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Our Journey to Sustainability

At Minor International, we strive for sustainability. This includes the sustainability of our own business, by ensuring  
the benef its to our stakeholders both in the short and long term; sustainability of our customers and partners, 
by growing them with us; and sustainability of communities around us, for a better society at large.

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำธุรกิจอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยำว เพื่อให้ลูกค้ำและกลุ่มพันธมิตรของบริษัทก้ำวหน้ำเติบโตไปพร้อมกับบริษัท  

และเพื่อเสริมสร้ำงชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน



About Minor International
เกี่ยวกับไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

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

MINT is a hotel owner, operator and investor with  
a portfolio of over 100 hotels, resorts and serviced  
suites under the Anantara, AVANI, Oaks, Per AQUUM, Four 
Seasons, St. Regis, Marriott, Elewana and Minor International  
brands in Thailand, Australia, New Zealand, the Maldives, 
Vietnam, Cambodia, Tanzania, Kenya, the Middle East, 
Sri Lanka, Malaysia, China and Indonesia. In addition,  
MINT operates mixed-use businesses, which are  
complimentary to the hotel business. These include 
real estate business, comprising sale of residential and  
Anantara Vacation Club, spa business, retail and property  
business, and entertainment business. 

MINT is one of Asia’s largest restaurant companies  
with over 1,500 outlets operating system wide in  
19 countries under The Pizza Company, Swensen’s,  
Sizzler, Dairy Queen, Burger King, Thai Express,  
The Coffee Club, Ribs & Rumps and Riverside brands. 

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

จากเมื่อก่อตั้งบริษัทด้วยรีสอร์ทเพียงหน่ึงแห่งท่ีพัทยาในปี 

2521 ปัจจุบัน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุด

รายหนึง่ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก บรษิทัเป็นผูน้�าในการด�าเนนิธุรกิจ

ระดบัสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิต

บริษัทด�าเนินธุรกิจโรงแรมทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของเอง  

บรหิารจดัการ และร่วมลงทุน โดยมโีรงแรม รสีอร์ท และเซอร์วสิ สวีท 

ทั้งส้ินกว่า 100 แห่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า อนันตรา, อวานี,  

โอ๊คส์, เปอร์ อควัม, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, แมริออท, เอเลวาน่า 

และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในประเทศไทย 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ เวียดนาม กัมพูชา แทนซาเนีย 

เคนยา ตะวันออกกลาง ศรีลังกา มาเลเซีย จีนและอินโดนีเซีย 

อีกทั้งบริษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม 

(Mixed-Use Business) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์

ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือขายและโครงการพักผ่อน 

แบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่า

ศูนย์การค้า และธุรกิจบันเทิง

บริษัทเป็นผู ้น�าในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ท่ีสุด 

แห่งหนึง่ในเอเชยี โดยมร้ีานอาหารกว่า 1,500 สาขา ใน 19 ประเทศ 

ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์,  

ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทยเอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ 

คลับ, ริบส์ แอนด์ รัมส์ และริเวอร์ไซด์ 

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู ้น�าด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้า

แฟชั่นจากต่างประเทศ ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องส�าอาง โดย

เครื่องหมายการค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จัดจ�าหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่  

แก๊ป, เอสปรี, บอสสิน่ี, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, เรดเอิร์ธ, ทูมี่,  

สวิลลิ่ง เจ เอ แฮงเคลส์ และอีทีแอล เลิร์นนิ่ง รวมถึงมายเซลซึ่งเป็น 

การขายตรงผ่านเว็บไซต์ และบริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า  

ซึ่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคตามสัญญาว่าจ้างผลิต โดยมีโรงงาน 

เป็นของตัวเอง
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Hotels & Mixed Use
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

Restaurant
ธุรกิจร้านอาหาร

Retail Trading
ธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิต

• Restaurant outlets: 1,544 outlets
 - Equity: 814 outlets
 - Franchised: 730 outlets
• Two Factories: Dairy and Cheese

• ร้านอาหาร: 1,544 ร้าน
 - ร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของ: 814 ร้าน 
 - ร้านที่บริษัทแฟรนไชส์: 730 ร้าน

• โรงงานผลิตไอศกรีมและชีส: 2 โรงงาน 
 

•  Retail points of sale: 276 points of sale
•  Online shopping
•  Contract manufacturing

•  จุดจัดจ�าหน่ายสินค้า: 276 จุด

•  การขายตรงผ่านเว็บไซต์

•  โรงงานรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

• Hotels: 103 properties / 12,800 rooms
 - Majority-owned: 19 hotels / 2,753 rooms
 - Joint-venture: 16 hotels / 896 rooms
 - Purely Managed: 24 hotels / 3,254 rooms
 - Management Letting Rights: 44 properties / 5,897 rooms
• Spa: 47 spas
• Plaza & Entertainment: 
 3 plazas and 8 entertainment outlets
• Residential Development: 2 properties / 67 units 
• Vacation Club: 106 inventories

• โรงแรม: 103 แห่ง / 12,800 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ: 19 แห่ง / 2,753 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทร่วมลงทุน: 16 แห่ง / 896 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทรับบริหารจัดการ: 24 แห่ง / 3,254 ห้อง
 - เซอร์วิส สวีทที่บริษัทรับบริหาร: 44 แห่ง / 5,897 ห้อง
• สปา: 47 แห่ง
• ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิง: 
 ศูนย์การค้า 3 แห่ง และเครื่องเล่น 8 ชนิด
• โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย: 2 โครงการ / 67 ยูนิต
• โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา: 106 ยูนิต 
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Hospitality โรงแรมและสปา

Restaurant ร้านอาหาร

Retail Trading จัดจําหน่ายและรับจ้างผลิต

Malaysia 
มาเลเซียMaldives

มัลดีฟส์

Sri Lanka
ศรีลังกา

Korea
เกาหลี

Indonesia
อินโดนีเซีย

Singapore สิงคโปร์

Cambodia
กัมพูชา

Laos ลาว

Thailand 
ไทย Philippines

ฟิลิปปินส์

Vietnam
เวียดนาม

India อินเดีย

China
จีน

Minor International Footprint

Asia
เอเชีย

26
Countries
ประเทศ

103
Hotels

โรงแรมและสปา

12,800
Hotel Keys
ห้องโรงแรม
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Australia
ออสเตรเลีย

New Zealand
นิวซีแลนด์

New Caledonia
นิวแคลิโดเนีย

Egypt
อียิปต์

Tanzania 
แทนซาเนีย

Mozambique
โมซัมบิก

Kenya เคนยา

Saudi Arabia
ซาอุดีอาระเบีย

UAE 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Oman
โอมาน

Bahrain บาห์เรน

Kuwait คูเวตJordan 
จอร์แดน

Oceania
โอเชียเนีย

Middle East
ตะวันออกกลาง

Africa
แอฟริกา

1,544
Restaurants
ร้านอาหาร

45
Awards Received

รางวัล

276
Retail Points of Sale

จุดจัดจําหน่าย

Over มากกว่า
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 I am delighted to present you with our
sustainability report for the year 2013.

 Minor International achieved another banner 
year, both in financial performance and 
accomplishments. However, considering the 
ever-changing economic conditions, increasing 
competition, and recent political situation, I cannot
emphasize more the importance of sustainable
development and responsible corporate citizenship 
to our company.

To build a profitable and sustainable business, we must 
ensure that near term and long term interests of our numerous  
stakeholders are all considered. We need to conduct ourselves in 
a way that enhances the competitiveness of the company while 
simultaneously improving the economic, social and environmental 
conditions of our stakeholders, whether they are our employees, 
customers, suppliers, partners, communities, or society at large. 

I believe sustainability can come about by unlocking the  
potential of people. 

This year we continue to drive people development - an area we 
strongly believe is a key driver to our, and the society’s, sustainability. 
We have more than doubled the number of partner higher education 

Dear Fellow Stakeholders: 

Chairman’s Message
รายงานจากประธานกรรมการ
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เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสียของเราทุกท่าน

ผมมีความยินดีที่จะน�าเสนอรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประจ�าปี 2556 ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 

ในปีนี้เป็นอีกปีที่บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 
ประสบผลส�าเร็จทั้งในด้านผลประกอบการและการบรรลุเป้าหมาย 
การด�าเนินงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น  
และสถานการณ์ทางการเมือง บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(มหาชน) เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเป็น
บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน 
ให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

ในการสร้างองค์กรที่มีความสามารถในการท�าก�าไร พร้อมทั้งมีความสามารถท่ีจะ

เติบโตต่อไปได้อย่างย่ังยืนนั้น บริษัทจะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ทกุฝ่าย ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อกีทัง้ต้องบรหิารจดัการ

องค์กรในรปูแบบท่ีจะเสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ของบริษัทควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้แก่เศรษฐกิจ 

สังคม และสภาพส่ิงแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน ลกูค้า ผูผ้ลติ พันธมติรทางธุรกจิ ชมุชน 

หรือสังคมในวงกว้าง

ผมเชื่อว่าการพัฒนาอย่างย่ังยืนจะสามารถเกิดขึ้นได ้

โดยการดึงศักยภาพท่ีซ่อนอยู่ในตัวบุคลากรออกมาและ

ให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
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institutions as well as the number of students attending the 
corporate university MOU program. We continue to develop 
and improve our internal training programs with goal to  
improving both technical and life skills, and building future  
sustainable leaders. At the community level, we have added 
two new schools under our sponsorship and continue to 
work closely with them to improve student knowledge and 
learning conditions. 

We continually strive to engage our customers  
beyond the customer contact point. While delivering high 
value products and services, we seek opportunities to 
nudge our customers toward becoming better-informed  
consumers.  We share with them the origins and high quality 
of the products they consume, the heritage and customs 
of the people delivering the services, and their role and  
contribution as global citizens. This effort has the dual  
benefit of instilling pride in producers and service providers.  

As we grow, we are creating more and more  
partnerships around the world…our hotel owners, joint 
venture partners, franchises, principles, suppliers,  
governments and communities. It is essential for us to  

ensure sustainable relationships that result in mutual benefit. 
Live testimonies of such win-win partnerships are visible 
throughout our business, from suppliers jointly developing 
new products to serve our end customers, franchisees 
growing the number of restaurants/brands they operate,  
to owners investing in more hotels with us. 

Our environmental conservation efforts are now 
spreading across the globe with our presence in Asia, 
Australia, the Middle East, and Africa. This year, 18 of 
our hotels are Green Globe certified and we will continue 
to uplift this credential. In Africa, our Elewana has been  
supporting the local Masai village over the past few 
years in the establishment of a Wildlife Management 
Area (WMA). Similarly, we are also supporting wildlife  
protection efforts in Cambodia’s Cardamom mountain 
range, one of the world’s last 7 elephant corridors. Minor  
Retail Group has started to adopt more eco-friendly  
window displays with aim to reduce waste and energy.  
We also continue to be involved and support many nature  
& conservation related projects through our own corporate  
arms and through our Golden Triangle Elephant Foundation 
and Mai Khao Marine Turtle Foundation. 

Our sustainability development is strategically-driven 
and increasingly embedded in our operational processes 
to ensure continuity. The strategies were endorsed 
by the Board of Directors and driven from the senior  
management down, with support and execution from 
our people throughout the organization. I’m proud to 
see positive progress in our sustainability journey and 
will personally ensure continual improvement for the  
betterment of our society.
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ในปีนี้เรายังคงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น

ปัจจัยหลักท่ีเราเชื่อมั่นว่าจะน�าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนของท้ัง

องค์กรและสังคม ปัจจุบัน มีจ�านวนสถาบันการศึกษาที่ได้เข้าร่วม

ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในโครงการพัฒนาหลักสูตร 

การศึกษาร่วมกันกับไมเนอร์และมจี�านวนนกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ

เพ่ิมขึ้นถึงสองเท่าจากปีท่ีแล้ว นอกจากนี้ เรายังคงพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมภายในองค์กรที่มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเน้น

การพัฒนาทักษะเฉพาะทางวิชาชีพและการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน

ของการสร้างผู้น�าที่ย่ังยืนในอนาคต ส�าหรับในระดับชุมชน เราได้

ให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่โรงเรียนใหม่สองแห่ง และยังคง

รว่มงานกนัอย่างใกลช้ิดเพือ่เน้นการพฒันาความรูข้องนกัเรียนและ

สภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้ดีขึ้น

ไมเนอร์ยังคงมุ่งมั่นท่ีจะท�าความเข้าใจ อีกทั้งสนับสนุนให้

ลกูค้ามส่ีวนร่วมในการเรยีนรูเ้กนิกว่าขอบเขตการท�าธุรกรรมระหว่าง

ลูกค้ากับบริษัทแบบทั่วไป และใช้โอกาสนี้ในการค่อยๆ ผลักดัน 

ให้ลูกค้ามีความเข้าใจในคุณค่าของการพัฒนาอย่างย่ังยืนและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้วยการให้ข้อมูลของแหล่งที่มาของ

สนิค้าและวัตถุดบิทีม่คีณุภาพ หรอืขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่ 

ในแหล่งนั้นๆ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจถึง 

ความแตกต่างทางวฒันธรรมให้ดยีิง่ขึน้และพฒันาลกูค้าของเราไป

สู่การเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบของโลกเท่าน้ัน แต่ยังช่วยให ้

คนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจในสินค้าและวัฒนธรรมของตน

อีกด้วย

ในขณะที่ไมเนอร์มีการเติบโตทางธุรกิจนั้น เราก็ได้สร้าง 

เครือข่ายพันธมิตรเพ่ิมข้ึนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรม  

หุ้นส่วนพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ด�าเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้จัดจ�าหน่าย  

ผูผ้ลติ หน่วยงานรฐับาล และชมุชน ดงันัน้ จงึมคีวามจ�าเป็นอย่างมาก 

ที่เราจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์เหล่านี้โดยค�านึงถึงผลประโยชน์

ร ่วมกันเพ่ือความย่ังยืนของทั้งสองฝ่าย ข้อพิสูจน์ท่ียืนยันถึง 

ความส�าเร็จในการร่วมมือกันกับพันธมิตรของเราได้ปรากฏให้เห็น 

ในธุรกิจของเราตลอดมา อาทิเช่น ผูผ้ลติท่ีร่วมกันพัฒนาสนิค้าใหม่ๆ 

ให้แก่ผู้บริโภค ผู้ด�าเนินธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีเพ่ิมจ�านวนธุรกิจของ 

ร้านอาหารหรือแบรนด์ที่บริหาร และเจ้าของกิจการที่เข้ามาร่วม

ลงทุนทางโรงแรมกับเราเพิ่มขึ้น

บริษัทได้ขยายแนวคิดการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมไปสู่ประเทศ 

ที่บริษัทมีการด�าเนินงาน ทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง

และแอฟริกา ซ่ึงในปีนี้โรงแรมในเครือจ�านวน 18 แห่ง ได้รับ

ประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม Green Globe และ

บริษัทยังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานนี้ต่อไป นอกจากน้ี ตลอด

หลายปีที่ผ่านมา กลุ่มโรงแรมเอเลวาน่า คอลเล็คชั่น ในแอฟริกา

ได้ให้การสนับสนุนหมู่บ้านชนเผ่ามาไซในท้องถิ่นในการจัดตั้งพื้นที่

การจัดการสัตว์ป่า (Wildlife Management Area) ในขณะเดียวกัน 

บริษัทได้ให้การสนับสนุนในการคุ้มครองสัตว์ป่าในเทือกเขาบรรทัด

ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดแนวเชื่อมต่อป่าส�าหรับช้าง 

แห่งสุดท้ายของโลก ส�าหรับไมเนอร์ รีเทล กรุ๊ป ได้มีการปรับปรุง 

การจัดแสดงสินค้าในร้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

นอกจากนี ้บรษิทัยังคงให้การสนับสนุนแก่โครงการต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมถึง 

ผ่านมลูนธิิโกลเด้น ไทรแองเก้ิล เอลเลเฟ่น และมลูนิธิเพ่ือการอนรุกัษ์

เต่าทะเลหาดไม้ขาว

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์เป็นแนวคิดที่มีการผลักดัน 

ตั้งแต่ระดับกลยุทธ์ และมีการปลูกฝังในการด�าเนินธุรกิจระดับ 

ปฏิบัติการ เพ่ือให ้มั่นใจว่ามีการน�าไปปฏิบัติตามแผนงาน

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี แผนการพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นส่วนหน่ึงใน 

แผนกลยุทธ์ห้าปีของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการ 

บริษัท และน�าไปปฏิบัติจริงตั้งแต่จากผู้บริหารระดับสูงไปจนถึง

พนักงานทุกระดับทั้งองค์กร สุดท้ายนี้ ผมมีความภูมิใจท่ีได้เห็น 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนของบริษัท ก้าวไปในทิศทางท่ีดี และบริษัท 

จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป เพื่อชุมชนและสังคมที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

William E. HEinEckE

Chairman and 

Chief Executive Officer
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Sustainability & CSR Hightlights 2013
จุดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2556

“SET Awards 2013: Outstanding
Corporate Social Responsibility” in over 
Baht 50,000 million market cap category - from 
the Stock Exchange of Thailand

รางวัล “SET Awards 2013” บริษัทที่มีผลงาน
ด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมยอดเยีย่มในกลุ่มบรษัิท
ทีม่มีลูค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดสูงกว่า 
50,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“Most Improved CSR” Award in over 
Baht 50,000 million market cap category - from 
the Stock Exchange of Thailand’s CSR Institute

