed directly to the Whistle-Blower Steering
Committee. Confidentiality will be maintained to the fullest
extent possible. All reports are subject to appropriate
investigation and are brought to full closure using systematic
processes and tracking systems with confidence that
Whistle-Blowers would not be threatened or harmed.
The Code of Conducts and Whistle-Blower Policy are also
published on our website.
In 2015, no material non-compliance with laws or regulations
in relation to corruption was identified.

Minor is committed and continually
strive to develop, strengthen and
promote high standards of integrity
and ethical business practices
in conducting our business and
in dealing with business partners.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ไมเนอร มี ก ารปลู ก ฝ ง วั ฒ นธรรมองค ก รที่ ส นั บ สนุ น ให พ นั ก งาน
ของเรา มุงมั่นในการปฏิบัติอยางซื่อสัตยและถูกตองชอบธรรม
นอกจากนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทยังมีระเบียบ
ปฏิบัติของบริษัท (Code of Conduct) สําหรับทั้งพนักงานและคูคา
ที่ชวยสนับสนุนใหพนักงานทุกระดับเขาใจและยึดมั่นในการปฏิบตั ิ
อยางถูกตอง และชวยในการสือ่ สารกับผูถ อื หุน นักลงทุน พันธมิตร
ทางธุรกิจ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ภายนอกองคกร พนักงานทุกคน
จะต อ งรั บ ทราบและลงนามยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ
ตั้ ง แต การเริ่มจางงาน และทบทวนการยินยอมเปนประจําทุกป
การตรวจสอบและรายงานการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ เ ป น
สวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภายใน
เรามีความมุงมั่นอยางตอเนื่องที่จะพัฒนาและสงเสริมมาตรฐาน
ดานความซื่อสัตยและความถูกตองชอบธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ทัง้ ของเราเองและรวมกับคูค า ทางธุรกิจ เราจึงไดจดั ทําระเบียบปฏิบตั ิ
สําหรับคูคาขึ้น โดยระเบียบนี้ไดกําหนดมาตรฐานและขอกําหนด
ขั้ น ตํ่ า ที่ ค รอบคลุ ม ด า นความปลอดภั ย การปฏิ บั ติ ต  อ แรงงาน
ความปลอดภัยและสุขอนามัย และการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งเรา
คาดหวังใหคูคาของเราไดนํามาตรฐานนี้ไปปรับใชในการดําเนิน
ธุรกิจรวมกับไมเนอร
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นโยบายรับขอรองเรียนจากพนักงาน กําหนดใหพนักงานที่ตองการ
แจงขอรองเรียนเรื่องการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของ
บริษัท เบาะแสการกระทําผิด พฤติกรรมที่ไมสมควรไมถูกตอง ขัดตอ
กฎหมาย ผิดจริยธรรม สามารถสงเรื่องราวมาไดสองชองทาง ไดแก
ทางอี เ มล whistleblower@minor.com อี เ มลจะถู ก ส ง ตรงไปที่
เลขานุการของคณะทํางาน ผูอํานวยการกลุมบริษัทฝายตรวจสอบ
ภายในและบริหารความเสี่ยง และผูอํานวยการฝายเลขานุการบริษัท
หรือทางการสงไปรษณียโดยตรงไปยังคณะทํางานรับขอรองเรียน
เพื่อทําการตรวจสอบอยางเหมาะสมและเปนความลับสูงสุด โดยใช
กระบวนการที่เปนระบบและสามารถตรวจสอบได เพื่อใหมั่นใจวา
ผูร อ งเรียนจะไมถกู กอกวน หรือถูกมุง รายจากผูท อี่ าจมีผลกระทบจาก
เรื่องที่ถูกรองเรียนหรือชี้เบาะแส
ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั และสําหรับคูค า และนโยบายรับขอรองเรียน
จากพนักงาน ไดถูกเผยแพรบนเว็บไซตของเรา
ในป 2558 เราไมพบวามีกรณีที่มีการกระทําผิดกฏหมาย ที่เกี่ยวของ
กับการทุจริตคอรรัปชันอยางมีนัยสําคัญแตอยางใด
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ADVOCATING ANTI-CORRUPTION
การตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน

To instill good practices in business operations and prevent
risk from potential transactions related to fraud and corruption,
we established the Anti-Fraud and Corruption Policy which
is approved by the Board. Although none of our Board
members has undergone complete formal anti-corruption
training, one of them, Khunying Jada Wattanasiritham is
a Vice Chairman of the Anti-Corruption Organization of
Thailand, an institute which works with government agencies
and the private sector on anti-corruption advocacy and
education.
Our Anti-Fraud and Corruption policy, along with our
Declaration of Anti-Corruption as a Signatory Company of
Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption (CAC), are published on our website. In 2015,
as part of becoming a Certified Company of CAC, we
implemented its Self-Evaluation Tool for Countering Bribery.
It is an assessment of 71 core indicators aimed at enabling
a Signatory Company to appraise the strength, completeness
and effectiveness of its anti-bribery policies and procedures.
In order for a company to be certified by CAC, all 71 indicators
must be answered “yes”, with supporting evidence. Our
completed assessment results and supporting evidence
were reviewed by Internal Audit, and presented to the Board
for approval. These documents were then submitted to
the CAC, which approved Minor International as a Certified
Company in January 2016.

ในการปลูกฝงการดําเนินกิจการทีด่ แี ละการปองกันความเสีย่ งทีเ่ กิด
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ เราไดจัดทํานโยบายการตอตาน
การทุ จ ริ ต และคอร รั ป ชั น ซึ่ ง ได รั บ การอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการ
บริ ษั ท ซึ่ ง ถึ ง แม ว า จะยั ง ไม มี ก รรมการบริ ษั ท ท า นใดได เ ข า ร ว ม
การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการต อ ต า นการทุ จ ริ ต อย า งเป น ทางการ
แตหนึ่งในคณะกรรมการคือ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ไดดํารง
ตําแหนงรองประธาน องคกรตอตานคอรรปั ชัน (ประเทศไทย) ซึง่ เปน
สถาบันที่ทํางานรวมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการสงเสริมและ
ใหความรูดานการตอตานการทุจริต
บริษทั ไดเผยแพรนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน รวมกับ
การประกาศเจตนารมย เขาเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริตบนเว็บไซตของบริษัท จากการประกาศ
เจตนารมยดังกลาว ในป 2558 เราไดนําหลักการการประเมิน
การตอตานการทุจริตมาใชในการประเมินบริษทั ดวยตนเอง หลักการนี้
ประกอบดวยตัวชี้วัดหลักจํานวน 71 ตัว ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให
บริษทั ทีป่ ระกาศเจตนารมยประเมินความเขมแข็ง ความสมบูรณ และ
ประสิทธิภาพของนโยบายและวิธิปฏิบัติดานการตอตานการทุจริต
และคอรรัปชันดวยตนเอง การที่จะไดการรับรองเปนสมาชิกของ
แนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
อยางเปนทางการนั้น บริษัทจะตองสามารถผานการประเมินครบทั้ง
71 ขอ พรอมทัง้ มีหลักฐานเปนเอกสารประกอบ ทัง้ นี้ ผลการประเมิน
พร อ มเอกสารประกอบได ถู ก ทบทวนโดยฝ า ยตรวจสอบภายใน
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ กอนที่จะสงไปยัง
คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต และบริษัทไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ไดรบั การรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบตั ฯิ ในเดือนมกราคม 2559

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

As a result of the assessment, we enhanced our Anti-Fraud
and Corruption Policy by adding guidelines on gifts
and hospitality (entertainment). Employees are allowed to
receive gifts valued at less than Baht 7,000 but are required
to report these gifts to their supervisors. Approval is needed
for gifts valued at over Baht 7,000. An e-gift declaration
process was established for tracking purposes.
Another outcome of the assessment was an anti-corruption
training for 29 HR respresentatives from all business units,
as preparations for a company-wide implementation in
2016. Topics covered included importance and definition of
anti-corruption, policy guidelines, whistle-blowing, penalties,
and business examples of corruption. The first batch of 62
employees from head office was also trained in December.
The training included a test comprising of 10 questions, which
all participants passed.
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ผลจากการประเมิน ทําใหเราไดเพิม่ นโยบายการตอตานการทุจริต
และคอรรัปชันของเราใหชัดเจนขึ้น โดยการเพิ่มเติมขอปฏิบัติ
เรือ่ งการรับของขวัญ ของกํานัลและการเลีย้ งรับรอง พนักงานของเรา
สามารถรับของขวัญที่มีมูลคานอยกวา 7,000 บาทได แตตองมี
การรายงานไปยังหัวหนางาน สําหรับของขวัญที่มีมูลคามากกวา
7,000 บาท ตองไดรับการอนุมัติกอนถึงจะสามารถรับได ทั้งนี้
เราไดจดั ทํากระบวนการรายงานของขวัญทางอิเลคโทรนิค เพือ่ ให
งายตอการตรวจติดตาม
กระบวนการที่เกิดขึ้นจากการทําการประเมินอีกอยางหนึ่ง คือ
การอบรมการตอตานการทุจริตใหแกเจาหนาที่ฝายทรัพยากร
บุคคลจากทุกหนวยธุรกิจ จํานวน 29 คน ซึ่งเปนการเตรียมพรอม
ในการนํ า ไปปฏิ บั ติ ทั่ ว ทั้ ง บริ ษั ท ในป 2559 หั ว ข อ การอบรม
ประกอบดวย ความสําคัญและคําจํากัดความของการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชัน นโยบายบริษัท นโยบายการรายงานเบาะแสของ
พนักงาน บทลงโทษ และตัวอยางธุรกิจที่มีการทุจริต นอกจากนี้
ยังมีการอบรมรุน แรกใหกบั พนักงานทีส่ าํ นักงานใหญจาํ นวน 62 คน
ในเดือนธันวาคม การอบรมรวมถึงการทําขอสอบจํานวน 10 ขอ
ซึง่ ผูเ ขารวมอบรมทุกคนสามารถสอบผาน

In 2015, three fraud cases of no material impact were detected,
ในป 2558 มีกรณีพนักงานทุจริต 3 ราย สงผลใหบริษัทตอง
resulting in the dismissal of three employees.
เลิกจางพนักงานทั้ง 3 รายนั้น ทั้ง 3 กรณีไมมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอบริษัท
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RISK MANAGEMENT
การบริหารความเสี่ยง
As a rapidly expanding global company with a diverse
portfolio, we are aware that successful management of
existing and emerging risks is critical to the success and
sustainability of our businesses. A robust risk management
approach is therefore a critical component of the company’s
corporate governance. At Minor, our Risk Management
Steering Committee, which reports to the Board, is responsible
for reviewing the overall implementation of risk management
across the company to ensure that key risks are identified
and effectively managed. We have also formalized a
Risk Management Policy which is reviewed by the Board
annually, and is published on our website.
Our risk management approach involves identifying risk
categories, assessing the impact and likelihood of the
risks materializing, prioritizing the risks using standard risk
matrices, implementing appropriate responses to risk
(through mitigation, detection, transfer, or termination of risk
activities) and monitoring the outcomes. A comprehensive
list of risk factors, including risks from climate change, and
the associated impacts and mitigations are detailed in the
Risk Factors section of our 2015 Annual Report.

เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวอยางรวดเร็วในธุรกิจที่หลากหลาย
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เราตระหนักดีวา การบริหารความเสีย่ ง
ทัง้ ทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั และทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ
นัน้ เปนสิง่ สําคัญตอความสําเร็จและความยัง่ ยืนในการดําเนินธุรกิจ
ของเรา การบริหารความเสี่ยงอยางครบวงจรจึงเปนสวนประกอบ
สําคัญในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการกํากับ
โครงการบริหารความเสี่ยงของไมเนอร ซึ่งรายงานตรงตอคณะ
กรรมการบริษัท มีหนาที่รับผิดชอบในการทบทวนการดําเนินงาน
โดยรวมของการบริหารความเสี่ยงของทั้งกลุมบริษัท เพื่อใหมั่นใจ
ว า ได มี ก ารระบุ แ ละบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งที่ สํ า คั ญ อย า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังไดจดั ทํานโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ซึ่งไดรับการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป และ
บริษัทไดเผยแพรนโยบายนี้บนเว็บไซตของบริษัท
กระบวนการบริหารความเสีย่ งของเราเริม่ ตนจากการระบุความเสีย่ ง
ที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจและนโยบาย
บริษทั การวัดความเสีย่ งโดยการพิจารณาโอกาสการเกิดและผลกระทบ
ของความเสีย่ งนัน้ การจัดลําดับความสําคัญโดยใชตารางความเสีย่ ง
ที่เปนมาตรฐาน การตอบสนองตอความเสี่ยงอยางเหมาะสม (ผาน
การลดผลกระทบจากความเสี่ยง การตรวจจับความเสี่ยง การโอน
และ/หรือกระจายความเสีย่ ง การยุตหิ รือเลิกกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ ง)
และการติดตามและประเมินผล รายละเอียดของปจจัยความเสี่ยง
ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบที่เกี่ยวของ และการควบคุมความเสี่ยง ไดถูกบรรจุ
อยูในหัวขอปจจัยความเสี่ยง ในรายงานประจําป 2558
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รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Operationally, the Group Internal Audit Department identifies
and verifies business risks and internal control weaknesses
by carrying out systematic audit activities focusing on risks
related to strategic and financial issues, operations and
compliance across the company and its subsidiaries.
Results of each internal audit report are thoroughly discussed
with the relevant management teams to incorporate agreed
action plans, and submitted to senior management under
Risk Management Steering Committee and the Audit
Committee on a quarterly basis. The Audit Committee is
made up of independent directors whose term of service is
3 years and can be re-appointed after the term of service ends.

ในกระบวนการทํางานของบริษทั นัน้ ฝายตรวจสอบภายในจะมีหนาที่
รับผิดชอบในการระบุและสอบทานความเสีย่ งทางธุรกิจและจุดออน
ของการควบคุ ม ภายใน โดยดํ า เนิ น การตรวจสอบที่ เ ป น ระบบ
ซึ่งเนนการกําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับดานกลยุทธ การเงิน
การปฏิบัติการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและบริษัท
ในเครือ รายงานผลการตรวจสอบภายในจะถูกนําไปพิจารณาอยาง
ถี่ถวนโดยคณะผูบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อบรรจุแผนการดําเนินการ
ในรายงานตรวจสอบภายในทีจ่ ะสงตอไปยังผูบ ริหารระดับสูงภายใต
คณะกรรมการกํากับโครงการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุ ก ไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด ว ย
กรรมการอิสระซึ่งมีวาระการทํางาน 3 ป ทั้งนี้กรรมการดังกลาว
สามารถถูกแตงตั้งกลับมา เพื่อดํารงตําแหนงเดิมได ภายหลังจาก
ครบวาระ

RISK MANAGEMENT APPROACH
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

KEY RISKS
ความเสี่ยงที่สำคัญ

Report & Monitoring
รายงานและติดตามประเมินผล

Strategic Risks
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ

Implement Effective
Responses
จัดการความเสี่ยง

Operational Risks
ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
Financial Risks
ความเสี่ยงดานการเงิน
Compliance Risks
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
Technological Risks
ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี
Environmental Risks
ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม

Assess Impact & Likelihood
วัดความเสี่ยงโดยพิจารณา
โอกาสการเกิดและผลกระทบ

Identify Risks
ระบุความเสี่ยง

SUSTAINABILITY
PERFORMANCE
DATA 2015
ผลการดำเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืน ป 2558

Economic Performance
ผลการดำเนินงานดานเศรษฐกิจ

Consolidated (Baht million)
รวมบริษทั ยอย (ลานบาท)

Profitability Ratios (%)
ความสามารถในการทำกำไร
(รอยละ)
Per Share Data (Baht)
ขอมูลตอหุน (บาท)

Note:

2013 / 2556

2014 / 2557

2015 / 2558

Total Revenue
36,936
รายไดรวม
Gross Profit
21,413
กําไรขั้นตน
EBITDA
8,304
กําไรกอนดอกเบี้ย ภาษีเงินได และคาเสื่อมราคา
Net Profit
4,101
กําไรสุทธิ
Benefits to Employees comprising salaries, 7,627
wages, welfares and regular contribution
ผลประโยชนตอบแทนพนักงานประกอบดวย
เงินเดือน คาแรง คาพัฒนาพนักงาน
และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ
Dividend to Shareholders
1,192
เงินปนผลแกผูถือหุน
Finance Costs paid to Lender
1,030
ตนทุนทางการเงิน
Corporate Income Tax paid to Government 675
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จายใหรัฐบาล
Return on Total Assets (ROA)
7.33
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
Return on Total Equity (ROE)
17.86
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
Earnings per Share
1.04
กําไรสุทธิตอหุน

39,787

48,149

23,299

26,277

8,849

11,908

4,402

7,040

9,120 (1)

11,347

1,411

1,401 (2)

1,109

1,254

397

411

6.55

8.28

15.47

21.35

1.00(3)

1.60

(1) Change in Benefits to employees in year 2014 due to oversight in inclusion of few subsidiaries. Information is now corrected this year.
(2) During 2015, the Company paid total dividend of Baht 1,401 million (Baht 0.35 per share), comprising of Baht 1,001 million
in cash and Baht 400 million in shares.
(3) Earnings per share for 2014 has been restated due to change in the weighted average number of ordinary shares outstanding
to include stock dividend, which was approved at the Annual General Meeting of Shareholders held on 3 April 2015.

หมายเหตุ: (1) มีการเปลี่ยนแปลงของการแสดงขอมูลผลประโยชนตอบแทนพนักงานในป 2557 เนื่องจากไมไดรวมขอมูลของบริษัทยอยบางแหง ขอมูลไดรับ
การแกไขแลวในปนี้
(2) บริษัทมีการจายเงินปนผลในเดือนเมษายน 2558 รวมทั้งสิ้น 1,401 ลานบาท (0.35 บาทตอหุน) ประกอบไปดวยเงินสดจํานวน 1,001 ลานบาท
และหุนปนผลจํานวน 400 ลานบาท
(3) กําไรสุทธิตอหุนในป 2557 มีการปรับใหม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย หลังจากนับรวมหุนปนผล ซึ่งไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558
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Minor Hotel Group’s Energy Consumption & Water Usage(1)
ปริมาณการใชพลังงานและน้ำของกลุมโรงแรม

Energy Consumption

Water Usage(2)

การใชพลังงาน

การใชน้ำ

1.48
130.4

127.1

133.5

1.32

1.26

Total 429.79
Total 360.24
Total 277.61

187.64
140.18

93.21

, ,

3 241 311
184.40

2013 / 2556

220.05

2014 / 2557

, ,

3 654 357

, ,

4 057 912

242.14

2015 / 2558

33

40
44
No. of properties included
จำนวนโรงแรมที่ทำการวิเคราะห (แหง)

Electricity (Million kWh)
การใชไฟฟา (ลานกิโลวัตตชั่วโมง)
Other Energy (Gas, Fuel, Oil) (Million kWh)
การใชพลังงานอื่นๆ (แกส, เชื้อเพลิง, น้ำมัน) (ลานกิโลวัตตชั่วโมง)
Combined Energy Consumption per Guest (kWh / guest)
การใชพลังงานโดยรวมตอแขกที่เขาพัก (กิโลวัตตชั่วโมง / คน)

2013 / 2556

2014 / 2557

2015 / 2558

33

40
44
No. of properties included
จำนวนโรงแรมที่ทำการวิเคราะห (แหง)

Water (Cubic meter)
การใชน้ำ (ลูกบาศกเมตร)
Water Usage per Guest (Cubic meter/ guest)
การใชน้ำตอแขกที่เขาพัก (ลูกบาศกเมตร / คน)

Note:
(1) Hotels in Minor’s portfolio, including owned & managed hotels. Excludes Oaks and Elewana Collection. The number of properties
under study has increased over 3 years. The figures for the year 2014 has changed from that of last year’s report primarily
due to the correction of unit calculation and number of guests.
(2) Main water withdrawal source is municipal water.
หมายเหตุ:
(1) โรงแรมในเครือของบริษทั ทัง้ ทีบ่ ริษทั เปนเจาของเองและรับจางบริหาร ทัง้ นีไ้ มรวมโอคสและเอเลวานา คอลเลคชัน่ จํานวนโรงแรมทีท่ าํ การ
วิเคราะหไดเพิ่มขึ้นใน 3 ปที่ผานมา ตัวเลขของป 2557 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่รายงานในปที่แลว เนื่องจากมีการแกไขตัวเลขหนวย
และจํานวนแขกในโรงแรมบางแหงใหถูกตอง
(2) แหลงนํ้าหลักมาจากนํ้าประปา
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Minor Dairy and Minor Cheese Factories’ Environmental Impact
ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโรงงานไมเนอร แดรี่ และไมเนอร ชีส
Energy Consumption