รางวัล “Most Improved CSR” ในกลุ่มบริษัท
ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดสูงกว่า
50,000 ล้านบาท จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2013 “Best Corporate Governance” 
(Ranked 1st in Thailand) - from
FinanceAsia

รางวัล “Best Corporate Governance 
2013” (อันดับหนึ่งของประเทศไทย) 
จาก FinanceAsia

Aon Hewitt “Best Employers 
2013 Thailand” Award -  
from Aon Hewitt to
The Pizza Company and 
Sizzler Thailand

รางวัล “Best Employers 2013 
Thailand” สําหรับเดอะ พิซซ่า 
คอมปะนี และซิซซ์เลอร์ ประเทศไทย
จาก Aon Hewitt

“Corporate Social 
Responsibility Excellence 
Recognition” (Silver Level) 
from the American Chamber 
of Commerce (AMCHAM)

รางวัล “Corporate Social 
Responsibility Excellence 
Recognition” (Silver Level) 
จากหอการค้าอเมริกัน
ในประเทศไทย (AMCHAM)
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Green Globe Certifications
for 18 of our hotel properties

โรงแรมอนันตรา 18 แห่ง 
ได้รับประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
Green Globe ได้แก่

Thailand ไทย
• Anantara Baan Rajprasong Bangkok Serviced Suites
 อนันตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ เซอร์วิส สวีท

• Anantara Bangkok Riverside 
 อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์

• Anantara Bangkok Sathorn 
 อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร

• Anantara Bophut Koh Samui 
 อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย

• Anantara Golden Triangle 
 อนันตรา สามเหลี่ยมทองค�า

• Anantara Hua Hin
 อนันตรา หัวหิน

• Anantara Lawana Koh Samui 
 อนันตรา ลาวาน่า เกาะสมุย

• Anantara Phuket Villas 
 อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า

• Anantara Rasananda Koh Phangan 
 อนันตรา รัสนันดา เกาะพะงัน

• Anantara Si Kao 
 อนันตรา สิเกา

Indonesia อินโดนีเซีย
• Anantara Seminyak Bali  
 อนันตรา เซมินยัค บาหลี

Vietnam เวียดนาม
• Anantara Mui Ne  
 อนันตรา มุยเน

Maldives มัลดีฟส์
• Anantara Dhigu
 อนันตรา ดิห์กู 

• Anantara Kihavah Villas
 อนันตรา คีฮาวา วิลล่า

• Anantara Veli 
 อนันตรา เวลิ

• Naladhu Maldives
 นาลาดู มัลดีฟส์

United Arab Emirates สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• Desert Islands Resort & Spa by Anantara 
 เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา โดย อนันตรา

• Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara 
 คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท โดย อนันตรา

CSR “Creative Partnership” Designation for its work 
toward promoting creativeness and innovation in 
the spirit of the Thai - US Creative Partnership initiative - 
from the United States Department of State 

รางวัล “Creative Partnership” มอบแก่บริษัทที่มีผลงาน
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2013 “Best Corporate Social Responsibilities” 
(Ranked 1st in Thailand) - from FinanceAsia

รางวัล “Best Corporate Social Responsibilities 2013” 
(อันดับหนึ่งของประเทศไทย) จาก FinanceAsia

“Icon on Corporate Governance” (Corporate 
Governance Asia Annual Recognition Awards 2013) - 
from Corporate Governance Asia Magazine

รางวัล “Icon on Corporate Governance” (Corporate 
Governance Asia Annual Recognition Awards 2013) 
จาก นิตยสาร Corporate Governance Asia

“CSR DIW for Beginner” Award - Standard of Corporate 
Social Responsibility from Department of Industrial Works, 
Ministry of Industry, to Minor Cheese Limited 
and NMT Limited

รางวัล “CSR DIW for Beginner” มาตรฐานความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม สําหรับ
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จํากัด และบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

“Quality Award 2013” - from Food & Drug Administration, 
to Minor Dairy Limited

รางวลั “Quality Award 2013” สาํหรบับรษิทั ไมเนอร์ แดร่ี จาํกดั 
จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

“Excellent Establishment on Labour Relations and 
Welfare 2013”, Provincial level - from Department of 
Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour, 
to NMT Limited

รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2556 ระดับจังหวัด” สําหรับ
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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Our Sustainability Approach
ไมเนอร์มุ่งหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  

มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน เพ่ือให้มัน่ใจว่าผูม้ส่ีวนได้เสยี

ของบรษิทัได้รบัประโยชน์ร่วมกันทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  ลกูค้า

และพันธมติรทางธุรกจิของบรษิทั สามารถเตบิโตอย่างย่ังยืนไปพร้อม

กับเรา สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เรามีการด�าเนินธุรกิจได้รับการอนุรักษ์  

เพื่อเสริมสร้างชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน

เราตระหนักดีว่าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับ 

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องส่งเสริมแนวคิด 

ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรของบริษัท พร้อมปลูกฝัง 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนในการปฏิบตังิานประจ�าวัน ให้เป็นส่วนหนึง่ของ 

กระบวนการท�างาน และวัฒนธรรมองค์กร พร้อมกับก�าหนดทิศทาง 

กลยุทธ์ที่ชัดเจน 

เราได้รวมการพัฒนาอย่างย่ังยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์

การเติบโตทางธุรกิจขององค์กร ซึ่งได้รับการทบทวนและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

At Minor International, we strive for sustainability. 
This includes the sustainability of our own business, by  
ensuring short and long term benefits to all of our  
stakeholders; sustainability of our customers and partners, 
by growing them with us; sustainability of the environment 
where we operate in; and sustainability of communities 
around us, for a better society at large.

To grow our business together with our stakeholders, 
we need to foster the socially responsible mindsets for 
our people, as well as to engrain “sustainability” into our  
business operations processes and culture, with clear 
strategic direction.

 
Rather than looking at sustainability as a separate 

topic, we integrate it into our growth strategies, which are 
also being reviewed and improved continually.
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MINT Sustainability Framework
แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างย่ังยืนของไมเนอร์ ก่อร่างขึน้จากรากฐาน

ค่านิยมองค์กรของบริษัทซึ่งให้ความส�าคัญกับผลงานการท�างาน  

การเอาใจใส่ลูกค้า การพัฒนาบุคลากร การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และ

การประสานพันธมิตร โดยค�านึงถึงผลกระทบจากการด�าเนินงาน 

ของเราต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

MINT’s “Sustainability” strategy was built around our 
Core Values: Result Oriented, Customer Focus, People  
Development, Innovative, and Partnership; taking into 
account the impact of our operations to all stakeholders.  

Em
ployees พนกังาน 
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      P
artners พนัธมติร            Shared Service Provider ผูใ้ห้บรกิาร

Driving 
People 

Development

มุ่งมั่นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

สร้างสรรค์
ประสบการณ์ที่ดี
แก่ลูกค้า

พัฒนาความสัมพันธ์
ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

Engaging in 
End-to-End 
Customer Experience

Managing 
Environment 
Impact

Committing 
to Long-term 

and Sustainable 
Partnership

MINT Core Value
Customer Focus Result 

Oriented People Development
Innovative Partnership

ค่านิยมขององค์กร
มุ่งเน้นที่ลูกค้า การทํางานต้องมีผล
มุ่งมั่นพัฒนาคน ประสานพันธมิตร

เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

Key Stakeholders    Key Sustainability DriversLEgEND
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We believe four key factors - people, customers,  
partners, and environment - drive the sustainability not only 
of Minor International, but also of our key stakeholders and 
our community. 

People development is perhaps the most critical driver 
of sustainability. We view people as the key assets and the 
driving force behind the economic, social and environmental 
factors. 

With this in mind, we strive to build good leaders within 
MINT and for the society. Our approach is multi-tiered, from 
laying the foundation at the youth and community level,  
to developing skills and forging sustainable leaders.

We promote an end-to-end customer experience 
to ensure that best products and services are delivered 
and making sure that we act in the best interest of our  
stakeholders. 

We are also committed to building long-term,  
sustainable partnerships with our various stakeholders. 

And finally, we aim to produce a positive environmental 
impact everywhere that we have a footprint. 

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

Sustainability is now part of our on-going 5 year  
strategic planning and is increasingly embedded in 
our day-to-day operations. The programs, timeline,  
measurements and achievements are discussed and  
endorsed at the Board of Directors level. The senior 
management takes ownership in driving the strategy with 
support and execution from our people throughout the 
organization. 

เราเชื่อว่าปัจจัยหลักสี่ประการ คือ บุคลากร ลูกค้า พันธมิตร 

และสิง่แวดล้อม จะเป็นพลงัขบัเคลือ่นให้เกิดการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน

ให้ไม่เพียงแต่กับไมเนอร์ แต่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจถือเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสุดใน

การขบัเคลือ่นไปสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน บคุลากรคอืทรพัยากรหลกั 

ทีท่รงคณุค่าและเป็นผูข้บัเคลือ่นเศรษฐกิจ สงัคม และผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ด้วยความเชือ่มัน่ในศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เราจงึมุง่มัน่

ทีจ่ะพัฒนาผูน้�าทัง้ในไมเนอร์และเพ่ือสงัคม กระบวนการของเรานัน้

ท�าในหลายระดบั เริม่จากวางรากฐานทีด่แีก่เยาวชนและชมุชน ไปสู่

ระดบัข้ันของการพัฒนาทกัษะและหล่อหลอมให้เป็นผูน้�าท่ีดแีละย่ังยืน

เราสนับสนุนให้ลกูค้ามีส่วนร่วมในประสบการณ์ในการใช้สนิค้า

และบรกิารของเราในทกุขัน้ตอน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าลกูค้าได้รบัสนิค้า

และบรกิารทีด่ท่ีีสดุ และเราได้ท�าธุรกิจโดยค�านงึถึงผลประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้เสียของเรา

เรามุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวและย่ังยืนกับพันธมิตร

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของเรา 

นอกจากนี ้ไมเนอร์มคีวามตัง้ใจทีจ่ะด�าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดผล 

กระทบในเชิงบวกต่อสิง่แวดลอ้มในทกุประเทศทีเ่ราด�าเนนิธุรกิจอยู่ 

ด้วยสภาวะการแข่งขนัทีส่งูในปัจจบุนั การสร้างสมดลุระหว่าง

เป้าหมายทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่จะท�าให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการวางเป้าหมาย 

ดงักล่าวให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรท�าให้มัน่ใจว่าการด�าเนินงาน

ต่างๆ ของบริษัทจะส่งผลเชิงบวกกับส่วนรวม

การพฒันาอย่างยั่งยนืเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธรุกิจ  

5 ปีของบริษัท และมีการปลูกฝังให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ท�างานปกติมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทจะม ี

การอภิปรายและรบัรองแผนงานส�าหรบัโครงการต่างๆ ก�าหนดระยะ 

เวลาด�าเนนิงาน วิธีการประเมนิผลการด�าเนินงาน และความคบืหน้า 

และผลส�าเร็จของโครงการอย่างสม�่าเสมอ โดยมีผู้บริหารระดับสูง

เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนในการน�าแผนกลยุทธ์มาใช้ในเชิงปฏิบัติ

ในทั้งองค์กร
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MINT Sustainability Governance Structure
การก�ากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นหน่ึงในแผนกลยุทธ์ของบริษัท 

ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากคณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย และมีการติดตาม 

ความคืบหน้าทุกไตรมาส

วัตถุประสงค์ของเราคือการมุ่งเน้นให้มีการสอดแทรก 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนให้เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิธุรกิจประจ�าวัน 

และรวมอยู่ในทุกระดับการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร มิใช่เพียงแค่ 

การจดัตัง้หน่วยงานเอกเทศขึน้เพ่ือรบัผดิชอบโครงการเพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืนเท่านั้น ทั้งนี้ เราได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายธุรกิจต่างๆ 

ของไมเนอร์ เพ่ือให้ค�าแนะน�า ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน และ

ก�ากับดแูล พร้อมท�างานร่วมกันกับฝ่ายบรหิารกลยทุธ์และฝ่ายบรหิาร

ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ของบริษัท 

ได้ด�าเนินไปอย่างสอดคล้องกับแผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน และสนับสนุน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานน้ันประกอบด้วยพนักงานทุกคนในองค์กร 

ส�าหรับงานที่มีความเฉพาะเจาะจง เราก็จะคัดสรรทีมงานที่มีทักษะ

การท�างาน ความรู้ความสามารถในแต่ละด้านจากทุกหน่วยงาน 

ในองค์กร เช่น ฝ่ายปฏิบัติการต่างๆ ฝ่ายบัญชีและการเงิน  

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรพัยากรบคุคล หรอืฝ่ายสารสนเทศ มารวมตวักัน 

เพ่ือร่วมกันท�างานให้บรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาสู่ความย่ังยืน 

ท่ีตั้งไว้ นอกจากน้ี บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับหัวหน้า 

เข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย

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

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

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

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

C-Level Management
ผู้บริหารระดับสูง

Office of Strategic Management
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์

CSR Department
ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

Sustainability Committee
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Functional Teams / คณะทํางาน

Operations
ปฏิบัติการ

IT
สารสนเทศ

Marketing
การตลาด

HR
ทรัพยากรบุคคล

Finance &
Accounting

บัญชีและการเงิน
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MY PEOPLE 
MY PLANET 
...MINOR

เราเชื่อว่าบุคลากร 
ลูกค้า พันธมิตร 
และสิ่งแวดล้อม
เป็นพลังขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

Sustainability Drivers
ปัจจัยสู่ความยั่งยืน
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At Minor International, we view ourselves as being 
in a “People Business”. People are the main driving force  
behind all of our strategic directions, our operations and 
our success - whether for our hospitality, restaurant or retail  
business. We strive to treat them fairly with regards to work 
opportunities, remuneration, training and quality of working  
environment. We also believe that people are not only 
great assets to our company, but to their families and 
the communities surrounding them. The success of the  
company, the sustainability of the community, and  
competitiveness of our economy and ultimately the 
strength of our country all rest in the people’s hands. 

With this in mind, we put great emphasis on “people  
development” - from the fundamental level of providing  
education, giving opportunities to develop work and life 
skills, to developing leaders for the future. Hence our  
approach to human capital development comprises of 
many interlinked levels. We feel that we are responsible, 
as a corporate citizen, to ensure that we provide learning  
opportunities for our own people, our stakeholders and 
community around us, whether through scholarships,  
charitable donations, on the job learning, joint development 
with partners, or intensive leadership development  
programs. We believe that by building good leaders 
for our company, community and country, we will also  
contribute to the overall strength of the nation.

Driving People Development
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Nora Feranecz 
Villa Operations Manager, Anantara Phuket Villas
นอรา ฟีราเนค 
ผู้จัดการแผนกต้อนรับ อนันตรา ภูเก็ต วิลล่า

I enrolled to Anantara’s e-learning  
courses and really enjoyed the role 
plays and the tests. It was a great 
example how to act in certain situation 
and what the best practices are. The tests 
help me to improve my leadership style.