Carbon Dioxide Emission(1), (2)

การใชพลังงาน

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

0.42
0.37

0.36

791.85

Total 15.88

683.35

699.15

Total 17.05

Total 17.40

,

Total 9 225

,

Total 8 490
9.78

10.27

10.56

,

7 463

,

1 539

7 105
6.10

6.78

2014 / 2557

,

7 672

,

,

1 553

6.84
1 385

2013 / 2556

,

Total 9 002

2015 / 2558

2013 / 2556

Electricity (Million kWh)
การใชไฟฟา (ลานกิโลวัตตชั่วโมง)
LPG (Million kWh)
กาซปโตรเลียมเหลว (ลานกิโลวัตตชั่วโมง)
Combined Energy Consumption per Ton Product
(kWh / ton)
การใชพลังงานตอการผลิต 1 ตัน (กิโลวัตตชั่วโมง / ตัน)

2014 / 2557

,

2015 / 2558

Electricity (MT CO2e)
การใชไฟฟา (เมตริกตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
LPG (MT CO2e)
กาซปโตรเลียมเหลว (เมตริกตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
Combined CO2 Emission per Ton Product (MT CO2e / ton)
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดยรวมตอการผลิต 1 ตัน (เมตริกตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา / ตัน)
Note:
(1) Scope 1 = LPG / Scope 2 = Electricity
(2) Emission factor from Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
หมายเหตุ:
(1) Scope 1 = กาซปโตรเลียมเหลว / Scope 2 = ไฟฟา
(2) คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจกมาจากคณะกรรมการ
ระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

Water Usage(1)
การใชน้ำ
10.7
9.31
7.59

Water (1) (Cubic meter)
การใชน้ำ (ลูกบาศกเมตร)
Water Usage per Ton Product (Cubic meter / ton)
การใชน้ำตอการผลิต 1 ตัน (ลูกบาศกเมตร / ตัน)

,

213 637

2013 / 2556

,

232 279

2014 / 2557

,

188 955

2015 / 2558

Note:
(1) Main water withdrawal source is ground water
หมายเหตุ:
(1) แหลงนํ้าหลักมาจากนํ้าใตดิน
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Treated Wastewater Quantity(1) & Quality(2)
ปริมาณและคุณภาพน้ำที่ผานระบบบำบัดน้ำเสีย

COD Standard Threshold
เกณฑมาตรฐานคาซีโอดี

<120

72.1
47.3
37.5

,

,

152 421

,

131 961

106 121
<20

7.5

5.6

2013 / 2556

2014 / 2557

BOD Standard Threshold
7.7 เกณฑมาตรฐานคาบีโอดี

0

2013 / 2556

2014 / 2557

2015 / 2558

Treated Wastewater Quantity(1) (Cubic meter)
ปริมาณน้ำที่ผานระบบบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศกเมตร)

2015 / 2558

Treated Wastewater Quality(2) (mg / l)
คุณภาพน้ำที่ผานระบบบำบัดน้ำเสีย (มิลลิกรัม / ลิตร)

Note:
(1) Zero discharge of treated wastewater. It is stocked in pond for tree planting.
(2) Waste water quality standard from Ministry of Industries
หมายเหตุ:
(1) ไมมีการปลอยนํ้าเสียที่ผานการบําบัดแลวออกนอกโรงงาน จะเก็บไวในบอเพื่อใชรดนํ้าตนไม
(2) มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

COD
คาซีโอดี
BOD
คาบีโอดี

Waste Generation and Recycling
การกอกำเนิดของเสียและการนำกลับมาใชใหม
Non-Hazardous Waste (Ton)
ของเสียไมอันตราย (ตัน)

0.017
0.011

0.012

Hazardous Waste (Ton)
ของเสียอันตราย (ตัน)

Total 331.19
Total 274.73

Combined Waste per Ton Product (Ton waste / ton product)
ของเสียโดยรวมตอการผลิต 1 ตัน (ตันของเสีย / ตันผลิตภัณฑ)

Total 295.12

328.45
270.92

2.74

2013 / 2556

3.81

2014 / 2557

290.80

4.32

2015 / 2558

31%

41%

30%

2013 / 2556

2014 / 2557

2015 / 2558

Recycling Rate
อัตราการรีไซเคิล
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NMT Factory’s Environmental Impact
ขอมูลผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโรงงานนวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง
Energy Consumption

Carbon Dioxide Emission(1), (2)

การใชพลังงาน

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

0.030

0.033

82.45

67.80

Total 3.46

1.84

Total 1 372

1.96

1.62

2014 / 2557

,

Total 1 440

,

Total 3.28

1 148

,

1 115

,

224

325

1.32

2015 / 2558

Electricity (Million kWh)
การใชไฟฟา (ลานกิโลวัตตชั่วโมง)
LPG (Million kWh)
กาซปโตรเลียมเหลว (ลานกิโลวัตตชั่วโมง)
Combined Energy Consumption per
Ton Product (kWh / ton)
การใชพลังงานตอการผลิต 1 ตัน (กิโลวัตตชั่วโมง / ตัน)

2014 / 2557

2015 / 2558

Electricity (MT CO2e)
การใชไฟฟา (เมตริกตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
LPG (MT CO2e)
กาซปโตรเลียมเหลว (เมตริกตัน คารบอนไดออกไซดเทียบเทา)
Combined CO2 Emission per Ton Product (MT CO2e / ton)
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดยรวมตอการผลิต 1 ตัน (เมตริกตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา / ตัน)
Note:
(1) Scope 1 = LPG / Scope 2 = Electricity
(2) Emission factor from Thailand Greenhouse Gas Management
Organization (TGO)
หมายเหตุ:
(1) Scope 1 = กาซปโตรเลียมเหลว / Scope 2 = ไฟฟา
(2) คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจกมาจากองคการบริหาร
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

Water Usage(1)
การใชน้ำ
2.10
1.69

Water (Cubic meter)
การใชน้ำ (ลูกบาศกเมตร)
Water Usage per Ton Product (Cubic meter / ton)
การใชน้ำตอการผลิต 1 ตัน (ลูกบาศกเมตร / ตัน)

,

88 339

2014 / 2557

,

81 546

2015 / 2558

Note:
(1) Main water withdrawal source is municipal water
หมายเหตุ:
(1) แหลงนํ้าหลักมาจากนํ้าประปา
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รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Treated Wastewater Quantity(1) & Quality(2)
ปริมาณและคุณภาพน้ำที่ผานระบบบำบัดน้ำเสีย
<600

COD Standard Threshold
เกณฑมาตรฐานคาซีโอดี

<450

BOD Standard Threshold
เกณฑมาตรฐานคาบีโอดี
279.0

179.0

,

10 882

,

18 481
98.0
51.0

2014 / 2557

2015 / 2558
0

2014 / 2557

2015 / 2558

Treated Wastewater Quantity (1) (Cubic meter)
ปริมาณน้ำที่ผานระบบบำบัดน้ำเสีย (ลูกบาศกเมตร)
Note:
(1) In 2015, total treated wastewater 18,481 cubic meter discharged
to Nava Nakorn Industrial Estate, Pathumthani
(2) Wastewater quality standard from Nava Nakorn Industrial Estate,
Pathumthani
หมายเหตุ:
(1) ปริมาณนํา้ ทีผ่ า นการบําบัดนํา้ เสียในป 2558 เทากับ 18,481 ลูกบาศกเมตร
ปลอยลงสูร ะบบบําบัดสวนกลาง นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
(2) มาตรฐานคุณภาพนํา้ ทิง้ ทีป่ ลอยลงสูร ะบบบําบัดสวนกลาง นิคมอุสาหกรรม
นวนคร จังหวัดปทุมธานี

Treated Wastewater Quality (2) (mg / l)
คุณภาพน้ำที่ผานระบบบำบัดน้ำเสีย (มิลลิกรัม / ลิตร)
COD
คาซีโอดี
BOD
คาบีโอดี
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Minor Hotel Group’s Properties & Biodiversity
List of hotel properties located in or near protected areas of high biodiversity
รายชื่อโรงแรมของไมเนอรที่มีพื้นที่อยูในหรือใกลกับพื้นที่อนุรักษที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
Operational sites
(owned, leased, managed) in or
adjacent to protected areas
of high biodiversity
โรงแรมทีม่ พี น้ื ทีอ่ ยูใ นหรือใกลพน้ื ทีอ่ นุรกั ษ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

Location
ที่ตั้ง

Operating area & related high biodiversity area
(In & outside protected areas)
ขนาดของโรงแรมและพื้นที่อนุรักษที่เกี่ยวของ
(ในและนอกพื้นที่อนุรักษ)

Anantara Layan Phuket
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต

Phuket, Thailand
ภูเก็ต ประเทศไทย

Operating area 8 hectares. Adjacent to 9,000
hectare Sirinart National Park, Phuket, T hailand
พื้นที่โรงแรม 8 เฮกตาร พื้นที่อนุรักษ 9,000 เฮกตาร

Anantara Medjumbe Island
อนันตรา เมดจุมเบ ไอสแลนด

Medjumbe Island, Mozambique
เกาะเมดจุมเบ สาธารณรัฐโมซัมบิก

Operating within 17,000 hectares of marine area,
initiated government-sanctioned patrol and
protection of marine area from fishing and
other incursions
พื้นที่โรงแรมอยูภายในเขตพื้นที่อนุรักษทางทะเล 17,000 เฮกตาร

Anantara Golden Triangle
Elephant Camp
อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป ชาง

Chiangrai, Thailand
เชียงราย ประเทศไทย

Operating area 137 hectares in Far North Thailand,
adjacent to Mekong River, Myanmar and Laos
พื้นที่โรงแรม 137 เฮกตาร ติดลำน้ำโขง เมียนมาและลาว

Kitich Camp Mathews Forest
คิทีช แคมป มาเซล ฟอเรสท

Mathews Mountain Range, Namunyak Operating within 89,000 hectares of forest in
Mathews Mountains Range, located on Namunyak
Conservancy, Kenya
Wildlife Conservancy. Kitich Camp is one of two
เทือกเขามาเซล สาธารณรัฐเคนยา
tourism operators funding the 323,000 hectare
Conservancy to promote wildlife conservation and
socio-economic development, by paying conservation
fees collected from guests and employing staff
from the surrounding communities
พื้นที่โรงแรมอยูภายในพื้นที่อนุรักษ 89,000 เฮกตาร โรงแรม
ใหการสนับสนุนการอนุรักษพื้นที่เทือกเขามาเซล 323,000 เฮกตาร
โดยจายคาอนุรักษและจางงานจากชุมชน