ดิฉันได้เข้าร่วมหลักสูตร e-learning ของอนันตรา เป็นการเรียน 
ที่สนุกและน่าสนใจ โดยให้ผู้เรียนได้แสดงตามบทบาทควบคู่ไปกับ 
การท�าแบบทดสอบต่างๆ ซึ่งเป็นตัวอย่างท่ีดีมาก เพราะท�าให้
ทราบว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ  
การทดสอบนี้ช่วยให้ดิฉันพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าให้ดียิ่งขึ้น

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความเชื่อว่า เราอยู่ในธุรกิจ 

ที่เกี่ยวกับ “คน” คนเป็นฟันเฟืองหลักที่ผลักดันองค์กรในการพัฒนา

กลยุทธ์ทางธุรกิจ และขับเคล่ือนการด�าเนินกิจการของเราไปสู่ 

ความส�าเรจ็ ทัง้ในกลุม่ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจดัจ�าหน่าย 

และรับจ้างผลิต เราจึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อบุคลากรของเรา 

อย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องของโอกาสทางอาชีพ ค่าตอบแทน  

การฝึกอบรม และสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี เรายังเชื่อมั่น

ด้วยว่า บุคลากรไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของบริษัท

เท่าน้ัน หากยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและชุมชน

ของเขาเหล่านั้นด้วย ความส�าเร็จของบริษัท ความยั่งยืนของชุมชน 

และความสามารถทางการแข่งขันทางภาคเศรษฐกิจของเรา  

ซึง่ในท้ายทีส่ดุคอืความแขง็แกร่งของประเทศชาตน้ัิน ล้วนขึน้อยู่กับ

คุณภาพของทรัพยากรบุคคลทั้งสิ้น

ด้วยแนวคดิดงักล่าว เราจงึมุง่ให้ความส�าคญักับการ “พฒันา 

ทรัพยากรมนุษย์” โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่การวางรากฐาน 

ทางการศึกษา มอบโอกาสในการพัฒนาทักษะในการท�างาน

และในการด�ารงชีวิต ตลอดจนถึงการพัฒนาผู้น�าในอนาคต ดังนั้น 

แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราจึงประกอบไปด้วย

ความเชือ่มโยงในหลายระดบั เราเชือ่ว่า เป็นความรบัผดิชอบของเรา 

ในฐานะพลเมืองภาคองค์กร ท่ีจะมอบโอกาสทางการศึกษาและ 

พัฒนาแก่บุคลากรของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนโดยรอบ 

ไม่ว ่าจะด้วยการมอบทุนการศึกษา การบริจาคเพ่ือการกุศล  

การฝึกอบรมทางทฤษฎีและปฏิบัติ การพัฒนาสินค้าและบริการ 
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Preparing Foundation Through Education

We begin the foundation of human resource  
development by providing educational support to schools 
and communities both through our own efforts and  
through different charitable organizations. We continue 
to support disadvantaged schools with various means  
including school facilities improvements, provision of 
learning media, involvement in learning activities such 
as field trips and educational games, lunch treats, and  
scholarships. This year we are delighted to add two  
new schools to the list of schools that we work closely 
with, bringing the total list to eight schools. These schools 
include Sittipayakorn School (Phra Nakhon Si Ayutthaya  
Province), Baan Klang Dong School (Nakhon Ratchasima  
Province), Woradit Wittiyaprasut School (Ang Thong  
Province), Baan Nong Kham School (Prachuap Khiri Khan 
Province), Chao Thai Mai School (Phang Nga Province), Wat 
Bang Nam Chon (Thonburi), Wat Sao Thong Kao School 
(Phra Nakhon Si Ayutthaya Province) and Wat Na Hin Lard 
School (Nakhon Nayok Province). The longer we work with 
these schools, the better understanding we accumulate 
of the schools’ and communities’ needs which enabled 

ร่วมกันกับพันธมิตรทางธุรกิจ หรือโครงการพัฒนาผู้น�า เราเชื่อว่า

ด้วยการสร้างผู้น�าที่ดีขององค์กร ชุมชน และประเทศชาตินั้น จะน�า

ไปสู่ความแข็งแกร่งของชาติในที่สุด

วางรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการศีกษา

เราเริ่มต้นปูพ้ืนฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการวาง 

รากฐานทางการศึกษา โดยให้การสนับสนุนทั้งแก่โรงเรียนและ 

ชุมชน ท้ังโดยบริษัทเองและผ่านองค์กรการกุศลต่างๆ เรายังคงให้ 

การสนับสนุนนักเรียนและโรงเรียนท่ีขาดโอกาสอย่างต่อเน่ือง  

ในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสถานศึกษา มอบอุปกรณ์

และส่ือการเรียนการสอน เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม 

การศกึษา อาท ิกิจกรรมทศันศึกษา และเกมพัฒนาทักษะการเรยีนรู ้

การมอบอาหารกลางวัน และทุนการศึกษา ในปีนี้ เราได้เพ่ิม 

ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนอีก 2 แห่ง รวมโรงเรียนที่เราให  ้

การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ ท้ังหมด 8 แห่ง ประกอบด้วย  

โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โรงเรียน 

บ้านกลางดง (จังหวัดนครราชสีมา) โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสุทน์ 

(จังหวัดอ่างทอง) โรงเรียนบ้านหนองขาม (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 

โรงเรียนชาวไทยใหม่ (จังหวัดพังงา) โรงเรียนวัดบางน�้าชน  

(เขตธนบุรี) โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

และโรงเรียนวัดนาหินลาด (จังหวัดนครนายก) จากการที่เรา 

ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเหล่าน้ีมาเป็นเวลาพอสมควร ย่ิงท�าให ้

เราเข้าใจความต้องการของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งช่วยให้

เราร่วมพัฒนาคณุภาพการเรยีนรูข้องนักเรยีนไปพร้อมๆ กนัได้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

การที่ไมเนอร์มีธุรกิจที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกท�าให้

เราสามารถเข้าไปมีส่วนสนับสนุนชุมชนท้องถ่ินมากย่ิงขึ้น โรงแรม 

ในเครือของไมเนอร์หลายแห่ง ตั้งแต่ในกรุงเทพมหานครจนถึง 

เกาะพะงัน บาหลี มัลดีฟส์ ล้วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ

แบ่งปันความรู้และทักษะต่างๆ ให้แก่โรงเรียนและชุมชน 
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us to work with these schools more effectively to improve  
the quality of their students’ learning. 

Our presence in multiple locations globally enables 
us to reach out to support many local communities. Our 
hotel properties in various locations from Bangkok to Koh 
Pha-ngan, Bali, Maldives and others are keen to support  
and share their knowledge and knowhow with local  
schools and communities. Our activities range from setting 
up libraries, providing education on environmental 
conservation, career orientation and hotel inspection, 
hosting Anantara Gurus program, Junior Master Chef 
program, restaurant table set up training, all the way to 
teaching English to local orphanage, students, teachers, 
and government organizations.

The Pizza Company’s “Book Club” Program entered 
its 11th year with participation from over 255,000 students  
from 608 schools in 55 provinces in Thailand. This  
program promotes students’ reading habits by working  
with teachers and schools whereby students read the 
recommended books and in return collect stamps to  
exchange for pizza. This year in particular, The Pizza  
Company also supports the “Read Thailand” Project  
initiated by TK Park which also has the same goal of  
encouraging more reading by young students. 

ในระดบัท้องถิน่ กิจกรรมของเราครอบคลมุตัง้แต่การสร้างห้องสมดุ  

การให้การศึกษาเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมแนะน�า 

อาชพีและการตรวจสอบคุณภาพโรงแรม การจดัโครงการ Anantara 

Gurus โครงการ Junior Master Chef สอนวิธีการจัดโต๊ะ 

ในร้านอาหาร รวมไปถึงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่สถานเลี้ยงเด็ก 

ก�าพร้าในชุมชน นักเรียน อาจารย์ และหน่วยงานราชการต่างๆ 

 

โครงการส่งเสริมรักการอ่าน “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวน 

น้องอ่าน” ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11  โดยในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

กว่า 255,000 คน จาก 608 โรงเรียนใน 55 จังหวัดทั่วประเทศไทย 

โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยให้

นักเรียนสะสมแสตมป์เมื่ออ่านหนังสือที่โครงการแนะน�า และได้รับ 

การรับรองจากครู เมื่อนักเรียนสะสมแสตมป์ได้ครบตามจ�านวน

ท่ีก�าหนดก็จะสามารถน�าไปแลกพิซซ่า นอกจากนี้ ในปีน้ี บริษัท

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ยังให้การสนับสนุน “โครงการ Read  
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To encourage students to be both academically  
excellent and socially responsible, we provide education 
scholarships to students in need from primary school to 
university levels through Minor International and the Roy 
E. Heinecke Scholarship Foundation. In 2013, a total of 
613 students were granted scholarships with majority  
of the students nominated from schools in communities  
where we have business presence including the  
Klongtoey railway community (Bangkok), Thonburi,  
Chiang Rai, Chiang Mai, Pattaya, Hua Hin, Samui, Koh  
Pha-ngan, Trang, and Phuket. 

Enhancing Skills Through Training &
Development

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

Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ซึ่งริเริ่ม

โดยส�านักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) โดยมีเป้าหมายร่วมกัน 

ในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น

และเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ควบคู ่ไปกับการปลูกฝ ังความรับผิดชอบต่อสังคม ไมเนอร ์  

อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับมูลนิธิทุนการศึกษา รอย อี. ไฮเน็ค ได้จัด 

มอบทุนการศกึษาให้แก่นักเรยีนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาไปจนถึง 

ระดับอุดมศึกษา ใน ปี 2556 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา  

จ�านวน 613 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนทีไ่ด้รบัเลอืกจากโรงเรยีน

ในเขตชุมชนที่มีหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ตั้งอยู่ อาทิ ชุมชนริมทาง

รถไฟคลองเตย และชุมชนในเขตพ้ืนที่ ธนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ 

พัทยา หัวหิน สมุย เกาะพะงัน ตรัง และภูเก็ต

เสริมสร้างทักษะผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน 

บริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์และนโยบายระดับชาติ  

และมุ่งเน้นในเรื่อง “การพัฒนาเด็กและเยาวชน” โดยร่วมมือกับ

หน่วยงานรัฐบาลหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงศกึษาธิการ สภาองค์การพัฒนา

เด็กและเยาวชน และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ส�านักนโยบายและแผน 

Total 792

Total 2,518

714

2,322

23

36

55

160

Cumulative No. of students and institutions participated in MOU Programs between 2012 - 2013 
ตารางแสดงจ�านวนนักศึกษาและสถาบันที่เข้าร่วมในโครงการ MOU ระหว่างปี 2555 - 2556

 2012 / 2555 2013 / 2556

No. of institutions participating
จํานวนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

No. of students participating
จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

• Bilateral (1 - 2 years) / หลักสูตรทวิภาคี (1 - 2 ปี)
• Cooperative Education (4 - 6 months) / หลักสูตรสหกิจ (4 - 6 เดือน) 
• Internship (320 - 350 hours) / หลักสูตรฝึกงาน (320 - 350 ชั่วโมง)

78
 2012 / 2555 2013 / 2556

39
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร ่วมกับสถาบัน

อุดมศึกษา เป ็นโครงการเพ่ือสร ้างพ้ืนฐานอันมั่นคงให ้แก  ่

การพัฒนาหลักสูตรประยุกต์และการฝึกอบรมรวมถึงโอกาส 

ทางสายอาชพีแก่นกัเรยีน นักศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุม่ธุรกิจ

ร้านอาหาร ไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ ได้ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ (MOU) 

ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย

ราชภัฎ และสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาหลักสูตร  

การฝึกอบรมและวางแผนประเมินผล ส�าหรับการศึกษาประยุกต์

ทั้งจากระดับการฝึกงาน จนถึงหลักสูตรระยะสั้น (4 - 6 เดือน) และ

Our “Corporate University” program is building a solid  
foundation to develop practical curriculum and providing  
training and job opportunities for students, especially 
in the restaurant business. The Minor Food Group has 
signed Memorandum of Understanding (“MOU”) with 
higher education institutions such as Rajabhat universities  
and vocational schools to jointly develop curriculum,  
training and evaluation plans for practical education  
ranging from internships to short-term (4 - 6 months) and 
long-term (1 - 2 years) programs. The students will receive 
hands-on experience while learning of best practices and 
are also offered job opportunities. Since its inception 
in 2012, we have signed MOU’s with 78 academic  
institutions with participation of over 2,500 students.  
We continue to improve our program and will be signing 
more MOU’s in the coming years. 

Although the MOU program has only formally been 
in place recently, Minor International has long been  
an active advocate to the Student Working Program 

Dr. Gunyarat Muangsong 
Principle, Sittipayakorn School
ดร.กัญญารัตน์ เมืองสง
ผู้อ�านวยการ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์

It is fortunate for us to get to have met 
Minor International, who came to help 
our Sittipayakorn School to recover 
from the great flood in 2011 and gave 
our kids better quality of life. Unlike 
others, Minor still continues to provide  

support to our school until this day. From our interaction,  
I’ve learned about good management and leadership and see 
how to create loyal employees who also strive to give back to 
our community. What Minor has given us can be maintained 
and improved. It gives me determination to stick around and 
do the best for this school. 

นับเป็นความโชคดีของชาวโรงเรียนสิทธิพยากรณ์ ท่ีได้พบกับบริษัท
ไมเนอร์ ซึ่งมาช่วยฟื้นคืนสภาพโรงเรียนหลังจากมหาอุทกภัยปี 2554 
พร้อมกับมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เด็กๆ บริษัทไมเนอร์ไม่เหมือนใคร 
ที่ยังคงติดตามเก้ือหนุน ท�าให้เราพร้อมสู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของ
เยาวชนของชาติในอนาคต ดิฉันได้ศึกษาเรียนรู้การบริหาร การเป็น 
ผูน้�าท่ีด ีท�าอย่างไรให้พนักงานรกัองค์กร และมุง่มัน่ท่ีจะรบัผดิชอบสังคม 
ร ่วมกันอย่างจริงใจ และสิ่งท่ีไมเนอร ์มอบให้เราก็เป ็นสิ่ง ท่ีเรา 
สงวนรักษาได้ ต่อยอดได้ ท�าให้ดิฉันมุ ่งมั่นที่จะอยู่ไม่ย้ายไปไหน 
เพื่อท�าที่นี่ให้ดีที่สุด  

Surapong Sonchiangkham 
MOU Student, Sizzler
สุรพงศ์ ศรเจียงค�า 
นักศึกษาฝึกงาน ซิซซ์เลอร์

Since I started working at Sizzler  
8 months ago, my parents noticed that 
I am significantly more responsible for 
myself. I am proud to be able to earn 
money while I’m still studying and able 
to give some money to my parents from 

my own salary every month. Here, my colleagues took good 
care of me like a family and taught me how to work efficiently.  
I would like to thank Sizzler for giving me opportunities to have 
a better life and I dream to become the Restaurant Manager 
in the future.

ผมเริ่มท�างานกับซิซซ์เลอร์เมื่อ 8 เดือนก่อน สิ่งที่พ่อแม่ของผม
สังเกตเห็นคือผมมีความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองมากข้ึนอย่าง
เห็นได้ชัด ผมภูมิใจในตัวเองที่ผมสามารถหาเงินในขณะท่ีผมก�าลัง
ศึกษาอยู่ ทุกๆ เดือนผมให้เงินพ่อแม่จากเงินเดือนที่ผมหาได้ด้วย
ตนเอง สิ่งที่ผมประทับใจคือเพื่อนๆ ที่ท�างานเอาใจใส่ดูแลผมเหมือน
คนในครอบครัว คอยสอนผมว่าท�างานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  
ผมขอขอบคุณบริษัทที่ท�าให้ผมมีชีวิตท่ีดีขึ้นและผมมีความใฝ่ฝัน 
ที่จะเป็นผู้จัดการร้านในอนาคตครับ
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for over 20 years and was one of the first companies to  
instigate this part-time program. We hire students as part-
time employees and provide them with opportunities to 
participate in programs such as Talent Development and 
Skill Training. These programs focus on developing the 
necessary skills in the food and service industries. The 
programs give both economic value and pride to students 
and provide them with opportunities to work with us full 
time in the future. 

To enhance the quality of the student, we  initiated 
specific professional certifications. This year, The Minor 
Food Group, in collaboration programs. with Anantara 
hotels, has conducted “Professional Butcher for ASEAN” 
workshop, in which the teachers and students learned to  
develop skills to international standard and are certified at 
the end of the course. 

หลักสูตรระยะยาว (1 - 2 ปี) โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนประสบการณ์

การท�างานทีใ่ช้ได้จรงิ ขณะเดยีวกันก็ได้เรยีนรูก้ระบวนการท�างานที่

ดีท่ีสุด และยังมีโอกาสได้บรรจุให้เข้าท�างานอีกด้วย ซึ่งนับตัง้แต่ 

เริม่โครงการในปี 2555 เราได้ลงนามใน MOU กับสถาบนัการศึกษา 

แล้ว 78 แห่ง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,500 คน  

เรายังคงเดนิหน้าพัฒนาโครงการความร่วมมอืน้ี และจะมกีารลงนาม

ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป

แม้ว่าโครงการ MOU จะเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานนัก ทว่าไมเนอร์ 

ได้ให้การสนับสนุน โครงการจ้างงาน นิสิต นักศึกษา เพื่อสร้าง

รายได้พิเศษ มากว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งเราเป็นหนึ่งในบริษัทแห่งแรกๆ 

ที่ส่งเสริมโครงการจ้างงานพนักงานชั่วคราวที่เป็นเยาวชน และ 

มอบโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นได้รับการอบรม เพ่ือพัฒนา 

ความสามารถพิเศษและทักษะทางวิชาชีพ โครงการเหล่านี้มุ่งเน้น

การพัฒนาทกัษะท่ีจ�าเป็นในสาขาอาหารและบรกิาร ท�าให้นักศกึษา

มีรายได้พิเศษและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งเปิดโอกาส

ในการสมัครเป็นพนักงานประจ�ากับเราหลังจากจบการศึกษา 

อีกด้วย 

Wongsapat Arunphan 
Restaurant Manager and Store Training Manager, 
The Pizza Company
วงศพัทธ์ อรัญพันธุ์ 
ผู้จัดการร้านฝึกอบรม เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

When I joined The Pizza Company as  
a part-time Cook since it was founded  
13 years ago, I never thought that I could  
reach the management level. I appreciated  
that the company offers opportunity to the 
employees at all levels. Moreover, when  

I can achieve the goals, the company will give me appropriate  
rewards. I’m determined to work towards becoming an Area 
Coach in the future. 

ผมได้ร ่วมงานกับเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ต้ังแต่บริษัทก่อตั้งขึ้น
เมื่อ 13 ปีก่อน โดยเข้ามาเป็นพนักงานชั่วคราวในต�าแหน่งพ่อครัว  
ผมไม่คดิว่าจากต�าแหน่งพนกังานชัว่คราวในวันน้ัน จะท�าให้ผมก้าวข้ึน
มาถึงต�าแหน่งระดับบริหารในวันน้ีได้ ผมชื่นชมในการที่บริษัทได้ให้
โอกาสแก่พนักงานทุกคนในทุกระดบัชัน้ และเมือ่ใดทีผ่มท�างานบรรลุ 
เป้าหมาย บรษิทัก็จะให้รางวัลทีเ่หมาะสมแก่เรา ผมมุง่มัน่ทีจ่ะท�างาน
จนได้ต�าแหน่ง Area Coach ในอนาคต
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Our contribution to skill training does not stop only at in 
our restaurants, hotels or retail counters. Our elephant camp 
in the Anantara Golden Triangle also serves as a real-life  
training ground for both veterinary students and  
veterinarians alike. It also offers itself as a research center 
for many elephant-related topics such as elephant stress 
monitoring and elephant cognitive behavior, and elephant 
for autism therapy projects. 