Lewa Safari Camp
เลวา ซาฟารี แคมป

Lewa Wildlife Conservancy, Kenya
ศูนยอนุรักษพันธุสัตวปาเลวา สาธารณรัฐเคนยา

Operating within 25,000 hectares of Lewa
Conservancy
พื้นที่โรงแรมอยูภายในพื้นที่อนุรักษ 25,000 เฮกตาร

Joy’s Camp Shaba
จอยส แคมป ซาบา

Shaba National Reserve, Kenya
เขตอนุรักษแหงชาติซาบา สาธารณรัฐเคนยา

Operating within 13,000 hectares of Shaba
National Reserve, Kenya
พื้นที่โรงแรมอยูภายในพื้นที่อนุรักษ 13,000 เฮกตาร

Tortilis Camp Amboseli
ตอรติลิส แคมป แอมโบเซลิ

Amboseli Eco-system, Kenya
ระบบนิเวศแอมโบเซลี สาธารณรัฐเคนยา

Adjacent to 39,200 hectare Amboseli National Park.
Tortilis Camp is one of two tourism operators paying
fixed rent to local Masai landowners to preserve
the Kitirua Conservancy, a 12,000 hectare wildlife
corridor bridging Amboseli and Tanzania.
โรงแรมอยูติดกับอุทยานแหงชาติแอมโบเซลิที่มีพื้นที่ 39,200 เฮกตาร
และสนับสนุนการอนุรักษ โดยจายคาเชาที่ใหกับเจาของที่ดินชาวมาไซ
เพื่ออนุรักษแนวเชื่อมตอปาพื้นที่ 12,000 เฮกตาร
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Operational sites
(owned, leased, managed) in or
adjacent to protected areas
of high biodiversity
โรงแรมทีม่ พี น้ื ทีอ่ ยูใ นหรือใกลพน้ื ทีอ่ นุรกั ษ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

Location
ที่ตั้ง

Operating area & related high biodiversity area
(In & outside protected areas)
ขนาดของโรงแรมและพื้นที่อนุรักษที่เกี่ยวของ
(ในและนอกพื้นที่อนุรักษ)

Elephant Pepper Camp
เอลเลเฟน เปปเปอร แคมป มาไซ มารา

Mara North Conservancy, Masai Mara
National Reserve, Kenya
เขตอนุรักษแหงชาติมาไซ มารา สาธารณรัฐเคนยา

Operating within 30,000 hectare Mara North
Conservancy, a privately leased 30,000 hectare
wildlife reserve that forms a Northern extension
of Masai Mara National Reserve.
พื้นที่โรงแรมอยูภายในเขตพื้นที่อนุรักษสัตวปา 30,000 เฮกตาร

Elsa’s Kopje Meru
เอลซา คอปป เมรุ

Meru National Park, Kenya
อุทยานแหงชาติเมรุ สาธารณรัฐเคนยา

Operating within 87,000 hectares of Meru
National Park
พื้นที่โรงแรมอยูภายในพื้นที่อนุรักษ 87,000 เฮกตาร

Sand River Masai Mara
แซนด ริเวอร มาไซ มารา

Masai Mara National Reserve, Kenya
เขตอนุรักษแหงชาติมาไซ มารา สาธารณรัฐเคนยา

Operating within 151,000 hectares of Masai
Mara National Reserve, Kenya
พื้นที่โรงแรมอยูภายในพื้นที่อนุรักษ 151,000 เฮกตาร

Serengeti Pioneer Camp
เซเรนเกติ ไพโอเนียร แคมป

Serengeti National Park, Tanzania
อุทยานแหงชาติเซเรนเกติ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

Operating within 1.5 million hectares of
Serengeti National Park, Tanzania
พื้นที่โรงแรมอยูภายในพื้นที่อนุรักษ 1.5 ลานเฮกตาร

Serengeti Migration Camp
เซเรนเกติ ไมเกรชั่น แคมป

Serengeti National Park, Tanzania
อุทยานแหงชาติเซเรนเกติ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

Operating within 1.5 million hectares of
Serengeti National Park, Tanzania
พื้นที่โรงแรมอยูภายในพื้นที่อนุรักษ 1.5 ลานเฮกตาร

Tarangire Treetops
ทารางกิรี ทรีทอปส

Tarangire-Manyara Eco-system, Tanzania
ระบบนิเวศทารางกิรี-มันยารา
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

Operating within 31,500 hectares of Randilen
Wildlife Management Area, adjacent to 285,000
hectares of Tarangire National Park, Tanzania
พื้นที่โรงแรมอยูภายในพื้นที่อนุรักษ 31,500 เฮกตาร
ซึ่งใกลกับอุทยานแหงชาติทารางกิรี ซึ่งมีพื้นที่ 285,000 เฮกตาร

JW Marriott Phuket
Phuket, Thailand
Anantara Mai Khao Phuket Villas, ภูเก็ต ประเทศไทย
and AVC - Phuket
เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต, อนันตรา ไมขาว
ภูเก็ต วิลลาส, อนันตรา เวเคชัน่ คลับ - ภูเก็ต

Operating area of 10.92 hectares on Mai Khao
Beach, adjacent to 9,000 hectares of Sirinath
Natonal Park in Phuket, Thailand
พื้นที่โรงแรมอยูบนหาดไมขาว มีพื้นที่ 10.92 เฮกตาร
ติดกับอุทยานแหงชาติสิรินาถซึ่งมีพื้นที่ 9,000 เฮกตาร

Cardamom Concession
สัมปทานในเขตเทือกเขาบรรทัด

Funding local partner Wild Alliance in protection
of 18,000 hectares of wildlife corridor within
Botum Sakor National Park, Southern Cardamom
Mountains, Cambodia
สนับสนุนเงินใหกับพันธมิตรในการอนุรักษพื้นที่ 18,000 เฮกตาร
ของอุทยานแหงชาติ

Botum Sakor National Park, Southern
Cardamom Mountains, Cambodia
อุทยานแหงชาติโบทุมสาคร เทือกเขาบรรทัดใต
ราชอาณาจักรกัมพูชา
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Species Under IUCN Red List of Threatened Species
Protected in the Areas Affected or Supported by Our Operations
รายชื่อของสัตวตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษธรรมชาติในพื้นที่ที่ไมเนอรดำเนินกิจการหรือใหการสนับสนุน

8
Species
Critically Endangered
เสี่ยงขั้นวิกฤติตอการสูญพันธุ

16
Species

Green Turtle (Chelonia mydas)
Asian Elephant (Elephas maximus)
Indochinese Tiger (Panthera tigris ssp. corbetti)
Banteng (Bos javanicus)
Dhole (Cuon alpinus)
Pileated Gibbon (Hylobates pileatus)
Indochinese Lutung (Trachypithecus germaini)
Green Peafowl (Pavo muticus)
White-winged Duck (Asarcornis scutulata)
Hairy-nosed Otter (Lutra sumatrana)
Fishing Cat (Prionailurus viverrinus)
Greater Adjutant (Leptoptilos dubius)
Yellow-headed Tortoise (Indotestudo elongata)
Yellow-headed Temple Turtle (Heosemys annandalii)
Golden Dragon Fish (Scleropages formosus)
Grevy’s Zebra (Equus grevyi)

7
Species

Leatherback Turtle (Dermochelys coriacea)
Olive Ridley Turtle (Lepidochelys olivacea)
African Elephant (Loxodonta Africana)
Cheetah (Acinonyx jubatus)
Somali Ostrich (Struthio molybdophanes)
Lion (Panthera Leo)
African Golden Cat (Caracal aurata)

5
Species

Leopard (Panthera Pardus)
White Rhino (Ceratotherium simum)
Gerenuk (Litocranius walleri)
Beisa Oryx (Oryx beisa)
Lesser Kudu (Tragelaphus imberbis)

Endangered
ใกลการสูญพันธุ

Vulnerable
เกือบอยูในขายใกลการสูญพันธุ

Near Threatened
เกือบอยูในขายเสี่ยงตอการสูญพันธุ

Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata)
Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis)
Four-toed Terrapin (Batagur baska)
Sunda Pangolin (Manis javanica)
Yangtzo Giant Soft Shell Turtle (Rafetus swinhoei)
Black Rhino (Diceros bicornis)
Ruppels Griffon (Gyps rueppellii)
White-backed Vulture (Gyps africanus)
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Board of Director’s Composition by Gender
สัดสวนของคณะกรรมการบริษัทแยกตามเพศ

7

Male
ชาย

(77.8%)

2

(22.2%)

Female
หญิง

Note:
As of 31 December 2015, the Board of Directors consists of 8 directors. On 22 January 2016, the Board of Directors’ Meeting resolved to approve
the appointment of Ms. Suvabha Charoenying as the Company’s independent director in replacement of Mr. Kenneth Lee White who passed away.
Therefore, the Board of Directors currently consists of 9 directors.
หมายเหตุ:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน ตอมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 คณะกรรมการมีมติแตงตั้ง
นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายเคนเนธ ลี ไวท ซึ่งถึงแกกรรม คณะกรรมการบริษัท ณ ปจจุบันจึงประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน

Board of Director’s Composition by Age
สัดสวนของคณะกรรมการบริษัทแยกตามอายุ
Note:
As of 31 December 2015, the Board of Directors
consists of 8 directors. On 22 January 2016, the
Board of Directors’ Meeting resolved to approve the
appointment of Ms. Suvabha Charoenying as the
Company’s independent director in replacement of
Mr. Kenneth Lee White who passed away. Therefore,
the Board of Directors currently consists of 9 directors.
หมายเหตุ:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวย
กรรมการจํานวน 8 ทาน ตอมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
คณะกรรมการมีมติแตงตั้งนางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายเคนเนธ ลี ไวท ซึง่ ถึงแกกรรม
คณะกรรมการบริษัท ณ ปจจุบันจึงประกอบดวยกรรมการ
จํานวน 9 ทาน

3

6

(66.7%)

30-50 Yrs (ป)

(33.3%)
> 50 Yrs (ป)
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Total Number of Employees and Proportion by Employee Type(1)
จำนวนพนักงาน (คน) และสัดสวนตามประเภทการจางงาน(1)

As of 31 December 2015
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Grand Total / ยอดรวมทั้งหมด

56,301
Hospitality Business

Full Time

ธุรกิจโรงแรม

พนักงานประจํา

Part Time พนักงานชั่วคราว

19,372

90.7%

9.3%

Restaurant Business

Full Time

Part Time พนักงานชั่วคราว

ธุรกิจรานอาหาร

พนักงานประจํา

34,930

37.7%

62.3%

Retail Business

Full Time

Part Time พนักงานชั่วคราว

ธุรกิจจัดจำหนาย

1,671
Minor Global Solutions
& Corporate Office
ไมเนอร โกลบอล โซลูช่ันส และสำนักงานใหญ

328

พนักงานประจํา

69.6%

30.4%

Full Time

Part Time พนักงานชั่วคราว

พนักงานประจํา

95.1%

4.9%

(1) All employees including those in significant subsidiaries, and employees of managed hotel properties and franchised outlets
(1) พนักงานของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจางบริหารและรานแฟรนไชส

Proportions of Employees by Level(1), (2)
สัดสวนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน(1), (2)

1.6%

As of 31 December 2015
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Senior Management = ผูบริหารระดับสูง

7.8%

Middle Management / Supervisor = ผูบริหารระดับกลาง / หัวหนางาน
Staff = พนักงานปฏิบัติการ

90.6%

Note:
(1) For Restaurant Business, Retail Business, and Corporate Office: Includes Thai subsidiaries
only. For Hospitality Business: Includes most of the hotels we own and operate, excluding
Tivolio and some African properties.
(2) The proportion of Middle Management / Supervisor for 2015 has increased from
the previous year due to more inclusion of information from hotel properties.
Hospitality Business has higher proportion of employee in Middle Management /
Supervisor levels compared to Restaurant Business.
หมายเหตุ:
(1) สําหรับธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจจัดจําหนายและสํานักงานใหญ: เฉพาะบริษัทและบริษัทยอย
ในประเทศไทยเทานั้น สําหรับธุรกิจโรงแรม: รวมโรงแรมสวนใหญทั้งที่เราเปนเจาของและ
บริหารแตไมรวมทิโวลีและโรงแรมในแอฟริกาบางแหง
(2) สัดสวนของพนักงานที่เปนผูบริหารระดับกลาง / หัวหนางานโดยรวมเพิ่มขึ้นจากที่รายงาน
ในป ก อ น เนื่ อ งจากมี ข อ มู ล ของโรงแรมต า งๆ มากขึ้ น ซึ่ ง ธุ ร กิ จ โรงแรมจะมี สั ด ส ว นของ
พนักงานที่เปนผูบริหารระดับกลาง / หัวหนางาน มากกวาธุรกิจรานอาหาร
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รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Proportion of Employees by Nationality(1), (2)
สัดสวนของพนักงานแยกตามสัญชาติ(1), (2)
Australian
ออสเตรเลีย
13.7%

As of 31 December 2015
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Vietnamese
Indian
Sri Lankan
Cambodian
Filipino
Maldivians
Malaysian
Zambian
Indonesian
Basotho
Nepalese
Tanzanian
Singaporean

Chinese
จีน
6.6%

Thai
ไทย
54.4%

Other
อื่นๆ
7.0%

เวียดนาม
อินเดีย
ศรีลังกา
กัมพูชา
ฟลิปปนส
มัลดีฟส
มาเลเซีย
แซมเบีย
อินโดนีเซีย
เลโซโท
เนปาล
แทนซาเนีย
สิงคโปร

2.4%
2.1%
1.9%
1.8%
1.6%
1.6%
1.2%
1.1%
1.0%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%

Note:
(1) All employees including all significant subsidiaries, and include employees of managed hotel properties and franchised outlets
(2) Minor employs over 100 nationalities within our group
หมายเหตุ:
(1) พนักงานของบริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจางบริหารและรานแฟรนไชส
(2) ไมเนอรจางพนักงานมากกวา 100 สัญชาติ ใหทํางานในกลุมของเรา

Proportions of Employees by Age(1), (2)
สัดสวนของพนักงานแยกตามอายุ(1), (2)

Proportions of Employees by Gender(1)
สัดสวนของพนักงานแยกตามเพศ(2)

As of 31 December 2015
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

As of 31 December 2015
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

61.9%

30 yrs and below

34.9%

31 - 50 yrs
More than 50 yrs

3.2%

50%
Male
ชาย

50%
Female
หญิง

Note:
Note:
(1) For Restaurant Business, Retail Business, and Corporate Office: Includes Thai subsidiaries (1) For Restaurant Business, Retail Business, and Corporate
only. For Hospitality Business: Includes most of the hotels we own and operate, excluding
Office: Includes Thai subsidiaries only. For Hospitality
Tivolio and some African properties.
Business: Includes most of the hotels we own and operate,
(2) The proportion of employees of age 30 yrs and below has decreased while age
31-50 yrs has increased from the previous year due to more inclusion of information
excluding Tivolio and some African properties.
from hotel properties. Hospitality Business has higher proportion of employees in age
range of 31-50 years, compared to the Restaurant Business
หมายเหตุ:
(1) สําหรับธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจจัดจําหนายและสํานักงานใหญ:
หมายเหตุ:
เฉพาะบริษทั และบริษทั ยอยในประเทศไทยเทานัน้ สําหรับธุรกิจ
(1) สําหรับธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจจัดจําหนายและสํานักงานใหญ: เฉพาะบริษัทและบริษัทยอย
โรงแรม: รวมโรงแรมสวนใหญทั้งที่เราเปนเจาของและบริหาร
ในประเทศไทยเทานัน้ สําหรับธุรกิจโรงแรม: รวมโรงแรมสวนใหญทงั้ ทีเ่ ราเปนเจาของและบริหาร
แต
ไมรวมทิโวลีและโรงแรมในแอฟริกาบางแหง
แตไมรวมทิโวลีและโรงแรมในแอฟริกาบางแหง
(2) สัดสวนของพนักงานที่มีอายุตํ่ากวา 30 ปลดลงและพนักงานอายุ 31-50 ป เพิ่มขึ้นจาก
ที่รายงานในปกอน เนื่องจากมีขอมูลของโรงแรมตางๆ มากขึ้น ซึ่งธุรกิจโรงแรมจะมีสัดสวน
ของพนักงานที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป นอยกวาและพนักงานอายุ 31-50 ป มากกวาเมื่อเทียบกับ
ธุรกิจรานอาหาร
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Proportion of Employee Turnover by Age(1), (2), (3)
(Including Part-time, Students, Contracts, and Casuals)(4)
อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามอายุ(1), (2), (3)
(รวมพนักงานชั่วคราว นักศึกษาฝกงาน พนักงานตามสัญญาจาง และพนักงานรายวัน)(4)
For the year ended 31 December 2015
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

79%

25%
19%

30 yrs
and below

31 - 50
yrs

More than
50 yrs

Proportion of Employee Turnover by Gender(1), (2), (3)
(Including Part-time, Students, Contracts, and Casuals)(4)
อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามเพศ(1), (2), (3)
(รวมพนักงานชั่วคราว นักศึกษาฝกงาน พนักงานตามสัญญาจาง และพนักงานรายวัน)(4)
For the year ended 31 December 2015
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

50%
Male
ชาย

64%
Female
หญิง

Note:
(1) For Restaurant Business, Retail Business, and
Corporate Office: Includes Thai subsidiaries
only. For Hospitality Business: Includes most of
the hotels we own and operate, excluding
Tivolio and some African properties.
(2) Turnover was calculated as total number
of employees that left the company during
the year / average number of employees
(3) Total employee turnover for 2015 has reduced
from the previous year due to more inclusion of
information from hotel properties.
Hospitality Business has lower turnover
due to lower number of part-time staff.
(4) The information includes part-time staff,
student interns, contracts, and casual staff
(who accounts for more than 40% of the
relevant workforce data). These staff by nature
will be working for shorter tenure with the
company.
หมายเหตุ:
(1) สําหรับธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจจัดจําหนายและ
สํานักงานใหญ:เฉพาะบริษัทและบริษัทยอยใน
ประเทศไทยเทานั้น สําหรับธุรกิจโรงแรม: รวม
โรงแรมสวนใหญทั้งที่เราเปนเจาของและบริหาร
แตไมรวมทิโวลีและโรงแรมในแอฟริกาบางแหง
(2) อั ต ราการลาออกของพนั ก งานคํ า นวนโดยใช
จํานวนพนักงานที่ลาออกทั้งหมดใน 1 ป หารดวย
จํานวนพนักงานโดยเฉลี่ย
(3) อัตราการลาออกของพนักงานโดยรวมลดลงจากที่
รายงานในปกอน เนื่องจากมีขอมูลของโรงแรม
ตางๆ มากขึน้ ซึง่ ธุรกิจโรงแรมจะมีอตั ราการลาออก
ที่ตํ่ากวาเนื่องจากมีพนักงานชั่วคราวนอยกวา
(4) ข อ มู ล รวมพนั ก งานชั่ ว คราว นั ก ศึ ก ษาฝ ก งาน
พนักงานตามสัญญาจาง และพนักงานรายวัน (ซึง่ มี
สัดสวนมากกวา 40% ของขอมูลที่เกี่ยวของ)
โดยปกติแลวพนักงานเหลานีจ้ ะมีอายุการทํางานที่
สัน้ กวาพนักงานประจําทัว่ ไป
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รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Number of Accidents at Factories (Persons)
จำนวนอุบัติเหตุในธุรกิจโรงงาน (ราย)
For the year ended 31 December 2015
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Minor Cases

Loss Time
Accidents

Total Accidents

อุบัติเหตุไมถึงขั้นหยุดงาน อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จำนวนอุบัติเหตุทั้งหมด

13

NMT
นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

11

Minor Dairy
& Minor Cheese
ไมเนอร แดรี่ และไมเนอร ชีส

2
11

11

0

Employee Benefits by Employment Type
สวัสดิการของพนักงาน แยกตามประเภทการจางงาน
= Benefits / มีสวัสดิการ
= No benfits / ไมมีสวัสดิการ

Hospitality Business

Food Business

Retail Business /
Minor Global Solutions
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจรานอาหาร
ธุรกิจจัดจำหนายและ
ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส
Part-time
Full-time Part-time
Full-time Part-time(1) Full-time
พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว

Life insurance
ประกันชีวิต
Health care
การรักษาพยาบาล
Disability and invalidity coverage
ความคุมครองกรณีพิการหรือทุพพลภาพ
Maternity leave
การลาคลอดบุตร
Retirement provision
บำนาญเกษียณอายุ
Employees Joint
Investment Program (EJIP)(2)
Social security
ประกันสังคม
Note:
(1) “Part-time” for Hospitality Business refers to contractual employees, exclude banqueting casuals
(2) For qualified executives
หมายเหตุ:
(1) “พนักงานชั่วคราว” ของธุรกิจโรงแรมหมายถึงพนักงานที่จางงานตามสัญญาแตไมรวมพนักงานที่จางเปนรายวันสําหรับงานจัดเลี้ยง
(2) สําหรับผูบริหารที่ผานเกณฑตามกําหนด

Minor Group’s Human Resource Development Programs(1)
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของกลุมไมเนอร
Middle Management / Supervisor
ผูบริหารระดับกลาง / หัวหนางาน

Business Acumen
Strategic Planning
Dynamic Team
Finance Workshop
Targeted Selection
New Manager Orientation
Competencies Model Training
Anantara Connect-The Onboarding
Mastering Performance Management
Emergenetics

Minor Hotel Supervisory Series:
• Module 1: Learning to Learn
• Module 2: Making a Difference
• Module 3: Creating a Service Culture
• Module 4: Being a Trusted Leader
• Module 5: Managing the Work of Others
• Module 6: Keeping Others Informed
• Module 7: Developing the Team
• Module 8: Achieving Through Others
• Module 9: Developing the Skills of Individuals
• Module 10: Developing Others Through Coaching
• Module 11: Planning for Improvements
• Module 12: Delivering Quality of Products
and Services
• Job Coach - The Departmental Trainer
• Targeted Selection
• Competencies Model Training
• Who Moved My Cheese-The Change Management
• Food Safety Management System
• Babysitting Certification
• First Aid & CPR Certification Training
• New Manager Orientation
• Anantara Connect-The Onboarding
• Online-Skillsoft
- Workplace Safety
- Basic Fire Training
- Global English
• Recruitment & Selection Training
• Trainer & Education Certificate IV
• Enterprise Trainer & Assessor Skillsets

• Upselling Programs
• Disciplinary & Misconduct Handling
• Customer Services & Handing Complaints
• Health & Safety Training
• Performance Appraisal & LPP Process
• Managing My Performance
• Problem Resolution - Online Training
• Grooming - Personality & Make-up
• Basic Food Hygiene Program
• Hotel Orientation
• Discovering Anantara
• Guest Satisfaction Survey Training
• My Anantara Stories Card
• 15-Minute Training
• Minor Training Bytes
• Job Task Inventory Training
• Babysitting Certification
• First Aid & CPR Certification Training
• Online-Skillsoft
- FUTURA - Online Skills Training
- Workplace Safety
- Basic Fire Training
- Global English

Leadership Development Event
• Manager Conference
Area Coach University
• Communicating for Leadership Success
• Setting Goals and Reviewing Results
• Coaching for Peak Performance
• Developing Yourself and Others
• Building Trust
Store Leadership Development Program (LDP)
• LDP 1: Motivation & Satisfaction, Questioning,
Making Decisions, Managing Performance
• LDP 2: Motivation, Communication for Result,
Coaching & Mentoring, Managing Priorities
• LDP 3: Career Development, Effective
Communication, Coaching for High Quality,
Managing Time
Store Management Training
• Interaction Management
• Business Management
• Effective Rostering
• People Management
• Leaflet Management
• Training Management
• Food Safety Management
• Training Management
• Cost Management
• Inventory Management

Store Training
• Skill Master Certification Program
• Suggestive Selling
• Cash Register Operations
• Handling Customer Complaints
• Customer Service Excellence
• Basic Delivery Operations
• Product Knowledge
• Cleaning and Sanitization
• Food Safety and Equipment Operations
• Grooming and Personal Hygiene
Brand Orientation

Restanrant Business / ธุรกิจรานอาหาร

Hospitality Business / ธุรกิจโรงแรม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Senior Management
ผูบริหารระดับสูง

Note:

Leadership Development Workshop
• Leadership Forum
• Dave Ulrich’s Leadership Asia Forum
• ATD Conference
Leadership Academy
• Maximising Performance
• Targeted Selection
• Communicating for Leadership
Success
• Setting Goals and Reviewing Results
• Coaching for Peak Performance
• Developing Yourself and Others
• Building Trust
• Making High-quality Decisions
Functional Expertise Training
• Ice-cream University
• HR Academy
• Strategy Development Workshop
Computer Skills
• MS Office Application
• Recruitment System: Taleo
• Performance Management System:
Success Factors
English Language Skills
• English Clinic
• Online English
Company Orientation

(1) Training information does not include functional trainings for factories
(1) รายชื่อหลักสูตรนี้ ไมไดรวมถึงหลักสูตรการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของบุคลากรในโรงงาน

Staff
พนักงานปฏิบัติงาน
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รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2558
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Senior Management
ผูบริหารระดับสูง

Staff
พนักงานปฏิบัติงาน

• Supervision Skills
• Operations Excellence Audit System
• Shift Management
• Train-the-Trainer Certification
Management Orientation

Restanrant
รานอาหาร
Retail Business /
ธุรกิจจัดจำหนาย
Corporate Office / Minor Global Solutions
สำนักงานใหญ / ไมเนอร โกลบอล โซลูชั่นส

Middle Management / Supervisor
ผูบริหารระดับกลาง / หัวหนางาน

• Consumer Analysis
• Digital Marketing
• Strategic Thinking

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporate Standard
• Anti-Corruption Train-the-Trainer
• Anti-Corruption Training
• Anti-Corruption Orientation for
New Joiner
Culture Building
• Orientation Program
Managerial Skill Development
• Targeted Selection
• Communicating with Leadership
Success

Corporate Standard
• iExpense
• iProcurement
• Anti-Corruption Train-the-Trainer
• Anti-Corruption Training
• Anti-Corruption Orientation for New Joiner
Culture Building
• Orientation Program
Managerial Skill Development
• Communicating with Impact
• Targeted Selection
• Communicating with Leadership Success
Skill Enhancement
• Business English Writing
Technical Knowledge / Skills
• MINT Financial Statements Training
• Audit Program and Audit Scope
• Opera System Training vs Oracle
• Types of Investments and Accounting Treatment
• Consolidation Concept
• Revenue Recognition and Customer Loyalty Program
• Technique of Reconciliation Between PP30 and
PND50
• What is Investment Property?
• Accounting Inventory - MHG, MFG, MRG
• Statement of Cash Flow
• Flow Addition , Document Fixed Asset
• Process Reconcile and Detail Support Note Audit
• Bar Coding Process
• TB&FA Reconcile and Audit
• Stock Process - IT and Equipment
• Stock Reconciliation
• Physical Count Reconciliation
• Process Review Project
• Fixed Asset Tax Book
• TB&FA for Year-End Closing Process
• MS Excel Workshop (5 modules)
• MS Word Workshop
• Introduction to MS Power Point
• Tax Training (6 modules)

Communicating for Leadership Success
Setting Goals and Reviewing Results
Coaching for Peak Performance
Building Trust
Developing Self and Others
Targeted Selection
Train-the-Trainer
Logistics & Distribution Process
Shipment Process & Import Documentation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Steps for Effective Selling
Service Plus
Fundamental Retail CRM
Textile Knowledge
Shoe and Bag Knowledge
Cookware Knowledge
Visual Merchandising
Style Advisor
Leadership Development Program (LDP 3)
Selling Management System (SMS)

Corporate Standard
• iExpense
• iProcurement
• Anti-Corruption Train-the-Trainer
• Anti-Corruption Training
• Anti-Corruption Orientation for New Joiner
Culture Building
• Orientation Program
Managerial Skill Development
• Communicating with Impact
Technical Knowledge / Skills
• MINT Financial Statements Training
• Audit Program and Audit Scope
• Opera System Training vs Oracle
• Types of Investments and Accounting
Treatment
• Consolidation Concept
• Revenue Recognition and Customer Loyalty
Program
• Technique of Reconciliation Between PP30
and PND50
• What is Investment Property?
• Accounting Inventory - MHG, MFG, MRG
• Statement of Cash Flow
• Flow Addition, Document Fixed Asset
• Process Reconcile and Detail Support
Note Audit
• Bar Coding Process
• TB&FA Reconcile and Audit
• Stock Process - IT and Equipment
• Stock Reconciliation
• Physical Count Reconciliation
• Process Review Project
• Fixed Asset Tax Book
• TB&FA for Year-End Closing Process
• MS Excel Workshop (5 modules)
• MS Word Workshop
• Introduction to MS Power Point
• Tax Training (6 modules)
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ABOUT
THIS REPORT
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

We believe the sustainability report is a channel
for us to convey our understanding of the social
and environmental impacts of our businesses.
It also serves to address our stakeholders’ needs for
sustainability information by disclosing our aims and
progress toward incorporating responsible business
practices into our operations.
This is Minor International PCL’s fourth annual
Sustainability Report, and the second report to be
prepared in accordance with the Core Option of the
G4 Guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI).
The reporting period covers our fiscal year 2015 from
the period of 1 January 2015 to 31 December 2015.
As this is our second GRI G4 “in accordance” –
Core Option Sustainability Report, it builds on our
2014 Sustainability Report. We aim to continuously
improve on the quality of the report, and may consider
external assurance in the future.

CONTACT INFORMATION

For questions or to provide feedback on this report
or its contents, please contact:
CORPORATE SUSTAINABILITY DEPARTMENT

Tel.: +66 (0) 2365 7706

REPORTING SCOPE

This report covers all three of Minor’s core business
units – Hospitality Business, Restaurant Business and
Retail Business. Due to the unique characteristics
and context of our business units and to reflect
materiality, most of our data-gathering adheres to
the GRI indicator parameters where applicable.
All data is based on information currently available
in our systems and is presented in alignment to
recognized standards where feasible.
In line with GRI G4’s materiality principles, our process
for defining report content is guided by the most
significant and relevant sustainability issues to our
business units, identified by senior management,
and through a materiality process involving both
external and internal stakeholders. Reported topics
in the report are linked to Minor’s Sustainability
Framework, and are material to our business units’
interests as well as to our stakeholders’.