The quality of our people is critical to the company’s 
success, especially in the service business such as ours. 
Therefore in addition to investing in the future generation, 
we also continually invest in the development of our own 
people through various ranges of training and development  
programs, as well as consistently promoting high standards 
of practice, operational excellence, result-oriented focus, 
ethical conduct, and continuous improvement programs 
through on the job learning, evaluation and coaching  
processes. We put great emphasis on the technical 
and soft skills training, from building strong foundation of 
the staff level, and working up to fostering management 
and leadership skills. The training programs include areas 
relevant to the employee’s work such as product training, 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาเพ่ิมเติม เราได้ 

ริเริ่มโครงการประกาศนียบัตรทางวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น ในปีนี้  

ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และโรงแรมในเครืออนันตราได้จัดท�า “โครงการ 

Professional Butcher for ASEAN” ซึ่งเป็นโครงการท่ีครูและ

นักเรียนได้พัฒนาทักษะให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและได้รับ

ประกาศนียบัตรรับรองหลังจบการอบรม

การสนบัสนนุด้านพัฒนาทกัษะในการท�างานของเราไม่ได้หยุด 

อยู่เพียงในร้านอาหาร โรงแรม หรือจุดจัดจ�าหน่ายสินค้าของเรา

เท่าน้ัน แคมป์ช้างของเราซึ่งต้ังอยู่ท่ีโรงแรมอนันตราสามเหลี่ยม

ทองค�า ยังเป็นสถานท่ีฝึกงานให้แก่ท้ังสัตวแพทย์และนักศึกษา

สัตวแพทย์ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์วิจัยในโครงการท่ีเก่ียวกับ 

ช้างอกีหลากหลาย อาทิ การตดิตามความเครยีดของช้าง พฤตกิรรม 

ด้านการเรยีนรูข้องช้าง และโครงการช้างบ�าบดัแก่ผูม้อีาการออทสิตกิ

คุณภาพของบุคลากรเป็นส่ิงส�าคัญอย่างมากต่อความส�าเร็จ

ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในธุรกิจบริการเช่นบริษัทของเรา 

ดังนั้น นอกจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์รุ่นต่อๆ ไปแล้ว เรายัง 

ลงทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเราอย่างต่อเน่ือง 

ผ่านโครงการฝึกอบรมทักษะหลากหลาย พร้อมกับส่งเสริมความ

เป็นเลิศด้านมาตรฐานการให้บริการและการด�าเนินงาน มุ่งเน้น

การท�างานให้เกิดผล ส่งเสริมจรรยาบรรณและพัฒนาทักษะใน

การปฏิบัติงาน รวมถึงการมีข้ันตอนการสอนงานและการประเมิน
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customer service, food hygiene, inventory management, 
sales, marketing, accounting, leadership, and English  
literacy, as well as softer skills such as grooming and  
personal hygiene. In 2013, Minor Group’s employees 
received approximately 90 hours of training per year on  
average. In addition, employees at all levels go through 
a performance appraisal at least annually. This serves 
as a channel for our employees to receive feedback and  
discuss their performance and future developments with 
their supervisors. 

Building Future Sustainable Leaders

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

ผลอย่างต่อเนื่อง โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทั้งทางเทคนิค

และทักษะอื่นๆ ตั้งแต่ระดับพนักงานเพ่ือเป็นการสร้างรากฐาน 

ทีแ่ขง็แกร่ง ไปจนถงึการสร้างทกัษะในการบรหิารและความเป็นผูน้�า  

โครงการฝึกอบรมเหล่าน้ี มีท้ังที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ

พนักงานโดยตรง อาทิ การเรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ 

ลูกค้า สุขลักษณะอาหาร การบริหารจัดการคลังสินค้า การขาย  

การตลาด การบัญชี การเป็นผู้น�า และทักษะด้านอื่นๆ เช่น ความรู้ 

ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแต่งหน้าแต่งกายและสุขอนามัย 

ส่วนบคุคล ในปี 2556 น้ี พนกังานของไมเนอร์ กรุป๊ ได้รบัการฝึกอบรม 

โดยเฉลี่ยคนละประมาณ 90 ชั่วโมงต่อปี นอกจากน้ี พนักงานใน

ทุกระดับจะต้องผ่านการประเมินผลการท�างานอย่างน้อยปีละครั้ง  

ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นช่องทางหนึ่งเพื่อให้พนักงานได้รับค�าแนะน�า

และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผลงานของตนกับผู้บังคับ

บัญชาเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต

การสร้างผู้น�าอย่างยั่งยืนส�าหรับอนาคต

ไมเนอร์เชื่อว่า การสร้างความย่ังยืนของธุรกิจ สิ่งแวดล้อม

และชุมชน สามารถบรรลุได้โดยการสร้างผู้น�าที่มีคุณภาพภายใน

องค์กรและชุมชน ผู้น�าที่ดีจะสามารถขับเคล่ือนให้ธุรกิจประสบ 

John Scott Heinecke 
Vice President, Minor Food Group
จอห์น สก๊อต ไฮเน็ค 
รองประธาน บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป

It is often mistaken that Minor Food 
Group is in the “food business” serving 
people. In reality, we are in the “people 
business” serving food. My primary role 
to ensure brand success and business 
continuity, build a culture that empowers  

leaders throughout the organization to deliver upon brand  
standards and ensure 100% customer satisfaction. I must  
continue to recruit and cultivate from within, the next  
generation of talent that lives our core values and will lead 
the business direction in the future.

คนมกัเข้าใจผดิว่าไมเนอร์ ฟู้ด กรุป๊ คอื “ธุรกิจอาหาร” ทีใ่ห้บรกิารแก่ 
ผู้บริโภค แต่แท้จริงแล้วเราเป็น “ธุรกิจคน” ที่มุ่งเน้นในการให้บริการ
ด้านอาหาร บทบาทส�าคญัของผมคอืการท�าให้แบรนด์ของเราประสบ 
ความส�าเร็จอย่างต่อเน่ือง โดยการสร้างค่านิยมและความเชื่อท่ีว่า 
ผู ้น�าในองค์กรทุกคนร่วมกันผลักดันให้แบรนด์ของเราอยู่เหนือ
มาตรฐานทีก่�าหนดและได้รบัความพึงพอใจจากลกูค้า 100 เปอร์เซน็ต์ 
ผมต้องสรรหาและพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจาก
ภายในองค์กร และพร้อมที่จะรักษาค่านิยมขององค์กรให้ด�ารงอยู่
และน�าพาธุรกิจไปสู่ทิศทางที่วางไว้ในอนาคต 
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ความส�าเร็จ โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจ 

ของเรา สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

ด้วยแนวคดิดงักล่าว ไมเนอร์ กรุป๊ ได้ส่งเสรมิโครงการพฒันา

ผู้น�าที่มีความเหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ เป้าหมายหลัก 

ของโครงการนี้ มิใช่เป็นเพียงการเรียนรู้จากการอบรมในห้องเรียน

เท่าน้ัน หากได้รวมถึงการประยุกต์น�าไปปฏิบัติจริงในการด�าเนิน 

ธุรกิจ โดยตัวอย่างของโครงการที่เราได้เริ่มแล้ว มีทั้งการอบรม  

“Leadership Journeys” โครงการ “Executive Talent 

Management” และโครงการ “New Generation Talent”

ขณะที่เราส่งเสริมโครงการต่างๆ ในสาขาอาชีพน้ัน เรายังม ี

ความพยายามที่จะสอดแทรกการพัฒนาอย่างย่ังยืนไว้ในกระบวน 

การพัฒนาทักษะความเป ็นผู ้น� าของพนักงาน ซึ่ ง รวมถึง 

การมอบหมายให้พนักงานที่มีผลงานดีเด่น จัดท�าโครงการท่ีจะ 

ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับท้ังบริษัทและสังคมด้วย โดยเป้าหมาย 

ที่ส�าคัญที่สุดสองประการของเรา คือ เพ่ือสร้างผู้น�าอย่างย่ังยืน

ส�าหรับอนาคต และเพื่อความยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียของเรา

With that in mind, Minor Group provides a variety of 
leadership development programs that are catered to fit 
employees at different levels. The key to our leadership 
training is not only classroom-based but they involve a lot 
of real life, on the ground application. Examples of some 
of these programs include our “Leadership Journeys”,  
“Executive Talent Management” Program, and “New  
Generation Talent” Programs. 

In parallel to the professional programs, Minor  
Internat ional cont inues to ref ine our leadership  
development programs to integrate sustainability as part 
of the process. The program would include assigning our 
top talents with projects which would improve their own 
business operations yet would also translate into win-win 
solutions for both our business and the community. The 
expected results are two folds: to build future “sustainable” 
leaders, and to create sustainability for our stakeholders. 
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Engaging in End-to-End Customer Experience
สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

ไมเนอร์เชื่อว่า ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์

และบริการของบริษัท ถือเป็นรากฐานส�าคัญในการท่ีบริษัทจะ

พัฒนาอย่างยั่งยืน ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะท�าความเข้าใจและให้ความรู้ 

แก่ลูกค้า อีกท้ังสนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเกินกว่าการท�า

ธุรกรรมปกติ ไมเนอร์มีพันธสัญญาท่ีจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และ

บริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยจิตส�านึกที่รับผิดชอบต่อสังคม  

ไม่ว่าจะเป็นในด้านคณุภาพ ด้านความปลอดภัย หรอืด้านการสือ่สาร

ข้อมูลจากองค์กรสู่ประชาชน

ไมเนอร์ให้ความส�าคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยของ

อาหารทั้งในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจโรงแรม บริษัทท�าการ

ตรวจสอบทุกข้ันตอนเพ่ือให้มั่นใจว่าวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์มี

มาตรฐานทีส่งูและถูกสขุลกัษณะ ตัง้แต่การตรวจสอบแหล่งวัตถุดบิ 

กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดเก็บในร้านอาหารจนถึงข้ันตอน

การผลติ การขายและส่งมอบให้กับลกูค้า บรษิทัมมีาตรการคดัเลอืก 

ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและมีการตรวจสอบคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง พนักงานของไมเนอร์จะต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อให ้

มีกระบวนการและเครื่องมือการท�างานที่มีมาตรฐานสูง และมี 

การควบคุมดูแลและตรวจสอบจากทั้ ง ทีมงานภายในและ 

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกบริษัท นอกจากนี้ ไมเนอร์ได้ส่งเสริมการ

ตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food traceability) เพื่อให้มั่นใจ

ว่าบรษิทัสามารถตรวจสอบคณุภาพและความปลอดภัยของวัตถุดบิ 

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวัตถุดิบมาถึงบริษัท อีกทั้งบริษัทเชื่อว่าการให้

ความรู้แก่พนักงานเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารนั้นจะ

ส่งผลดีไม่เฉพาะต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารส�าหรับลูกค้าเท่าน้ัน 

แต่ยังเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างความตระหนักด้านสุขนิสัย

ของพนักงานและครอบครัวพนักงานอีกด้วย

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

We are very focused on food safety in all of our 
outlets, within the restaurant and hotel groups alike. We 
make sure that our ingredients and products achieve high  
hygiene standards all the way from our suppliers, through 
logistics and delivery, until they reach our outlets and our  
customers. We conduct very stringent supplier selection 
process and regular audits of them. All employees are 
well-trained with high standard procedures and tools, 
and are monitored and audited both internally and by  
third-party professionals. In addition, we promote food 
traceability to ensure that all ingredients can be traced 
back to their sources to ensure product safety throughout 
the value chain. We believe that educating our staff about 
food safety does not only result in best food quality for our 
customers, but is also instrumental in creating a hygiene  
awareness and habits for our employees and their  
families. 
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แน่ใจว่าได้ดึงกระดาษ
เช็ดมือ จากดีสเปนเซอร์
แล้ว 

ใช้น ้าร้อน 

หยิบแปรงขัดเล็บมือ
จากภาชนะที่มีน ้ายา
แซนิไทซ์ก่อนท่ีจะฟอก
สบู่ที่มือ 

ให้ใช้มือข้างหน่ึงกดสบู่ และมืออีก
ข้างหน่ึงกด Stop watch 
พร้อมกัน ท้าขั นตอนการถูสบู่ถึง
ข้อศอก จนเสียงนาฬิกาดังเตือน
เป็นเวลา 20 วินาที 

เมื่อเสียงนาฬิกาดังเตือน
ให้หยิบแปรงขดัเลบ็ 
ใช้แปรงขัดเลบ็ที ่
Sanitize แล้วขัดบริเวณ
ใต้เล็บและซอกเล็บ 

วางแปรงขัดเล็บกลับ
ลงในน ้ายาแซนิไทซ์ 

เช็ดมือให้แห้งด้วย
กระดาษเช็ดมือจาก   
ดีสเปนเซอร์ 

Rinse มือและ 
แปรงขัดเล็บ 

* หากเป็นไปได้ ให้
ปิดวาวล์ก๊อกน ้าด้วย
กระดาษเช็ดมือที่ใช้
แล้ว * 

ทิ งกระดาษเชด็มือลงใน
ถังที่จัดเตรียมไว้เปน็
การเฉพาะที่บริเวณใกล้
ซิงค์ล้างมือ 

ใช้แฮนด์แซนิไทเซอร์
ก่อนเดินออกจาก
ซิงค์ล้างมือ และ
ปล่อยให้มือแห้ง 

หากมีบาดแผลที่มือ 
ให้สวมถุงมือเมื่อมือ
แห้ง 

BURGER (THAILAND) LIMTED AUGUST 2013 

 เมื่อเข้าสู่บริเวณครัว 
 ก่อนเริ่มงาน 
 ก่อนและหลัง: 

-  การใช้และกลับออกมาจาก
ห้องน ้า 
-  การเตรียมสลัดแต่ละประเภท 
-  การเตรียมอาหาร 
-  การหยิบจับอาหารดิบ 

 หลังจาก: 
-  สัมผัสผมหรือร่างกาย 
-  การท้าความสะอาดที่ไม่ได้
จับต้องอาหาร 
-  รับประทานอาหาร, ด่ืมน ้า
หรือสูบบุหร่ี 
-  หยุดพัก 

 อย่างน้อยชั่วโมงละหนึ่งครั ง
ขณะปฏิบัติงาน 

 

 

โรงแรมในเครือของเราหลายแห่งได้ริเริ่มโครงการปลูกผัก

ขึ้นในโรงแรม เช่น การปลูกพืชผักแบบไร้ดิน สวนสมุนไพรปลอด 

สารพิษ เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงคุณภาพและ

ความปลอดภัยของอาหารทุกจานที่ปรุงขึ้น

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีความตั้งใจที่จะให้ลูกค้า 

มีส่วนร่วมกับบริษัทในทุกขั้นตอน นอกเหนือจากความสัมพันธ์

ทางธุรกิจตามปกติ บริษัทได้เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้าง

ประสบการณ์ต่างๆ ของลูกค้ามากขึ้น อาทิ ในร้านอาหารซิซซ์เลอร์ 

จะมกีารให้ความรูใ้นเรือ่งส่วนผสมท่ีอยู่ในอาหารในเมนูของซซิซ์เลอร์  

ซึง่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ ทัง้นี ้เพ่ือเพ่ิมความรูค้วามเข้าใจให้กับ 

ลูกค้า อีกท้ังเพ่ือลดความเส่ียงของภัยท่ีเกิดจากอาหาร นอกจากน้ี 

ในร้านอาหารซิซซ์เลอร์ยังใช้วัตถุดิบจากมูลนิธิโครงการหลวง 

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

Minor International aims to engage in end-to-end 
customer experience. Beyond the normal customer  
interactions, we start to get involved in other aspects 
of customers’ experience with us. For example, Sizzler  
promotes the allergen awareness in food served at our 
restaurants to increase our customers’ awareness and  
reduce food safety risk. Sizzler is also a promoter of  
ingredients from the Royal Project Foundation which not  
only are high quality, but also helped support the hill 
tribes and local village families from the northern Thailand. 
We have shared the joy of giving with our customers by  
organizing customer trips to the Royal Project sites which 
give them a better understanding about the program. 

Chaiyapat Rojphitakcheep
Management Trainee at MBK branch
(promoted after 1 year as staff level) 
ชัยภัทร โรจน์พิทักษ์ชีพ 
ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา MBK
(ได้รับการเลื่อนขั้นหลังจากเป็นพนักงานได้ 1 ปี)

I never really paid attention to food 
safety until I started working for Burger  
King which made me realized how  
important it is. Now, washing hands  
before touching food becomes my 
habit - with 12 steps of hands cleaning  

at least every hour by using warm water at 38๐c - 49๐c, then 
letting them dry by using air dry and finally applying hand 
sanitizer to ensure my hands are infection free. Initially I think 
it was a waste of time, but realized it is very beneficial for 
customers that we can deliver food with confidence on  
hygiene. I have also taught my family to clean their hands  
often and properly before touching food and have noticed 
that the family has clearly reduced the rate of catching cold.