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

99 Berli Jucker House, 16th Floor, Soi Rubia,
Sukhumvit 42 Rd., Bangkok 10110, Thailand
Tel.: +66 (0) 2365 7500
Fax: +66 (0) 2365 7798-99
www.minorinternational.com
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PRINTING INFORMATION
This report is printed on environmentally-friendly
Green Paper with soy-based ink.

ขอมูลการพิมพ
รายงานฉบับนี้ตีพิมพดวยหมึกพิมพที่ทํามาจากถั่วเหลือง
(soy-based ink) บนกระดาษใชแลวทีน่ าํ มาผลิตใหม (Green
Paper)

เราเชื่อมั่นวารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนชองทาง
หนึ่งในการถายทอดความเขาใจของเราในเรื่องผลกระทบ
ด า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กิ ด จากธุ ร กิ จ ของไมเนอร
รายงานฉบั บ นี้ ยั ง ช ว ยในการให ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ความยั่งยืนแกผูมีสวนไดเสีย โดยเราไดเปดเผยเปาหมาย
และความก า วหน า ในการผสมผสานการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
อยางรับผิดชอบเขากับกระบวนการทํางานของบริษัท
รายงานฉบับนี้เปนรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนประจําป
ฉบั บ ที่ สี่ ของบริษัท ไมเนอร อิน เตอรเนชั่นแนล จํากัด
(มหาชน) และเปนรายงานฉบับที่สองที่จัดทําใหสอดคลอง
กับแนวทางการรายงานขององคกรความรวมมือวาดวย
การรายงานสากลดานความยั่งยืน (Global Reporting
Initiative หรือ GRI) รุนที่ 4 (GRI G4) รายงานฉบับนี้แสดง
ขอมูลในรอบปบัญชี 2558 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายงานฉบั บ นี้ เ ป น รายงานฉบั บ ที่ ส องของเราที่ อ า งอิ ง
แนวทาง GRI G4 เราจะมุงหนาพัฒนาคุณภาพรายงาน
อย า งต อ เนื่ อ งต อ ไปและอาจจะจั ด ให มี ก ารรั บ รองโดย
หนวยงานภายนอกในอนาคต

ขอมูลติดตอ

ขอบเขตของรายงาน
เนื้อหารายงานนี้ครอบคลุมทั้งสามธุรกิจหลักของบริษัท
ซึ่งประกอบดวยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร และธุรกิจ
จั ด จํ า หน า ย เนื่ อ งด ว ยธุ ร กิ จ ต า งๆ ของเรามี ลั ก ษณะที่
แตกตางกันและเพือ่ คงไวซงึ่ สาระสําคัญ ขอมูลทีร่ วบรวมมา
เพื่ อ นํ า เสนอส ว นใหญ จ ะเป น ไปตามหลั ก เกณฑ ชี้ วั ด
ของ GRI เทาที่จะสามารถทําได ขอมูลทั้งหมดเปนขอมูล
ทีม่ อี ยูใ นระบบของเราในปจจุบนั และถูกนําเสนอในรายงานนี้
ใหสอดคลองกับมาตรฐานเทาที่จะเปนไปได
กระบวนการในการกําหนดเนือ้ หาของรายงานจะสอดคลอง
กับหลักการสําคัญของ GRI G4 โดยขอมูลจะเกี่ยวเนื่อง
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหนวยธุรกิจตางๆ ของเรา
ซึ่งถูกกําหนดโดยผูบริหารระดับสูงและผานการพิจารณา
ถึงความสําคัญโดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร หัวขอตางๆ ในรายงานฉบับนีม้ คี วามเชือ่ มโยง
กั บ แนวทางในการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ของไมเนอร แ ละ
มีความสําคัญตอทั้งธุรกิจและผูมีสวนไดเสียของเรา

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

หากทานตองการสอบถามขอมูลหรือใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดตอไดที่

เลขที่ 99 อาคารเบอรลี่ยุคเกอร ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42 กรุงเทพฯ 10110

ฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

โทรศัพท: +66 (0) 2365 7500
โทรสาร: +66 (0) 2365 7798-99
www.minorinternational.com

โทรศัพท: +66 (0) 2365 7706
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MATERIAL ASPECTS & BOUNDARIES

Subsidiaries, Associated, and Affiliated Companies included in this Sustainability Report

COMPANIES(1)
1. Minor International Public Company Limited
2. Minor Global Solutions Limited
Hospitality Business
3. Chao Phaya Resort Limited
4. Maerim Terrace Resort Limited
5. Samui Resort and Spa Limited
6. Rajadamri Hotel Public Company Limited
7. MI Squared Limited
8. Hua Hin Village Limited
9. Baan Boran Chiangrai Limited
10. Samui Village Limited
11. Royal Garden Plaza Limited
12. M Spa International Limited
13. Minor Hotel Group Limited
14. Eutopia Private Holding Limited
15. Harbour View Corporation Limited
16. Serendib Hotels Pcl.
17. Minor International (Labuan) Limited
18. AVC Club Developer Limited
19. AVC Vacation Club Limited
20. MHG Phuket Limited
21. Lodging Management (Mauritius) Limited
22. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
23. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
24. Vietnam Hotel Projekt B.V.
25. Rani Minor Holding Limited
26. Sands Hotels (Pty) Limited
27. Sun International (Botswana) Propietary Limited

Aspects
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • • •
• • •
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• •
•
•
• •
• • •
(2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) For ease of reporting purpose, subsidiaries of holding companies will be disclosed under the holding company
(2) Economic performance covers all significant consolidated Subsidiaries, Associates and Affiliated Companies according to Annual Report 2015
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Aspects
1
2
3
4
5
6

Description
Economic Performance
Market Presence
Procurement Practices
Energy
Water
Biodiversity

Aspects
7
8
9
10
11
12

Description
Emissions
Waste
Environmental: Compliance
Employment
Occupational Health and Safety
Training and Education

COMPANIES(1)
28. Sun International of Lesotho (Proprietary) Limited
29. Sun International (Zambia) Limited
Restaurant Business
30. The Minor Food Group Public Company Limited
31. Swensen’s (Thai) Limited
32. Minor Cheese Limited
33. Minor Dairy Limited
34. Minor DQ Limited
35. Burger (Thailand) Limited
36. SLRT Limited
37. The Coffee Club (Thailand) Limited
38. Catering Associates Limited
39. Pecan Deluxe (Thailand) Limited
40. BTM (Thailand) Limited
41. Select Service Partner Limited
42. MSC Thai Cuisine Co., Ltd.
43. International Franchise Holding (Labuan) Limited
44. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.
45. MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.
46. Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
47. Over Success Enterprise Pte. Ltd.
Retail Business
48. Minor Corporation Public Company Limited
49. Armin Systems Limited
50. NMT Limited
51. Red Earth Thai Limited
52. Esmido Fashions Limited
53. Mysale.co.th Limited

Aspects
13
14
15
16
17
18

Description
Anti-Corruption
Society: Compliance
Customer Health and Safety
Marketing Communications
Customer Privacy
Product Responsibility: Compliance

Aspects
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

• •
•
• • •
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• •

•
•
•
•
• • •
• • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • •
•
•
•

•
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
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ประเด็นสำคัญและขอบเขตของการจัดทำรายงาน

บริษทั ยอย บริษทั รวม และบริษทั ในเครือทีอ่ ยูใ นขอบเขตของการจัดทำรายงานฉบับนี้

บริษทั (1)
1. บริษทั ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
2. บริษทั ไมเนอร โกลบอล โซลูชนั่ ส จํากัด
ธุรกิจโรงแรม
3. บริษทั เจาพระยา รีซอรท จํากัด
4. บริษทั แมรมิ เทอเรซ รีซอรท จํากัด
5. บริษทั สมุย รีซอรท แอนด สปา จํากัด
6. บริษทั โรงแรม ราชดําริ จํากัด (มหาชน)
7. บริษทั เอ็มไอ สแควร จํากัด
8. บริษทั หัวหิน วิลเลจ จํากัด
9. บริษทั บานโบราณ เชียงราย จํากัด
10. บริษทั สมุย วิลเลจ จํากัด
11. บริษทั รอยัล การเดน พลาซา จํากัด
12. บริษทั เอ็มสปา อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด
13. บริษทั ไมเนอร โฮเทล กรุป จํากัด
14. Eutopia Private Holding Limited
15. Harbour View Corporation Limited
16. Serendib Hotels Pcl.
17. Minor International (Labuan) Limited
18. AVC Club Developer Limited
19. AVC Vacation Club Limited
20. บริษทั เอ็มเอชจี ภูเก็ต จํากัด
21. Lodging Management (Mauritius) Limited
22. Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited
23. Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited
24. Vietnam Hotel Projekt B.V.
25. Rani Minor Holding Limited
26. Sands Hotels (Pty) Limited
27. Sun International (Botswana) Propietary Limited

ตัวชีว้ ดั
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

• • • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
• • •
• • • •
• • •
•
•
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• •
•
•
• •
• • •
(2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) เพือ่ ใหการรายงานงายขึน้ บริษทั ยอยภายใตกลุม เดียวกันจะเปดเผยขอมูลในระดับบริษทั แม
(2) ขอมูลดานเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษทั ทีเ่ ปนบริษทั ยอย บริษทั รวมและบริษทั ในเครือ ตามทีร่ ะบุในรายงานประจําป 2558

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
6

คําอธิบาย
ผลประกอบการของธุรกิจ
ความเปนที่รูจักในตลาด
การจัดซื้อจัดจาง
การจัดการพลังงาน
การจัดการนํ้า
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ตัวชี้วัด
7
8
9
10
11
12

คําอธิบาย
การปลอยกาซเรือนกระจก
การจัดการของเสีย
การปฏิบตั ติ ามกฏหมายดานสิง่ แวดลอม
การจางงาน
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
การจัดฝกอบรมและใหการศึกษา

บริษทั (1)
28. Sun International of Lesotho (Proprietary) Limited
29. Sun International (Zambia) Limited
ธุรกิจรานอาหาร
30. บริษทั เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
31. บริษทั สเวนเซนส (ไทย) จํากัด
32. บริษทั ไมเนอร ชีส จํากัด
33. บริษทั ไมเนอร แดรี่ จํากัด
34. บริษทั ไมเนอร ดีควิ จํากัด
35. บริษทั เบอรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด
36. บริษทั เอสแอลอารที จํากัด
37. บริษทั เดอะ คอฟฟ คลับ (ประเทศไทย) จํากัด
38. บริษทั เคเทอริง่ แอสโซซิเอตส จํากัด
39. บริษทั พีแคน เดอลุกซ (ประเทศไทย) จํากัด
40. บริษทั บีทเี อ็ม (ไทยแลนด) จํากัด
41. บริษทั ซีเลค เซอรวสิ พารทเนอร จํากัด
42. บริษทั เอ็มเอสซี ไทย คูซนี จํากัด
43. International Franchise Holding (Labuan) Limited
44. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.
45. MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd.
46. Minor DKL Food Group Pty. Ltd.
47. Over Success Enterprise Pte. Ltd.
ธุรกิจจัดจําหนาย
48. บริษทั ไมเนอร คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
49. บริษทั อารมนิ ซิสเท็มส จํากัด
50. บริษทั นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
51. บริษทั เรด เอิรธ ไทย จํากัด
52. บริษทั เอสมิโด แฟชัน่ ส จํากัด
53. บริษทั มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จํากัด

ตัวชี้วัด
13
14
15
16
17
18

คําอธิบาย
การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
การปฏิบัติตามกฏหมายดานสังคม
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกคา
การสื่อสารดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของขอมูลลูกคา
การปฏิบัติตามกฏหมายดานความรับผิดชอบ
ตอผลิตภัณฑ
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THE GLOBAL GOALS

GRI CONTENT INDEX &
THE GLOBAL GOALS
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Material
Aspects
Strategy and
Analysis

Organizational
Profile

= Fully reported

GRI
Global
Indicator Goals
G4-1

n/a

G4-2

n/a

G4-3
G4-4

n/a
n/a

G4-5
G4-6

n/a
n/a

G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11

n/a
n/a
n/a
8
8

G4-12
G4-13

n/a
n/a

G4-14

n/a

G4-15

n/a

G4-16

n/a

= Partially reported

Description

Disclosure

Statement from the most senior
decision-maker of the organization
Description of key impacts, risks, and
opportunities
Name of the organization
Primary brands, products, and services
Organization’s headquarters location
Number of countries where the organization
operates, and names of countries where
either the organization has significant
operations or that are specifically relevant
to the sustainability topics covered in
the report
Nature of ownership and legal form
Markets served
Scale of organization
Workforce composition
Percentage of total employees covered by
collective bargaining agreements
Description of supply chain
Significant changes during the reporting
period regarding size, structure, ownership,
or supply chain
Whether and how the precautionary
approach or principle is addressed
Externally developed economic,
environmental and social charters, principles,
or other initiatives to which the organization
subscribes or which it endorses
Memberships at organizational level
= Not reported

Reference Page
Remarks
AR
SR
14-21
8-11
308-312

94-95

98
1-4, 7-11, 24,
44, 58, 305
358
6-9, 305

1
1-3,
5-7
4-5
1, 4-7

98, 344, 358 6-9,305 1, 4-7
12-13, 83-97 96,106
106-107
Applies to
some hotel
properties
16-17
12,
306-307
308, 312 32-45,
94-95
69-70, 321 12-14

69, 321

12-14

AR = Annual Report SR = Sustainability Report
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Material
Aspects
Identified
Material
Aspects and
Boundaries

Stakeholder
Engagement

Report Profile

Governance

GRI
Global
Indicator Goals
G4-17

n/a

G4-18

n/a

G4-19
G4-20
G4-21
G4-22

n/a
n/a
n/a
n/a

G4-23

n/a

G4-24
G4-25

n/a
n/a

G4-26
G4-27

n/a
n/a

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

n/a
n/a
n/a
n/a

G4-32

n/a

G4-33

n/a

G4-34

n/a

G4-38

5, 16

G4-39

16

Description
Entities included in consolidated financial
statements
Process for defining report content and
Aspect Boundaries; how the Reporting
Principles for Defining Report Content
have been implemented
List of all material Aspects
Material Aspects within organization
Material Aspects outside of organization
Effect of any restatements of information
provided in previous reports, and the
reasons for such restatements
Significant changes from previous
reporting periods
Stakeholder groups
Basis for identification and selection of
stakeholders
Stakeholder engagement approach
Key topics and concerns raised through
stakeholder engagement, and responses
Reporting period
Date of most recent previous report
Reporting cycle
Contact point for questions regarding
the report or its contents
GRI Content Index with chosen ‘in
accordance’ option, and any reference
to an External Assurance Report
Policy and current practice with regard to
seeking external assurance for the report
Governance structure of the organization,
including committees of the highest
governance body, and committees
responsible for decision-making on economic,
environmental and social impacts
Composition of the highest governance
body and its committees
Indicate whether chair of the highest
governance body is also an executive officer

Disclosure

Reference Page
Remarks
AR
SR
346-358
-

24,
112

-

25, 114-117
25, 114-117
25
96-97

-

-

318-320
-

19-23
18

318-320
-

19-23
19-23

-

112
112
112
112

-

112

-

112

17-18, 32, 26-27
51, 64,
325-329
336-337
330-340

-

326

-

No significant
changes
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GRI
Global
Indicator Goals
G4-40

5, 16

G4-41

16

G4-42

n/a

G4-45

16

G4-46

n/a

G4-47

n/a

G4-56

16

G4-58

16

Description
Nomination and selection processes for
the highest governance body and its
committees, and the criteria used for
nominating and selecting highest
governance body members
Processes for the highest governance
body to ensure conflicts of interest are
avoided and managed
Highest governance body’s and senior
executives’ roles in the development,
approval, and updating of the organization’s
purpose, value or mission statements,
strategies, policies, and goals related
to economic, environmental and social
impacts
Highest governance body’s role in the
identification and management of economic,
environmental and social impacts, risks,
and opportunities; including due diligence
and stakeholder consultation
Highest governance body’s role in reviewing
the effectiveness of the organization’s risk
management processes for economic,
environmental and social topics
Frequency of the highest governance
body’s review of economic, environmental
and social impacts, risks, and opportunities
Organization’s values, principles, standards
and norms of behavior such as codes of
conduct and codes of ethics
Internal and external mechanisms for
reporting concerns about unethical or
unlawful behavior, and matters related to
organizational integrity, such as escalation
through line management, whistleblowing
mechanisms or hotlines

Disclosure

Reference Page
Remarks
AR
SR
325-327
-

318, 327
335, 337

-

326, 335

26-27

318, 325

27

329, 336
340

27

327

27

5,
315, 321

89-91

78-79,
320-322

90-91
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES – PERFORMANCE INDICATORS
Material
Aspects
ECONOMIC
Economic
Performance

GRI
Global
Indicator Goals
G4-EC1
G4-EC2

Market
Presence

G4-EC5

Procurement
Practices

G4-EC9

Description

2,5,7,8,9 Direct economic value generated and
distributed (EVG&D)
13
Financial implications and other risks
and opportunities for the organization’s
activities due to climate change
1,5,8 Ratio of entry level wage by gender at
significant locations of operation to the
minimum wage
12
Percentage of the procurement budget
used for significant locations of operation
spent on suppliers local to that operation

ENVIRONMENTAL
G4-EN3 7,8,12,13 Energy consumption within the organization
Energy
G4-EN8
6
Total water withdrawal by source
Water
Biodiversity
G4-EN11 6,14,15 Operational sites owned, leased, managed
in, or adjacent to, protected areas and
areas of high biodiversity value outside
protected areas
G4-EN14 6,14,15 Total number of IUCN Red List species
and national conservation list species with
habitats in areas affected by operations,
by level of extinction risk
Emissions
G4-EN15 3,12,13, Direct greenhouse gas (GHG) emissions
14,15 (Scope 1)
G4-EN16 3,12,13, Energy indirect greenhouse gas (GHG)
14,15 emissions (Scope 2)
Effluents and G4-EN22
3,6, Total water discharge by quality and
Waste
12,14 destination
G4-EN23 3,6,12 Total weight of waste by type and disposal
method
G4-EN25
3,12 Weight of transported, imported, exported,
or treated waste deemed hazardous
under the terms of the Basel Convention
Annex I, II, III, and VIII, and percentage of
transported waste shipped internationally
Monetary value of significant fines and
Compliance
G4-EN29
16
total number of non-monetary sanctions
for non-compliance with environmental
laws and regulations

Disclosure

Reference Page
Remarks
AR
SR
12-13,
83-88,
93-97
312

94-95

-

78

-

47

-

81, 97-98,
100
97-98,100
102-103

-

104

-

81, 98, 100

-

98, 100

-

99, 101

-

99

-

99

-

41

96
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Reference Page
Material
GRI Global
Description
Disclosure AR
Remarks
Aspects Indicator Goals
SR
SOCIAL: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
G4-LA1 5,8 Total number and rate of employee
Employment
108
turnover during the reporting period, by age
group, gender and region
G4-LA2
8 Benefits provided to full-time employees
109
G4-LA5
8 Percentage of total workforce represented
Occupational
79 Applies only
Health and
in formal joint management-worker health and
for factories
Safety
safety committees that help monitor and advise
on occupational health and safety programs
G4-LA6 3,8 Type of injury and rates of injury, occupational
109 Applies only
diseases, lost days, and absenteeism, and
for factories
total number of work-related fatalities, by region
and by gender
G4-LA9 4,5,8 Average hours of training per year per employee
Training and
77
Education
by gender, and by employee category
G4-LA10 8 Programs for skills management and
77,
lifelong learning that support the continued
110-111
employability of employees and assist them in
managing career endings
G4-LA11 5,8 Percentage of employees receiving regular
77
performance and career development
reviews, by gender and by employee category
G4-LA12 5,8 Composition of governance bodies and
105
breakdown of employees per employee
category according to gender, age group,
minority group membership, and other
indicators of diversity
SOCIETY
Anti-Corruption G4-SO4 16 Communication and training on anti-corruption
320-321 90-91, 93
policies and procedures
G4-SO5 16 Confirmed incidents of corruption and actions
93
taken
Compliance
G4-SO8 16 Monetary value of significant fines and total
90-91
number of non-monetary sanctions for noncompliance with laws and regulations
PRODUCT RESPONSIBILITY
Customer Health G4-PR2 16 Non-compliance with regulations and voluntary
50-51
and Safety
codes concerning the health and safety impacts
G4-PR7 16 Non-compliance with regulations and voluntary
Marketing
50-51
Communications
codes concerning marketing communications
Customer
G4-PR8 16 Substantiated complaints regarding breaches
50-51
Privacy
of customer privacy and losses of customer data
Compliance
G4-PR9 16 Monetary value of significant fines for non50-51
compliance with laws and regulations
concerning the provision and use of products
and services
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