เมื่อก่อนเรื่องความปลอดภัยในอาหาร ไม่ใช่เรื่องส�าคัญอะไร 
ส�าหรับผม จนผมได้เริ่มงานกับเบอร์เกอร์ คิง ท�าให้เข้าใจและเห็น
ความส�าคัญอย่างยิ่งในเรื่องของ Food Safety ตอนน้ีเรื่องท่ีผมได้
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย คือ เรื่องการล้างมือก่อนที่จะสัมผัสอาหาร ที่ต้อง 
ล้างมือถึง 12 ขั้นตอนอย่างน้อยทุก 1 ชั่วโมง โดยใช้น�้าอุ่น 38 องศา
เซลเซียส ถึง 49 องศาเซลเซียส แล้วปล่อยให้มือแห้ง โดย air dry 
ต่อด้วยแฮนด์แซนิไทเซอร์ ฆ่าเชื้อโรคอีกรอบ ตอนแรกผมรู ้สึก
เสียเวลากับกระบวนการน้ีมาก แต่มันท�าให้พวกเราส่งมอบอาหาร
ให้กับลูกค้าอย่างมั่นใจในความสะอาดและปลอดภัย ผมได้สอน
ครอบครัวให้ล้างมือท่ีบ้านอย่างถูกต้องและบ่อยๆ ก่อนสัมผัส
อาหารด้วย และสังเกตได้ว่าสมาชิกทุกคนในบ้านเป็นหวัดน้อยลง
อย่างเห็นได้ชัด 
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ซึ่งเป็นวัตถุดิบคุณภาพสูงและยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกร 

ในภาคเหนือของประเทศไทย รวมท้ังได้น�าลูกค้าไปเย่ียมชม 

โครงการหลวง เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในการคัดสรรส่ิงท่ีดีที่สุดให้

แก่ลูกค้าของซิซซ์เลอร์

ร้านอาหารเดอะ คอฟฟี่ คลับ ได้สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า 

ถึงคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ว่าเป็นมิตรกับผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม 

เนือ่งจากเราใช้กาแฟทีเ่พาะปลกูขึน้ตามแนวทางของ UTZ Certified 

Code of Conduct ท่ีมุ่งเน้นการเกษตรอย่างย่ังยืน และการสร้าง 

โอกาสให้แก่เกษตรกร ครอบครวั และชมุชน โครงการ UTZ สนับสนุน

ให้เกษตกรได้เรยีนรูวิ้ธีท�าการเกษตรทีด่ขีึน้ ปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน เพ่ืออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานและส่ิงแวดล้อม 

ลูกค้าจะได้รื่นรมย์กับคุณภาพกาแฟชั้นเย่ียมไปพร้อมกับการ

ตระหนักถึงวิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน 

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

Minor Food Group initiated a program to include 
the telephone number and email of our brands’ customer  
relations team at the bottom of receipts so customers can 

Marie-Louise from Switzerland 
Returning guest and Anantara fan
มารี-หลุยส์ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แขกประจ�าของโรงแรมในเครืออนันตรา 

We are particularly impressed with the 
work at the elephant camp in Chiang Rai  
and much enjoyed the falconry and  
desert walks in the Empty Quarter. The 
turtle hatching in Phuket was amazing 
too but also the little things like all the 

kitchen herb gardens in so many Anantara hotels, even where 
you would least expect it such as in the middle a Maldivian  
island. All the cultural activities and eco friendly projects  
attached to each hotel make us feel good choosing the  
Anantara brand. 

ดฉินัมคีวามประทบัใจในแคมป์ช้างทีอ่นนัตรา เชยีงราย เป็นอย่างมาก 
และยังสนุกกับการชมการล่าเหย่ือของนกเหย่ียว และการเดินใน
ทะเลทรายที่ Empty Quarter การได้เห็นการฟักไข่ของเต่าทะเล 
ที่ภูเก็ตก็เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ นอกจากนี้ ดิฉันยังชื่มชมกับสิ่งเล็กๆ 
น้อยๆ ท่ีโรงแรมอนันตราหลายแห่งให้ความใส่ใจ เช่น การปลกูสวนผกั 
และสมุนไพรเพ่ือน�ามาประกอบอาหารปลอดสารพิษให้ลูกค้า  
แม้กระทั่งในที่ท่ีไม่คาดคิด เช่น กลางโรงแรมบนหมู่เกาะมัลดีฟส ์
การท่ีโรงแรมมีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและโครงการท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อมหลากหลาย ท�าให้ดฉินัมคีวามสขุทุกครัง้ทีเ่ลอืกใช้บรกิาร
ของแบรนด์อนันตรา  
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reach out to them when needed. We also make sure that 
we create responsible media when communicating to our 
customers without controversial or incorrect contents.

In addition, all of our business units also continuously 
seek customer feedback through various channels including 
satisfaction surveys, analysis of comments from key social 
media platforms and market surveys.

Anantara hotels promote the social, cultural, and  
natural heritage of all locations we have our footprints. We 
either embed local cultures into the hotels, or enhance 
guest experiences by offering them trips and excursion 
activities which involve local communities. Just to name  

กลุ ่มธุรกิจร้านอาหารทุกแบรนด์ ในเครือไมเนอร์ได้ริเร่ิม 

การพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บนใบเสร็จ  

เพ่ือให้ลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานได้เมื่อต้องการ นอกจากน้ี

ไมเนอร์ยังให้ความส�าคัญในเรื่องความรับผิดชอบในการสื่อสารกับ

ลูกค้าผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและ

ไม่ก่อให้เกิดประเด็นด้านจริยธรรม

นอกจากนี ้กลุม่ธุรกิจต่างๆ ของไมเนอร์ยงัใช้หลายช่องทางใน

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เช่น การท�าแบบส�ารวจความพึง

พอใจของลูกค้า การวิเคราะห์จากค�าติชมของลูกค้าผ่านโซเซียล

มีเดีย และการท�าการส�ารวจทางการตลาด
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กลุม่โรงแรมอนันตราในเครอืไมเนอร์ มนีโยบายส่งเสรมิ

สงัคม วฒันธรรมท้องถ่ิน และมรดกทางธรรมชาต ิซึง่โรงแรมต่างๆ 

มีการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถ่ินเข้าในตัวโรงแรม หรือมีการน�า

เสนอการท่องเท่ียวโดยร่วมมอืกับชมุชนใกล้เคยีงเพ่ือให้แขกทีเ่ข้าพัก 

ได้สัมผัสประสบการณ์และได้เรียนรู ้เก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ของบริเวณใกล้เคียง อาทิ โรงแรมคัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท 

โดยอนันตราได้ร่วมมือกับชุมชนท้องถ่ินในการน�าแขกของโรงแรม 

ไปสัมผัสประสบการณ์ชมการล่าเหย่ือของนกเหย่ียว การแข่งอูฐ 

และการท่องเท่ียวไปชมชุมชนโอเอซิสลิว่า ท่ามกลางภูมิประเทศ 

ที่แห้งแล้งกลางทะเลทราย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของ

ท้องถิ่นให้ยั่งยืน นอกจากนี้ อนันตราสิบสองปันนามีการพาชมไร่ชา 

แสดงวิธีการเพาะปลูก ทดลองชิมชาหลากหลายชนิด และเรียนรู้ถึง

ประวัตศิาสตร์ของการผลติใบชาซึง่ถ่ายทอดโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านชา

ของอนนัตรา ส�าหรบัโรงแรมท่ีบาหล ีอนันตรา เซมนิยัค และอนันตรา  

อูลูวาตู ได้ให้แขกของโรงแรมมีโอกาสเรียนรู้การระบายสีในแบบ

ศิลปะดั้งเดิมของบาหลี หรือการเต้นร�าแบบบาหลีกับผู้สอนท้องถิ่น 

นอกจากน้ี โรงแรมส่วนใหญ่ของเรายังจัดกิจกรรมเรียนท�าอาหาร

ประจ�าชาติ ซึ่งแขกท่ีเข้าร่วมจะมีโอกาสไปเลือกซื้อวัตถุดิบที่ตลาด

ในท้องถิ่นด้วยตนเอง

a few, Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara partnered 
with the local communities to take guests to experience 
falconry, camel racing and Liwa Oasis tours amidst the 
dry desert landscape, to help sustain the local economy.  
At Anantara Xishuangbanna, we showed guests how 
tea is cultivated by spending an afternoon touring  
a plantation, tasting different varieties, and learning the 
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Chief Didi 
Island Chief, Anantara Maldives
(22 years on the island)
หัวหน้าดีดี้
หัวหน้าเกาะ อนันตรา มัลดีฟส์
(22 ปี บนเกาะแห่งนี้)

The biggest highlight for me is the  
storytelling nights we host for guests.  
I share with them stories that are passed 
on here from one generation to the next, 
the way we preserve our heritage. They 
enjoy hearing about the legends and 
ghosts that are such a big part of our  

traditions and culture. We sit under the stars in a coconut  
grove, enjoy snacks inspired by our indigenous food and drink 
fresh tropical juices.

งานโปรดของผมคือการเล่านิทานท่ามกลางแสงดาวให้แก่แขกของ
โรงแรม ผมได้แบ่งปันเรื่องราวท่ีเล่าต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ ่นให้แก ่
แขกของเรา ซึ่งเป็นวิธีสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของเราให้คงอยู่  
พวกเขาเพลิดเพลินไปกับต�านานและเรื่องผีสางซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ
ของวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเรา เราน่ังฟังเรื่องราวร่วมกัน 
ใต้แสงดาวในดงมะพร้าว และอิ่มอร่อยไปกับอาหารพ้ืนเมืองรสเลิศ
และน�้าผลไม้สดเมืองร้อนด้วยกัน

ส�าหรับสถานที่ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติหลากหลาย เรายัง 

มีการสอดแทรกความรู้เชิงนิเวศวิทยาให้แก่แขกของโรงแรมควบคู่ 

ไปกับการท่องเที่ยวด้วย อาทิ โรงแรมของเราในมัลดีฟส์จะม ี

นกัชวีวิทยาทางทะเลประจ�าการอยู่ เพ่ือน�าแขกของโรงแรมด�าน�า้ตืน้ 

และน�้าลึก ประกอบกับให้ความรู ้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของแนว

ปะการัง และในโรงแรมอีกหลายแห่งตั้งแต่ประเทศไทยไปจนถึง

ตะวันออกกลาง อนนัตราได้เชญิชวนแขกของโรงแรมมาร่วมกันปลกู

ป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาให้ดียิ่งขึ้น

เราเชื่อว่าการให้แขกของโรงแรมได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

ประสบการณ์เหล่านี้จะท�าให้ลูกค้ามีความเข้าใจและรู้ซึ้งถึงคุณค่า

ของวัฒนธรรมท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน และน�าไปสู่

การเป็นประชากรที่ยั่งยืนของโลก 

history of tea production from Anantara’s Tea Guru. Our 
Bali properties, Anantara Seminyak and Anantara Uluwatu, 
offer guests with opportunities to learn traditional Balinese 
painting or dance with local instructors. Moreover, most of 
our hotels provide cooking classes to make local dishes, 
where guests do not just learn how to cook, but also have 
a chance to visit local markets for ingredients. 

In the areas with rich natural resources, not only 
do we promote trips for customers to enjoy the natural  
heritages, but we also encourage them to learn about 
ecology. For example, our properties in the Maldives have 
on-site resident marine biologists who take customers  
on scuba or snorkeling trips, and at the same time  
educate them about the coral ecology. In many of our  
hotels, spanning from Thailand to the Middle East, we also 
invite guests to plant mangroves to leave positive footprint 
for our ecosystem. 

We believe that by engaging our customers through 
their experience beyond the hotel services, our customers 
will have a better appreciation of their stays and become  
a more sustainable, global citizen.
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Committing to Long-term & Sustainable Partnerships
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

ในขณะที่ไมเนอร์มีการเติบโตทางธุรกิจนั้น เราก็ได้สร้าง 

เครือข่ายพันธมิตรเพ่ิมข้ึนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรม  

หุ้นส่วนพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ด�าเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้จัดจ�าหน่าย  

ผู ้ผลิต ผู ้ให้บริการ หน่วยงานรัฐบาล และชุมชน ดังน้ัน จึงม ี

ความจ�าเป็นอย่างมากท่ีเราจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์เหล่าน้ี 

โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวร่วมกันเพื่อความย่ังยืน

ของทั้งสองฝ่าย 

ข ้อพิสูจน ์ ท่ียืนยันถึงความส�าเร็จในการร ่วมมือกันกับ

พันธมิตรของเราได้ปรากฏให้เห็นในธุรกิจของเราตลอดมา อาทิ  

ผู้ผลิตที่ร่วมกันพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค ผู้ด�าเนินธุรกิจ 

แฟรนไชส์ที่เพ่ิมจ�านวนสาขาร้านอาหาร/จ�านวนแบรนด์ ที่บริหาร 

และเจ้าของกิจการที่เข้าร่วมลงทุนในโรงแรมกับเราเพ่ิมขึ้น ทั้งใน 

รูปแบบของการร่วมทุนและการวางใจให้เราบริหารโรงแรม

การเลือกสรรพันธมิตรของไมเนอร์ถือเป็นปัจจัยส�าคัญ

ต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน เราตระหนักถึงความส�าคัญของการมี

พันธมิตรท่ีมีชื่อเสียงท่ีดี มีจรรยาบรรณ มีความเป็นมืออาชีพและ

ค�านึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ

ไมเนอร์ เรามุ่งมั่นในการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกันกับพันธมิตร 

โดยเรียนรู้ข้อดีและจุดแข็งของกันและกัน เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดผล

เชิงบวกยิ่งขึ้น 

As we grow, we are creating more and more  
partnerships around the world. Our hotel owners, joint  
venture partners, franchisees, principles, suppliers, third 
party service providers, governments and communities 
all play parts in the growth of our company and hence it is  
essential for us to ensure sustainable relationships that  
result in mutual and long-term benefit. 

Live testimonies of such win-win partnerships are 
visible throughout our business, from suppliers jointly  
developing new products to serve our end customers, 
franchisees growing the number of restaurants/brands 
they operate, to property owners, either co-investing 
in more hotels or granting us more hotel management  
contracts.

Selecting the right partner is critical to Minor  
International’s sustainability. We realize the importance of 
having partners with track record of good reputation and 
ethical conduct, professionalism and employees’ welfare  
which is up to our standard. We continue to develop 
and grow together with our partners and learn from each  
other’s strengths to create synergies.
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Thiraphong Chansiri 
President and CEO 
Thai Union Frozen Products PCL.
ธีรพงศ์ จันศิริ
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์

Our partnership is built from a common 
ambition of becoming global leaders  
through wor ld-c lass, innovat ive  
products and services to consumers  
around the wor ld ,  in  the most  
sustainable manner. 

ความเป็นพันธมิตรของเราเริ่มขึ้นจากการที่เราต่างมีวิสัยทัศน์ 
และความมุง่มัน่ท่ีจะก้าวขึน้เป็นผูน้�าในตลาดโลก โดยมุง่เน้นท่ีความ
เป็นเลศิของการสร้างนวัตกรรมผลติภณัฑ์และการให้บรกิารแก่ลกูค้า
ทั่วโลกอย่างยั่งยืนที่สุด

The majority of our supplies are sourced from  
local suppliers and producers, and where possible, we  
encourage sourcing from local communities where our 
business units are based. Our goal is to maximize the  
local sourcing of our supplies, and to continually  
develop our local suppliers to operate and produce  
products at international standards. Likewise, where  
suppliers are already operating with international  
standard, we are willing to learn from them to further  
improve our supply chain operations in order to provide 
our customers with the best quality products. Similar  
approach is also applied to our other partnerships in  
restaurant and hotel operations. In addition, over the 
past years, we have invited our business partners to 
join us for social responsible activities such as annual  
restaurant franchisees’ school improvement in Phra  
Nakhon Si Ayutthaya. The strength of the network and the 
contribution have bonded us with the franchisees above 
and beyond the typical business dealings and created  
a sense of family. 

We continue to work closely with the Royal Project 
Foundation in helping hill tribe communities develop organic 

วัตถุดิบส่วนใหญ่ของไมเนอร์เป็นวัตถุดิบท่ีจัดซ้ือจาก

ภายในประเทศ โดยบริษัทจะสรรหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตในชุมชน

ใกล้เคียงก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยเป้าหมายที่จะใช้วัตถุดิบท้องถ่ิน

ให้มากท่ีสุด และในขณะเดียวกันก็ร่วมพัฒนาผู้ผลิตในประเทศ

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้เท่าเทียม

กับมาตรฐานสากล นอกจากนั้น ส�าหรับผู ้ผลิตท่ีมีมาตรฐาน 

การด�าเนินงานในระดับสากล ไมเนอร์ยินดีท่ีจะเรียนรู้จากผู้ผลิต 

เหล่านั้นเพ่ือน�าไปพัฒนาการบริหารจัดการวัตถุดิบอ่ืนๆ ของเรา 

ให้ดีย่ิงขึน้ และสามารถจดัหาสนิค้าท่ีมคีณุภาพทีด่ท่ีีสดุให้แก่ลกูค้า 

ซึ่งเราก็ได้น�าหลักการน้ีไปใช้กับพันธมิตรอื่นๆ ของกลุ่มร้านอาหาร

และกลุ่มโรงแรมด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ในหลายปีที่ผ่านมา เราได้ 

เชิญให้พันธมิตรทางธุรกิจของเราเข้าร่วมท�ากิจกรรมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม อาทิ ความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู ้ด�าเนินธุรกิจ 

แฟรนไชส์ท่ีจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปี ในการปรบัปรงุโรงเรยีนในจงัหวัด

พระนครศรอียุธยา การมคีวามสมัพันธ์อนัดทีีเ่ข้มแข็งนอกเหนอืจาก 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยปกติระหว่างไมเนอร์และผู้ด�าเนินธุรกิจ

แฟรนไชส์ ท�าให้เกิดความผูกพันกันประหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน
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บริษัทยังคงให้การสนับสนุนการใช ้ผลผลิตของมูลนิธิ

โครงการหลวงอย่างต่อเน่ือง โดยร่วมมือกับชุมชนชาวเขาใน

การพัฒนาการปลูกพืชผักแบบอินทรีย์และลดการใช้สารเคมีและ 

น�าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหล่านั้นมาเป็นวัตถุดิบในร้านอาหารใน

โรงแรมและร้านอาหารซิซซ์เลอร์ ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการส่ังซื้อ 

ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงเพ่ิมขึ้นถึงแปดเท่าภายในส่ีปี 

ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ไมเนอร์ยังให้ความรู้แก่เกษตรกรของโครงการ

หลวงในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น การจ�าหน่าย 

ปลาเทราต์แบบแล่เป็นชิ้นแทนการจ�าหน่ายแบบปลาท้ังตัว หรือ

การแปรรูปผลเสาวรสเป็นน�้าเสาวรสเพ่ือให้เก็บได้นานข้ึนและ 

เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์

กลุ่มโรงแรมในเครือไมเนอร์มีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรม 

และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผ่านแนวคิด Anantara Experience  

ซึง่พนกังานของโรงแรมร่วมมอืกับชมุชนท้องถ่ินเพ่ือเชญิชวนให้แขก

ที่เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์และได้เรียนรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม 

ท้องถ่ินในพ้ืนที่ใกล้เคียงของแต่ละโรงแรม อาทิเช่น การจัดงาน 

ตามประเพณีสงกรานต์ในโรงแรม การระบายสไีข่แบบพ้ืนเมอืงอบูดุ 

และเรียนการเต้นแบบบาหลี และการแสดงโดยนักเรียน นักศึกษา

จากบริเวณใกล้เคียงในโอกาสพิเศษต่างๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร่

วัฒนธรรมในท้องถ่ิน นอกจากนี้ เรายังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นการเก็บใบชาร่วมกับชุมชนชาว Hani ในบริเวณพ้ืนท่ี

เพาะปลูกชาท่ีมีความเป็นมายาวนานถึง 1,800 ปี ในมณฑล 

สิบสองปันนา การกรีดยางที่สวนยางพาราในจังหวัดภูเก็ต การสอน

ภาษาองักฤษในสถานเลีย้งเดก็ก�าพร้าท่ีสามเหลีย่มทองค�า การข่ีอฐู 

เที่ยวชมทะเลทรายและโอเอซิสลิว่าในอาบูดาบี และการเรียน 

ท�าอาหาร โดยมีการพาแขกไปเลือกซื้อวัตถุดิบจากตลาดในท้องถิ่น 

นอกจากนี้ กลุ่มโรงแรมในเครือไมเนอร์จะคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม ่

มาจากผู้ผลิตในท้องถ่ิน และให้การสนับสนุนสินค้าท่ีผลิตจาก 

ครวัเรอืนของคนในชมุชนต่างๆ เช่น จดัซือ้ผลอนิทผลมัจากอาบดูาบ ี

ผ้าไหมจากครอบครัวควาญช้างในจังหวัดเชียงราย และของใช้ใน

โรงแรมที่มาจากหัตถกรรมจากชุมชนหรือจากองค์กรการกุศล 

กลุ ่มโรงแรมเอเลวาน่า คอลเล็คชั่น ในแอฟริกา ได้ให  ้

การสนับสนุนหมู่บ้านชาวเผ่ามาไซในหมู่บ้านโลคิซาเล ซึ่งเป็น 

หมู่บ้านท้องถ่ินในการจัดตั้งพ้ืนที่การจัดการสัตว์ป่า (Wildlife  

Management Area) และให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา

และการจ้างงานแก่คนในหมู่บ้าน โรงแรมได้มอบทุนการศึกษา 

ให้แก่นกัเรยีนจ�านวน 20 คน และพนักงานเกือบครึง่หนึง่ของโรงแรม 

Tarangire Treetops เป็นคนในหมู ่บ้านโลคิซาเล นอกจากน้ี  

กลุ่มโรงแรมเอเลวาน่ายังคงให้การสนับสนุนชุมชนใกล้เคียงต่างๆ  

ที่โรงแรมอื่นๆ ของเราตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน

vegetables and low chemical products to serve health- 
conscious customers in our hotels as well as Sizzler’s 
restaurants, where we have seen volume grow almost 
8 times in the past 4 year. In addition to sourcing raw 
produce, we have also begun to teach the Royal Project 
farmers to process their products e.g. selling trout fillet 
rather than whole fish or making passion fruit juice from 
the fruit, in order to extend shelf-life and add more value 
to their products. 

Minor Hotel Group supports local cultures and  
communit ies  through the “Anantara Experience”  
concept. Our hotel staff work with local communities and 
invite guests to experience and learn more about the  
cultures around our properties’ locations. We often bring  
the cultural programs to our hotels, such as organizing 
Songkran festivals in our Thai hotels, Ubud egg painting  
and Balinese dance classes in Bali, or just inviting local  
students to perform cultural dance for the guests.  
In addition, we offer excursions to the local community  
around our properties - examples include tea picking in 
1,800 years old tea plantations in Xishuangbanna with 
the Hani Tribe, rubber tapping in local plantations in 
Phuket, English teaching in local orphanage in the Golden  
Triangle, camel trekking in the desert to Liwa Oasis  
community in Abu Dhabi, and traditional cooking  
classes which involve shopping at local markets for the  
ingredients. We also source fresh produces from local  
producers where possible and support local cottage  
industries and people with special needs, such as Liwa 
dates in Abu Dhabi, silk products from mahout families  
in Chiang Rai, and hotel gifts from local charitable  
organizations or communities. 

In Africa, Elewana works together with the local  
Lokisale Masai community to develop Wildlife Management 
Area in Tarangire, and extends the cooperation further 
to education and employment. While 20 children are 
sponsored for education, nearly half of all our Tarangire 
Treetops staff are employed from Lokisale Village itself. 
Elewana also continues to support other neighboring  
communities where the properties are present.
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Abbas Esufally
Group Director, Hemas Holdings 
Chairman, Serendib Hotels
อาบาส ยูซูฟาลี่ 
ผู้อ�านวยการกลุ่มเฮมาส โฮลดิ้ง
ประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมเซเรนดิป

We were impressed with the boldness 
and far sightedness of Bill Heinecke by 
entering Sri Lanka’s hospitality market 
and partnering with us at the Hemas 
Group during the darkest years in the 
Country’s history. He, and the Minor 

Hotel Group, believed in the Sri Lanka’s potential and believed  
in us as Partners. The bonds have strengthened further as  
a result of fair play, shared values, respect for each other’s 
views and a joint passion for sustainable growth…

พวกเรามคีวามประทบัใจในความกล้าหาญและวิสยัทัศน์อนักว้างไกล 
ของคุณบิล ไฮเน็ค ในการเข ้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจโรงแรม 
ในประเทศศรีลังกา กับพวกเรากลุ่มเฮมาส ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด
ในประวัตศิาสตร์ของประเทศ คณุไฮเน็คและกลุม่โรงแรมของไมเนอร์
เชื่อมั่นในศักยภาพของศรีลังกา และเชื่อมั่นในพวกเราในฐานะ 
หุ้นส่วน ความสัมพันธ์ของเราขณะนี้แน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึน เป็นผล 
มาจากการด�าเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม แบ่งปันคุณค่า เคารพและ 
ให้เกียรตใินความคดิเห็นซึง่กันและกัน และร่วมแนวคดิในการเตบิโต
อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน 

Total 103

Total 1,544

Total 1,043

Total 25

11

68 730

11

645
16

814
19

3

398

 2008 / 2551 2013 / 2556  2008 / 2551 2013 / 2556

Minor Hotel Portfolio by Number of Properties 
As of 31 December 2013
จ�านวนโรงแรมและรีสอร์ทในธุรกิจโรงแรมของไมเนอร์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

Minor Restaurant Portfolio by Number of Outlets 
As of 31 December 2013
จ�านวนสาขาร้านอาหารในธุรกิจร้านอาหารของไมเนอร์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

•  Owned / บริษัทลงทุนเอง

•  JV / ลงทุนผ่านการร่วมทุน

•  Managed / รับจ้างบริหาร

•  Equity / บริษัทลงทุนเอง   •  Franchise / สาขาแฟรนไชส์  
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ความภาคภูมิใจของซิซซ์เลอร์ 
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า
และคุณภาพชีวิต

Sizzler’s Pride 
Supporting the Royal Project Foundation 
Enhancing Product Quality, 
Enhancing Life
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If you have ever been to the top 
of the many hills in Chiang Mai, 
what you see today may not be just 
the greenery of the fertile land, but 
some magnificent endless views of 
vegetable and flower fields planted 
by the local villagers and hill tribes. 
For over a decade and with the 
support from the Royal Project 
Foundation, these people have turned 
their opium fields into commercial, 
quality, pesticide-free crop fields. This 
provided hill tribes and local villagers 
with good and sustainable livelihood 
and lifted their quality of life. 

Sizzler’s relationship with the Royal Project Foundation 
began in 2009, when we were seeking for a partner who 
can provide us with high quality and innovative products to 
introduce new menus to our customers. The Royal Project 
Foundation has impressed us with their little Baby Cos 
Lettuce which they have developed to become excellent 
salad leaves, with its quality of the right size and the taste 
that is not as bitter as other green salad leaves available in 
the market. In addition, other vegetables grown under the 
Royal Foundation’s support such as Lamb Lettuce are not 
commonly sold elsewhere. This gave us further confidence 
that we can ensure our customers’ satisfaction with unique 
and high quality produce, while creating jobs and revenues 

หากใครได ้มี โอกาสข้ึนไปเยือนดอย 
หลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่ เห็น 
ในวันนี้ อาจไม่ใช่เพียงความเขียวชอุ่มของ 
พืชพันธุ์ไม้ที่กลับคืนสู่ผืนป่าเท่านั้น แต่เป็น 
ทัศนียภาพจากความสวยงามของสวนผัก 
และสวนไม ้ดอกเมืองหนาว เรียงราย 
สุดลูกหูลูกตา ทีช่าวเขาและเกษตรกรท้องถิน่ 
หนัมาปลกูทดแทนฝ่ินและการทําไร่เลือ่นลอย 
มานานกว่าทศวรรษ ภายใต้การสนบัสนนุของ 
มูลนิธิโครงการหลวง ที่เปล่ียนพื้นที่ผลิต 
ยาเสพตดิในเขตภาคเหนือ ให้กลายเป็นแหล่ง 
ผลิตอาหารที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ปลอด
สารพษิ พร้อมกบัคนืชีวติให้แก่ชุมชนชาวเขา  
ด้วยการมอบอาชีพที่ดี มีรายได้มั่นคงและ
ยกระดับชวีติของเกษตรกรให้มคีวามเป็นอยู่ 
ทีด่ขีึน้

ด้วยชื่อเสียงด้านผลผลิตที่มีคุณภาพและการทดลองผลิต

พืชผลใหม่ๆ จากมูลนิธิโครงการหลวง ซิซซ์เลอร์จึงได้มีโอกาส

เข้าไปเป็นลูกค้าของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นครั้งแรก ในปี 2552 

จากความมุ่งมั่นของเราที่จะน�าเสนอเมนูใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า และ

ด้วยความประทับใจจากผักเล็กๆ ที่ชื่อว่า เบบี้ คอส (Baby Cos  

Lettuce) ซึ่งเป็นผักสลัดท่ีมูลนิธิโครงการหลวงได้พัฒนาสายพันธุ์

จนกลายเป็นผักสลัดคุณภาพดี รูปร่างกะทัดรัด มีจุดเด่นคือไม่ม ี

รสขมเหมือนผักสลัดใบเขียวอื่นๆ นอกจากนี้ ผักหลายชนิดที่มูลนิธิ
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โครงการหลวงพัฒนาสายพันธุ์ ไม่มีจ�าหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป 

เช่น Lamb lettuce ย่ิงท�าให้เรามั่นใจว่า การน�าเสนอวัตถุดิบท่ีดี  

มีคุณภาพสูง และแปลกใหม่ให้แก่ลูกค้า จะสร้างจุดเด่นทางธุรกิจ 

และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้บริโภค และในขณะเดียวกัน 

ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ ท�าให้เราและมูลนิธิ 

โครงการหลวง ร่วมมือแบ่งปันจุดมุ่งหมายทางธุรกิจร่วมกัน

จากการริเริ่มเล็กๆ ที่เราทดลองน�าผักของมูลนิธิโครงการ

หลวง 6 ชนิด มาเปิดตลาดท่ีร้านซิซซ์เลอร์ในจังหวัดเชียงใหม่  

ได้กลายเป็นจดุเริม่ต้นของการพัฒนาความร่วมมอืจนเราก้าวขึน้มา

เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดรายหน่ึงของมูลนิธิโครงการหลวง 

ปัจจุบันเรามีส่วนช่วยเกษตรกรท�างานให้กับโครงการครอบคลุม 

ถึง 11 ดอย มีผลิตภัณฑ์ที่เราสั่งซื้อจากโครงการมากกว่า 20 ชนิด  

เป็นผกัยอดนิยมท่ีทางร้านภมูใิจน�าเสนอ อาทิ ถ่ัวลนัเตา ฟักทองญ่ีปุน่  

พรกิหวานหลากส ีสตรอว์เบอร์รพัีนธ์ุพระราชทาน โดยมยีอดค�าสัง่ซือ้ 

เพ่ิมขึ้นทุกปีและมีมูลค่าการส่ังซื้อจนถึงวันนี้ร่วม 40 ล้านบาท  

for the farmers. Sizzler and the Royal Project Foundation 
hence share the same business goal. 

Starting with a trial of six vegetable categories being 
offered at Sizzler outlets in Chiang Mai, the partnership 
has developed until today, Sizzler has become one of 
the Royal Project Foundation’s major clients. At present, 
we are supporting the Royal Project’s farmers on 11 hills 
and buying over 20 produce categories. We are proud to 
present our popular selections which include green beans, 
Japanese pumpkins, fancy capsicums, and the royal 
strawberries. Our orders continued to increase every year 
with total purchase volume to date of over Baht 40 million. 
The more recent development of our cooperation with the 
Royal Project Foundation in the past two years has been 
the purchase of rainbow trout and sturgeon fish. We have 
advised them based on our and customers’ preference 
and on best practices. The Royal Project Foundation has 
implemented our comments on their marketing strategies, 
planning and cultivation period, standardization of fish fillet 
size and packaging for longer shelf-life and easier delivery. 
This project supports locally-sourced products which may 
be equally good, or better than, imported products in terms 
of pricing and quality because of freshness and controllable 
source of the supply chain for the desired quality standards. 
The project creates sustainability for both the Royal Project 
Foundation’s farmers and Sizzler’s business. 

•  Photo Credit by S. Guy

 ขอขอบคุณภาพจาก
 คุณศักดิ์ชัย กาย
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ซึ่งพัฒนาการท่ีส�าคัญของความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวงใน

ช่วง 2 ปีมานี้ คือ การรับซื้อปลาเรนโบว์เทร้าต์และปลาสเตอร์เจี้ยน 

ซึง่เราได้ให้ความคดิเหน็และทางมลูนธิิโครงการหลวงได้ปรบักลยุทธ์

ทางการตลาด ทั้งการวางแผนระยะเวลาการเลี้ยงและช่วงเวลา 

เก็บผลผลติ การแล่เนือ้ปลาเป็นชิน้ให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการบรรจุ

ผลิตภัณฑ์ให้สามารถเก็บได้นานขึ้น และสะดวกแก่การน�าส่งไปยัง

ร้านค้า ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศท่ีมีคุณภาพ

เทียบเท่าหรือดีย่ิงกว่าการน�าเข้าผักและวัตถุดิบบางชนิดจาก 

ต่างประเทศ ทั้งในด้านราคาและคุณภาพ เนื่องจากได้ ท้ัง 

ความสดใหม่ และสามารถควบคุมแหล่งที่มาของอาหารให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่ต้องการ เป็นการสร้างความย่ังยืนในการพัฒนา

อาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาของมูลนิธิโครงการหลวงและส่งผลต่อ

ความมั่นคงทางธุรกิจแก่ซิซซ์เลอร์

ส่ิงท่ีเหนือกว่าการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับมูลนิธิโครงการ

หลวง คือผลพลอยได้ท่ีเราได้มีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ให้กับ

สังคมในระดับท้องถ่ิน ทุกครั้งท่ีซิซซ์เลอร์พาคณะส่ือมวลชนหรือ

พันธมิตรทางธุรกิจของเราไปเย่ียมชมสถานีเกษตรหลวง จะม ี

กิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ อาทิ กิจกรรมมอบส่ิงของจ�าเป็นให้กับ

ครอบครัวชาวเขาและโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ร่วมเก็บใบชา 

หรือผักผลไม้กับเกษตรกร พร้อมกับอุดหนุนสินค้าพ้ืนเมืองและ 

ร้านอาหารในมูลนิธิโครงการหลวงที่มีเมนูพิเศษที่ใช้ผลิตภัณฑ์ 

จากภายในโครงการอกีด้วย นบัเป็นความภมูใิจของเรา ทีน่อกเหนือ

จากการน�าเสนอสิง่ทีด่ทีีส่ดุให้แก่ผูบ้รโิภคแล้ว เรายังได้เป็นส่วนหนึง่

ของการพัฒนาชุมชนพ้ืนเมืองของเกษตรกรและชาวเขา ให้มีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน สร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในการ 

เป็นเกษตรกรคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ได้ผลิตสินค้า

คุณภาพเพ่ือส่งไปยังร้านอาหารซิซซ์เลอร์ท่ัวประเทศ ถึงกับมี

เกษตรกรมากระซิบกับทีมงานของเราว่า ถ้าเป็นผักของซิซซ์เลอร์ 

ต้องใส่ใจและปลูกให้ดีที่สุด 

เป็นเรื่องราวที่เรานึกถึงครั้งใด ก็อดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้

ทุกครั้ง

Beyond the partnership between Sizzler and the Royal 
Project Foundation is the additional benefits we give to the 
local communities. Every time Sizzler takes press or our 
partners to visit the Royal Project’s agricultural stations, 
we would hold various social activities such as donating to 
hill tribe villages or local schools, helping farmers pick tea 
leaves or fresh fruits and vegetables, as well as shopping 
for fresh produce and hand-made products and dining at 
the Royal Project Foundation’s shop. We are proud that 
besides offering the best products to our customers, we are 
also taking part in improving the lives of the farmers and hill 
tribes, giving them income and pride. Some farmers even 
said to us that, if they are growing vegetables and fruits for 
Sizzler, they have to give the best care in order to generate 
the best products. 

The story never fails to bring us a little smile.

Professor Emeritus Dr. Kampol Adulvith
Marketing Director, The Royal Project Foundation 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ก�าพล อดุลวิทย์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด มูลนิธิโครงการหลวง

Since 2009, Sizzler has consistently  
i n t r oduced the  Roya l  P ro j ec t  
Foundation’s products to its customers. 
However, the true happiness is 
from smiles of the hill tribes and 
underprivileged people who were 

positively affected from this cooperation. They have  
dependable jobs and stable incomes which enable them 
to provide better livelihood and for their family including  
education to their children. Moreover, we all get to taste fresh, 
clean and safe products as well. 

นบัจากปี 2552 จวบจนปัจจบุนั ซซิซ์เลอร์ได้น�าผลผลติทางการเกษตร 
จากมลูนธิิโครงการหลวงสูผู่บ้รโิภคอย่างต่อเน่ือง ทว่าความสขุท่ีแท้จรงิ 
ท่ีไม่อาจประเมินค่าได้ น่ันคือรอยย้ิมท่ีเกิดขึ้นจากความสุข ความ
อิ่มเอมใจ จากการที่ชาวเขา และผู้ด้อยโอกาสได้มีอาชีพ มีรายได้ที่
มั่นคง สามารถหล่อเลี้ยงจุนเจือครอบครัวให้อยู่สบาย ลูกหลานมี
การศึกษาที่ดี รวมถึงเราทุกคนยังได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่สด 
สะอาด ปลอดภัย 
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กลุ่มไมเนอร์มีความห่วงใยในเรื่องส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก

และให้ความส�าคัญต่อผลกระทบที่เกิดจากการท�าธุรกิจของบริษัท

ต่อสิง่แวดล้อม ไมเนอร์ได้ด�าเนินโครงการต่างๆ เพ่ืออนรุกัษ์พลงังาน

และทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณขยะ และสนับสนุนการน�ากลับ

มาใช้ซ�้า ไมเนอร์ยังให้ความส�าคัญในการมีส่วนร่วมอนรุกัษ์พันธ์ุพืช 

และสัตว์ในระบบนิเวศที่บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจอยู่อย่างต่อเนื่อง 

และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการของเราด้วย

ไมเนอร์มุ ่งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มโรงแรม ได้มีโครงการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีด�าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง เริ่มต้นตั้งแต่ข้ันตอน

การออกแบบ บรษิทัจะเน้นการออกแบบโรงแรมให้มคีวามสอดคล้อง

และกลมกลืนไปกับธรรมชาติโดยรอบ โดยพยายามรักษา 

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีอยู่รอบโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นต้นไม ้

หรือก้อนหินให้คงอยู่ในต�าแหน่งเดิมและคงสภาพเดิมไว้ให้มาก

ท่ีสุด ซึ่งการออกแบบนี้ยังรวมถึงการวางแผนประหยัดทรัพยากร

ในอนาคตด้วย เช่น ระบบบ�าบัดน�้าเสียและน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่  

การติดตั้งท่อน�้าบนหลังคาเพ่ือกักเก็บน�้าฝนมาใช้ การออกแบบ

ระบบหมุนเวียนของน�้าในสระเพ่ือลดปริมาณการใช้น�้า การใช  ้

โครงสร้างอาคารน�้าหนักเบาเพ่ือลดปริมาณการใช้ซีเมนต์และ

ประหยัดพลังงาน หรือการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณที่เมื่อแขก

The Minor  Group cares  deep ly  abou t  the  
environment and is always cognizant of the impact by our 
operations. We monitor and strive for energy and resources  
conservation, waste reduction, and support recycling 
practice. We also continuously make contributions to  
animal and wildlife conservation in ecosystems where 
we operate and encourage participation in the local  
communities.

Minor International, especially the Minor Hotel Group, 
encourages resource and energy conservation with  
on-going environmental preservation program. Starting 
from the design phase - we design our properties taking  
into consideration the existing natural surroundings such 
as vegetation and rocks, with the effort to maintain them in 
their original positions as much as possible. The designs  
also include planning for future conservations such 
as waste water treatment/recycling system, rooftop  
installation of piping for rain water collection, pool design 
for reduction in water circulation, lightweight structure 
for reduction of cement usage and energy savings, or  
installation of sensors to turn off air conditioning if guests 
open doors or windows for a long period of time. Once the 
hotels are in operation, the conservation continues with 
the properties’ effective recycling, energy-conservation 
and waste management programs. Where possible, we 
install energy saving lighting, recycle water for irrigation, 
use recyclable products such as glass bottles and paper, 
and use solar, wind, or heat-generated energy. We supply  
drinking water in glass bottles in most of our locations and 
are experimenting with drinking water purification and  

Managing Environmental Impact
มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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refilling plant in remote properties, in order to reduce waste 
and carbon footprint from transportation. Our Anantara  
Kihavah Vi l las in the Maldives has successful ly  
implemented the water recycling facilities for stilled and 
sparkling water, as well as encourages staff to use refilled 
water bottles. We expect to save the resort from disposing 
about 124,000 plastic bottles per year. 

We monitor and audit energy and water usage at 
our hotels and see an encouraging decreasing trend in 
both energy and water usage per guest - with average  
reduction of 17% and 12% per annum respectively over 
the past 3 years. 

To date, eighteen Anantara hotels in Thailand and 
overseas were Green Globe Certified and we will continue 
to adhere to the standards and add more properties in  
the coming years. 

The retail group is migrating towards eco-friendly  
store displays. Esprit is changing window and store  
display materials to more natural, recycled products, as 
well as reducing the use of lighting and changing light 
bulbs to LED. The major changes of the window displays 
will be less frequent, in order to reduce the amount of  
materials used. Likewise, Gap also promotes using  
recycled materials for its store displays. In addition, we 
are proud of our retail group’s visual merchandising team 
who came in second place in Pedro’s eco-friendly window 
competition earlier this year.

In support of the energy conservation, many of our 
properties and retail brands also participate in Earth Hour 
campaign on an annual basis.

ของโรงแรมเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน เครื่อง

ปรับอากาศก็จะหยุดการท�างานโดยอัตโนมัติ เมื่อโรงแรมเปิดให้

บริการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ยังด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยม ี

ระบบการน�ากลับมาใช้ซ�้า ระบบประหยัดพลังงาน และระบบ 

การจัดการของเสียท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรามีการติดตั้ง 

หลอดไฟแบบประหยัดพลงังานให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ บ�าบดัน�า้ 

เพ่ือน�ามาใช้รดน�้าต้นไม้ น�าวัสดุกลับมาใช้งานซ�้า เช่น ขวดแก้ว 

กระดาษ และในบางแห่งเราได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังลม หรือพลังงานความร้อน โรงแรมท่ีห่างไกล 

บางแห่งจะท�าการบรรจนุ�า้ดืม่สะอาดในขวดแก้วเองเพ่ือเป็นการลด 

ขยะจากการใช้ขวดพลาสติกและลดคาร์บอนฟุตพร้ินท์ท่ีเกิด 

จากการขนส่ง ตัวอย่างที่ดีในเรื่องน้ีคือ โรงแรมอนันตรา คีฮาวา 

วิลล่า ในมัลดีฟส์ ที่ประสบความส�าเร็จในการท�าโครงการท�าน�้า

บรรจุขวดทั้งน�้าดื่มธรรมดาและน�้าดื่มบรรจุก๊าซ (sparkling water) 

ซึ่งท�าให้สามารถลดการใช้ขวดพลาสติกลงได้ถึง 124,000 ขวด 

ต่อปี 

เรามีการติดตามและตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงานและ

การใช้น�้าในโรงแรมอย่างสม�่าเสมอและพบว่ามีแนวโน้มการใช ้

ต่อแขกหนึง่ท่าน ต่อโรงแรม ทีล่ดลงเรือ่ยๆ ท้ังในการใช้พลงังานและ

การใช้น�า้ ซึง่ปรมิาณการใช้ได้ลดลงโดยเฉลีย่ร้อยละ 17 และร้อยละ  

12 ต่อปี ตามล�าดับ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน โรงแรมอนันตราจ�านวน 18 แห่ง ท่ีตั้งอยู่ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศได้รับประกาศนียบัตรในการอนุรักษ ์

สิง่แวดล้อม Green Globe และบรษิทัตัง้เป้าหมายว่าจะยังคงปฏบิตัิ 

ตามมาตรฐานนี้ เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรนี้เพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป

ส�าหรบักลุม่ธุรกิจจดัจ�าหน่ายของไมเนอร์ได้เริม่ให้ความส�าคญั 

มากขึ้นกับการจัดแสดงสินค ้าในร ้านแบบเป ็นมิตรต ่อ 

สิ่งแวดล้อม แบรนด์เอสปรีได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้วัสดุตกแต่ง

ในการจัดแสดงสินค้าในร้านและหน้าร้านให้มีความเป็นธรรมชาติ

มากขึ้น น�าวัสดุกลับมาใช้ซ�้า ลดและเปล่ียนหลอดไฟในร้านให้

เป็นหลอด LED เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า มีการเปลี่ยนแบบ
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With many of our properties located in exotic  
destinations, we offer our guests with unique nature 
and wildlife experience. Naturally, we see ourselves as 
the protector and conservator of the animals and the  
environment. Examples of initiatives we launched in this 
area include marine turtle protections, island cheetah 
breeding programs, elephant cognitive behavior project 
and other researches, mangroves and trees planting,  
reintegration program of indigenous endangered Arabian  
species, coral adoption and coral nursery programs.  
We also make sure that we are responsible for the  
surroundings of our properties and have regular cleaning days 
which we clean local beaches, streets and passageways, 
river, reefs, or even temples in the area. 

In Africa, Elewana Collections is committed to  
ensuring that its operations are both sensitive and  
beneficial to the local communities and the environment 
within which we operate. Our key project is at Tarangire 
Treetops, where our hotel is situated on some 100 acres 

จัดแสดงสินค้าหน้าร้านให้น้อยครั้งลงเพ่ือท่ีจะลดจ�านวนการใช้ 

วัสดุตกแต่งเช่นเดียวกัน แบรนด์แก๊ปก็ได้ส่งเสริมการใช้วัสดุ

ตกแต่งท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได้ในการจัดแสดงสินค้าในร้าน 

นอกจากน้ี เมื่อต้นปีน้ีทีมจัดแสดงสินค้าและตกแต่งร้าน (Visual  

Merchandising) ของกลุ่มแฟชั่น ได้เข้าร่วมแข่งขันการจัดแสดง 

สนิค้าหน้าร้านเพโดร ด้วยแนวคดิการใช้วสัดทุีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ

ของเรา

นอกจากน้ี โรงแรมในเครือไมเนอร์และแบรนด์ของธุรกิจ 

จัดจ�าหน่ายยังเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปิดไฟให้โลกพัก (Earth 

Hour) เป็นประจ�าทุกปี เพื่อสนับสนุนการลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

เนื่องด้วยโรงแรมหลายแห่งของไมเนอร์ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีม ี

ความงดงามทางธรรมชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้แขกที่มาพักได้มีโอกาส 

สัมผัสกับธรรมชาติท่ีสวยงาม รวมถึงชีวิตสัตว์ในบริเวณนั้นๆ 

ไมเนอร์มีความตั้งใจที่จะท�าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องสัตว์และ

ระบบนิเวศให้อยู่ในสภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ บริษัทได้มีการริเริ่ม 

โครงการอนุรักษ์หลายโครงการ อาทิเช่น โครงการสนับสนุน 

การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและสิ่งแวดล้อมในบริเวณท่ีเต่าอาศัยอยู ่ 
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of titled land. However, we believe that we are directly  
responsible for a broader 85,000 acres of savannah  
ecosystem adjacent to us. This area is home to hundreds 
of species of birds and wildlife, and is also where the  
animal migrating corridor lies. Over the past few years, 
we have been supporting the Lokisale Masai village’s 
efforts in creating a Wildlife Management Area (WMA),  
encouraging them to rethink their current land use plans 
towards wildlife conservation and tourism. The WMA  
status was granted this year. 

Minor Group also supports the conservation of the 
Cardamom mountain range in Cambodia by donating 
funds to a conservation organization, Wild Life Alliance, 
to construct protection outposts and to oversee anti- 
poaching/hunting and anti-logging operations. Cardamom  
is one of Southeast Asia’s last intact forest wilderness and 
is one of Asia’s last seven remaining elephant corridor. 

Our Anantara Golden Triangle is the home base for 
our Golden Triangle Elephant Foundation. The twenty-four 
elephants are engaged in ethical, easy and educational 
work with the resort’s guests - they are treated fairly and 
well-looked after. Their contribution include enhancing our 
guest experience as well as serving as living educational  
example and research subjects of Asian Elephants.  

โครงการอนุรักษ์พันธุ์เสือชีตาห์เพ่ือการขยายพันธุ์ โครงการวิจัย

เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของช้างและโครงการศึกษาวิจัยอื่นๆ  

โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการอนุรักษ์พันธุ ์พืชและสัตว  ์

สายพันธุ์อาหรับท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ โครงการอนุบาลและอุปการะ

ปะการัง นอกจากน้ี ไมเนอร์ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแล

พ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียงโรงแรมมาโดยตลอด และมีการท�า 

ความสะอาดพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ชายหาด ถนน ทางเดินเท้า แม่น�้า 

แนวปะการัง รวมถึงศาสนสถานอยู่เป็นอย่างสม�่าเสมอ

กลุม่โรงแรมเอเลวาน่า คอลเลค็ชัน่ ในแอฟรกิาได้ให้พันธสญัญา 

ที่จะด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงชุมชนใกล้เคียงและส่ิงแวดล้อมโดย

รอบพ้ืนท่ีทีโ่รงแรมตัง้อยู่ ซึง่โครงการหลกัท่ีด�าเนินการอยู่คอื โรงแรม 

Tarangire Treetops ซึ่งแม้ว่าโรงแรมจะตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีดินโฉนด

ขนาด 100 เอเคอร์ เราเชือ่ว่าเราควรจะร่วมดแูลและรบัผดิชอบระบบ

นิเวศของทุ่งหญ้าสะวันนา ท่ีติดกับโรงแรมซึ่งครอบคลุมอาณาเขต

กว่า 85,000 เอเคอร์ เป็นแหล่งท่ีอยู่ของนกและสัตว์ป่าหลายร้อย

ชนิด และยังเป็นเป็นแนวเขตการอพยพของสตัว์ป่า ในขณะเดยีวกัน 

ทางกลุม่ได้ให้การสนบัสนนุหมูบ้่านโลคซิาเลของชนเผ่ามาไซในท้องถ่ิน 

ในการจัดตั้งพ้ืนท่ีการจัดการสัตว์ป่า (Wildlife Management 

Area) โดยสนับสนุนให้คนในชุมชนทบทวนแผนการใช้ผืนดินใน

ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการท่องเท่ียว 

ซึ่งชุมชนได้รับอนุมัติให้มีสถานะพื้นที่การจัดการสัตว์ป่าแล้วในปีนี้

บริษัทได้ให้การสนับสนุนการคุ้มครองสัตว์ป่าในเทือกเขา

บรรทัดในประเทศกัมพูชา โดยบริจาคเงินช่วยเหลือแก่หน่วยงาน 

อนุรักษ์ Wild Life Alliance เพ่ือท�าแนวป้องกันด่านหน้าเพ่ือ 

ต่อต้านการบกุรกุเข้าไปล่าสตัว์และการตดัไม้ท�าลายป่าในเทอืกเขา 

บรรทัดซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดแนวเชื่อมต่อป่าส�าหรับช้างแห่งสุดท้าย

ของทวีปเอเชีย 

โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองค�า รีสอร์ท แอนด์ สปา 

ของเราเป็นท่ีตั้งของมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเก้ิล เอลเลเฟ่น ซึ่ง 

ช้างท้ัง 24 เชือก ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมูลนิธินั้นเป็นเสมือน

พนักงานของเราและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ไม่ให้ท�างานหนัก

หรอืถูกใช้ไปในทางทีผ่ดิ ซึง่ช้างเหล่านีจ้ะท�างานเพ่ือให้แขกท่ีมาพัก 
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ได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ทางธรรมชาติอันน่าสนใจของ

ช้าง และเป็นตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัยค้นคว้าเรื่องช้างในเอเชีย  

และมูลนิธิยังช่วยให้แคมป์ช้างของอนันตรา (Anantara Elephant 

Camp) สามารถเป็นสื่อในการช่วยเหลือช้างทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

โรงแรมอนันตราและมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเก้ิล เอลเลเฟ่น  

ให้ความช่วยเหลือและให้ที่พักพิงแก่ช้างที่ถูกน�าเข้ามาขอทาน 

ในเมืองใหญ่ บริษัทได้จ่ายค่าเช่าช้างให้แก่ควาญช้าง และน�าช้าง 

เหล่าน้ันเข้ามาอยู ่ในความดูแลและจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือ 

การด�ารงชีพให้แก่ช้าง ควาญช้าง และครอบครัว รวมถึงให้สิทธิ

พิเศษ คอื บรษิทัได้ท�าประกันชวีติและประกันสขุภาพให้แก่ช้างและ 

ควาญช้าง และมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลช้างอย่างใกล้ชิด

มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเก้ิล เอลเลเฟ่นยังให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีโครงการให้ความช่วยเหลือช้าง เช่น โครงการ 

ฝึกสัตวแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านช้าง และการสละเวลาของ

สตัวแพทย์ในแคมป์ช้างของเราไปให้ความช่วยเหลอืและตรวจรกัษา 

ช้างตามท่ีต่างๆ  เราเป็นศนูย์วิจยัเฉพาะทางด้านช้างแห่งเดยีวในเอเชยี 

นอกจากนี้ มูลนิธิยังได้สนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กออทิสติก 

ได้ร่วมท�ากิจกรรมกับช้าง สนับสนุน Target Training และ Positive 

Reinforcement Training เพ่ือค้นคว้าวิธีฝึกและดูแลรักษาช้าง

แบบไม่กักกัน และสนับสนนุการเรยีนรูเ้ก่ียวกบัช้างและการอนุรกัษ์

ธรรมชาติ 

นอกจากนี ้บรษิทัจดัการแข่งขนัโปโลช้างชงิถ้วยพระราชทาน 

เป็นประจ�าทุกปี โดยรายได้ทั้งหมดจะน�าไปใช้เพ่ือสนับสนุน 

ค่าอาหารและสวัสดกิารอืน่ๆ รวมถึงการจ้างงานช้าง การฝึกควาญช้าง  

ค่ารักษาพยาบาลช้างท่ีเจ็บป่วย และเพ่ือสนับสนุนโครงการอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับช้าง

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต ่าทะเลหาดไม้ขาวของเรา 

ในจงัหวัดภูเก็ต สนับสนุนการอนรุกัษ์พันธ์ุเต่าทะเลและสิง่แวดล้อม

ในบริเวณท่ีเต่าอาศัยอยู่ โดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและ

The Foundation allows the Anantara Elephant Camp in  
general to constructively and sustainably help elephants  
on a national scale.

Anantara and Golden Triangle Elephant Foundation  
developed and shared a ‘Rescue Rental’ scheme that, 
to this day, brings the mahout off the streets with his  
elephant. The scheme pays the mahout the elephant rental 
fee and provides for all the basic needs of the elephant,  
the mahout and his family, as well as ‘extras’ such as life 
and health insurance for both the elephant and the mahout 
and veterinary care for the elephant. 

The Golden Triangle Elephant Foundation also 
works hand in hand with other relevant organizations on 
elephant-related projects, such as veterinary projects to 
train elephant vets as well as to donate our vet’s time to 
other elephant camps; elephant research where we are 
Asia’s only dedicated elephant intelligence research site, 
Thai elephant therapy project for autistics kids; target and 
positive reinforcement trainings which we work with vets 
and mahouts to find training methods and safe veterinary 
protocols that work in a free contact environment; and  
elephant and conservation education. 

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

Our Mai Khao Marine Turtle Foundation in Phuket  
provides support for the protection of sea turtles and the 
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Bradley Cox
Director of Communications, Green Globe Certification
แบรดลี่ย์ ค็อกซ์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร Green Globe Certification

Green  G l obe  has  ce r t i f i ed  t he  
sus t a i nab le  managemen t  o f  18  
Anantara Resorts from Southeast 
Asia across the Indian Ocean to the 
Maldives and Middle East. Setting  
Anantara apart from other certif ied  

hotel and resort chains is its commitment to go beyond the  
efficient management of energy, water and waste, and  
engage in corporate social responsibility activities that make  
a difference to the environment and communities.

องค์กร Green Globe ได้ให้การรับรองการบริหารจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนให้แก่โรงแรมอนันตรา 18 แห่ง ที่ตั้งอยู่ใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้ามมหาสมุทรอินเดีย ไปจนถึง
มลัดฟีส์ และตะวนัออกกลาง อนันตราแตกต่างจากเครอืโรงแรมอืน่ๆ 
ท่ีได้การรับรองเพราะนอกจากความสามารถในเรื่องการจัดการ 
ด้านพลังงาน น�้า และระบบบ�าบัดขยะแล้ว อนันตรายังมีความมุ่งมั่น 
ในการด�าเนินกิจกรรมด้านการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

environment in which they live. We support sea turtle  
research and education, as well as a sea turtle hatchery 
close to our Phuket properties. By working closely with  
local communities, the Foundation sponsors activities 
and events that increase the environmental awareness of 
tourists, government agencies and communities, such as 
Mai Khao Turtle Mini Marathon, Mai Khao Beach and Reef 
Cleaning Day and annual Turtle Release Event.

ค้นคว้าเก่ียวกับเต่าทะเลและสถานที่ฟักไข่ของเต่าทะเลซึ่งอยู่ใกล้

กับโรงแรมในภูเก็ตของเรา และร่วมกับชุมชนท้องถ่ินในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้าน

ส่ิงแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงานรัฐบาล และชุมชน อาทิ 

กิจกรรมการแข่งขันมินิมาราธอนเพ่ือเต่าทะเลหาดไม้ขาว กิจกรรม

ท�าความสะอาดบริเวณชายหาดโดยรอบบริเวณหาดไม้ขาว และ

กิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

“Did You Know?”
In 2013, a survey of five of our Thai owned & managed 

properties shows that they together recycled over 608,000 

drinking water bottles by using glass bottles...This saves 

over 60.8 megawatt of energy a year, which could(1): 

 Light a standard 60 watt light bulb for 115 years, or

 Operate a computer for 23 years, or

 Operate a TV for 15 years

All from just recycling! 
(1) Calculations from Glass Packaging Institute website

“คุณทราบหรือไม่?” 
ในปี 2556 จากการส�ารวจโรงแรมในประเทศไทยที่เราเป็นเจ้าของ 

และบริหารเองจ�านวน 5 แห่ง มีการใช้น�้าดื่มบรรจุขวดแก้ว ซึ่งสามารถ

น�าไปรไีซเคลิได้ จ�านวนกว่า 608,000 ขวด...ซึง่เท่ากับเป็นการประหยัด 

การใช้พลังงานไฟฟ้าไปได้ถึง 60.8 เมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับ 

การใช้ไฟในการ (1):

 เปิดหลอดไฟแบบมาตรฐานขนาด 60 วัตต์เป็นเวลา 115 ปี หรอื

 ใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง เป็นเวลา 23 ปี หรือ

 เปิดโทรทัศน์หนึ่งเครื่อง เป็นเวลา 15 ปี 

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพียงแค่คุณ Recycle!
(1)  ค�านวณจากเว็บไซต์ Glass Packaging Institute
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แผนที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มไมเนอร์

Minor’s
Conservation 

Map

United Arab Emirates
• Island Cheetah Breeding Program

• Marine turtle protection program

• Nation conservation island with 
 over 4,000 animals

• Houbara Bustard bird protection

• Mangrove planting and cleaning

• Wind turbine for supplement energy

• Reintegration program of indigenous 
species

• Green Globe Certif ication

Thailand
• Golden Triangle Elephant Foundation 

& Elephant related projects

• Mai Khao Marine Turtle Foundation  
& related projects

• Mangrove tree planting

• Beach, river, community cleaning

• Eco-friendly, window displays at  
retail shops

• Green Globe Certif ication

Maldives
• Marine life protection & education

• Coral regeneration and adoption 
program

• Own water bottling plant

• Beach & Reef cleaning

• Tree planting

• Active waste management  
program

• Green Globe Certif ication

Tanzania & Kenya
• Support Lokisale Masai Village & 

Wildlife management area to create 
safe corridor for migrating animals
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Wildlife protection

Coral regeneration, 
Marine life protection

Tree and mangrove planting  

Eco-friendly initiatives
 
Waste management program /
Community cleaning

Bird protection

Renewable energy

Green Globe Certification

UTZ Certified Coffee

Indonesia
• Local temple and beach cleaning

• Green Globe Certif ication

• Support turtle conservation

• Tree Planting

Australia & New Zealand 
• UTZ Certif ied Coffee 

Vietnam
• Tree Planting

• Beach and community cleaning

Cambodia
• Support Cardamom Wildlife 

Protection

China
• Beach and river cleaning

• Support turtle conservation
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Fostering Social Responsibility Mindset
การส่งเสริมทัศนคติความรับผิดชอบต่อสังคม

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

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

Some examples of our social responsibility activities 
and campaigns include: 

	Minor’s “Together With Love” Campaign is our  
 symbol for collaboration with regards to corporate 
 social responsibilities. This campaign promotes  
 volunteerism and corporate social responsible  
 gestures. Since the campaign’s inception, we have 
 launched many activities including various natural 
 disaster relief efforts - which this year included fund 
 raising for victims of super typhoon Haiyan in the 
 Philippines, quarterly blood donation, development 
 activities at schools, cleaning of local canals, 
 incorporation of CSR activities in company outings, 

 and many more.

บรษิทัปลกูฝังแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้แก่พนกังาน 

ตั้งแต่เริ่มปฐมนิเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรและหลัก

การพัฒนาอย่างย่ังยืน หลังจากนั้นพนักงานจะมีโอกาสได้เข้าร่วม

กิจกรรมมากมายที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง 

ต่อเน่ืองตลอดการท�างานกับบรษิทั ปัจจบุนันีกิ้จกรรมเพ่ือส่งเสรมิการ

ท�างานเป็นทมีของฝ่ายธุรกิจต่างๆ หลายกิจกรรม ล้วนมุง่เน้นเรือ่งการ

ท�าความดเีพ่ือสงัคม และชมรม CSR ของไมเนอร์ก็มกีารจดักิจกรรม

เพ่ือสังคมตลอดทั้งปี เช่น การบริจาคเลือด การให้เงินบริจาคเพ่ือ

สนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนต่างๆ และงานประมูลภายในบริษัท 

เพ่ือระดมทุนเพ่ือการกุศล นอกจากนี้บริษัทยังมีธรรมเนียมปฏิบัติ

ว่าในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดของผู้บริหารระดับสูงจะงดรับ 

ของขวัญวนัเกิด แต่จะรบัการร่วมบรจิาคเงนิเพ่ือการกุศลต่างๆ แทน

ตวัอย่างของกิจกรรมท่ีสนับสนนุการรบัผดิชอบต่อสงัคม ได้แก่

• โครงการ “Minor Together With Love” เป็นสัญลักษณ์ 

 แห่งความร่วมมือร่วมใจในการรับผิดชอบต่อสังคมของ 

 ไมเนอร์ โครงการนี้ได้สนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาและ 

 ให้ความช่วยเหลอืแก่ผูท้ีเ่ดอืดร้อน นับตัง้แต่รเิริม่โครงการน้ี 

 บรษิทัได้ด�าเนนิกิจกรรมหลายอย่างเพ่ือบรรเทาทุกข์ในกรณี 

 เกิดภัยพิบตัต่ิางๆ ซึง่ในปีน้ี รวมถึงการระดมทนุเพ่ือช่วยเหลอื 

 ผูป้ระสบภัยจากไต้ฝุน่ ไห่เย่ียน ท่ีประเทศฟิลปิปินส์ โครงการ 

 บริจาคเลือด ซึ่งจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกไตรมาส โครงการ 

 พัฒนาโรงเรียน โครงการขุดลอกคูคลองในชุมชน กิจกรรม 

 ส่งเสรมิความสามคัคขีองบรษิทัท่ีใช้กจิกรรมเพือ่สงัคมเป็น 

 ตัวเชื่อม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

• Minor Founder’s Day จัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายนของทุกปี  

 เป็น “วันจติอาสา” ของบรษิทั โดยพนักงานทุกคนจะร่วมกัน 
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	Minor Founder’s Day, which is on June 4th of every  
 year, is our “day of good deeds”. All staff from all  
 business units are encouraged to spend a day  
 supporting a charity of their own choice, or join 
 volunteer activities organized by Minor’s CSR 
 Club or their home business units. This year,  
 our businesses from 20 countries worldwide 
 participated, making it truly a global effort.  
 The activities done on that day ranged from school  
 improvements, donations, activities at local  
 orphanage, mangroves planting, blood donation,  
 medical and eye care camp for local island village,  
 to vaccinations for stray dogs and cats. 

	Anantara’s 365 Days of Good Deeds Campaign -  
 Anantara hotels globally are committed to creating  
 luxury travel experiences that also benefit the  
 environment and local communities, and thereby  
 enhancing the social  and environmental 
 surroundings of each Anantara destination. Anantara 
 has brought all these good deeds together and 
 in 2012 launched the ‘365 Days of Good Deeds’  
 sustainability program to promote doing good  
 deeds every day. The program also invites guests  
 to combine their luxury Anantara stay with  
 opportunities to participate in a range of good deeds  
 activities that help local communities and the  
 environment.

 ท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือกิจกรรมเพ่ือการกุศล 

 ตามท่ีตนมคีวามสนใจ หรอืเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมคัรอืน่ๆ  

 ที่จัดขึ้นโดยชมรม CSR หรือฝ่ายธุรกิจของตน ในปีนี้ภาค 

 ธุรกิจของเราจาก 20 ประเทศทั่วโลกได้เข้าร่วมโครงการนี้  

 ซึ่งท�าให้เกิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ีกระจายไป 

 ทั่วโลกอย่างแท้จริง กิจกรรมท่ีจัดขึ้นมีหลากหลายตั้งแต่  

 การพฒันาโรงเรยีน การบรจิาค การจดักจิกรรมท่ีสถานเลีย้ง 

 เดก็ก�าพร้า การปลกูป่าชายเลน การบรจิาคโลหิต การบรกิาร 

 จัดคณะแพทย์ไปตรวจสุขภาพและสายตาให้แก่ชาวบ้าน 

 ในชมุชนท้องถ่ินบนเกาะใกล้เคยีง จนไปถงึการฉดีวัคซนีให้ 

 แก่สุนัขและแมวจรจัด

• โครงการอนันตรา 365 วันแห ่งการท�าความด ี 

 (“Anantara’s 365 Days of Good Deeds Campaign”) 

 โรงแรมในเครอือนันตราท่ัวโลก มุง่มัน่ท่ีจะสร้างประสบการณ์ 

 การท่องเท่ียวอย่างมีระดับให้แก่แขกท่ีมาพัก ในขณะ 

 เดียวกันก็ยังค�านึงถึงการท�าให้สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ในชุมชนของแต่ละท้องถ่ินและประเทศที่ เราด�าเนิน 

 ธุรกิจอยู ่ดี ข้ึน อนันตราได้รวบรวมทุกความตั้งใจท่ีดี 

 มาไว้ด้วยกัน และได้เปิดตัวโครงการ “อนันตรา 365 วัน 

 แห่งการท�าความดี” ในปี 2555 เพ่ือสนับสนุนการท�า 

 ความดีในทุกๆ วัน รวมทั้งส่งเสริมให้แขกที่มาพักที่โรงแรม 

 ของเรา ได้มส่ีวนร่วมท�าประโยชน์แก่ชมุชน และช่วยอนรุกัษ์ 

 สิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงด้วย

• การช่วยเหลือสังคม - นอกเหนือจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 โดยตรงกับปัจจยัสูค่วามย่ังยนืแล้ว กลุม่บรษิทัไมเนอร์และ 

 ฝ่ายธุรกิจต่างๆ ทั้งในรูปแบบของกลุ่มบริษัท และแต่ละ 

 หน่วยงานได้อุทิศตนเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ 
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Abdul Hannan 
Kudarikilu Island’s Councilor
อับดุล ฮันแนน 
สภาชิกสภาท้องถิ่น เกาะ Kudarikilu

We are a small island community  
that is located quite far away from the  
Capital, which means our people 
sometimes have to rely on themselves 
only. Having Anantara Kihavah Villas 
just a 5 minute boat ride from us may 

help a lot, whether they be the prescription eye glasses, toys 
for our kids, visits from hotel’s resident doctor or even an AC 
technician. We hope that our relationship will become even 
stronger this year.

เราเป็นชุมชนบนเกาะเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากเมืองหลวง 
ซึ่งหมายความว่าบางครั้งพวกเราต้องพ่ึงพาตัวเองเป็นหลัก การท่ี 
โรงแรมอนันตรา คิฮาว่า วิลล่ามาตั้งอยู่ห่างจากเราแค่ 5 นาที โดย 
ทางเรือน้ี ช่วยเหลือพวกเราได้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการ 
การตรวจวัดสายตาประกอบแว่น การมอบของเล่นให้เดก็ การส่งแพทย์ 
จากโรงแรมมาท่ีชุมชน หรือแม้กระท่ังการส่งช่างซ่อมแอร์มาให้  
เราหวังว่าความสัมพันธ์ของเราจะยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในปีนี้

 กลุม่โรงแรมในเครอืไมเนอร์ ได้ท�ากิจกรรมร่วมกับชมุชน 

 ใกล้เคียง เช่น งานอาสาสมัครในโรงพยาบาลที่อาบูดาบ ี

 การให้การอบรมเก่ียวกับยาสมุนไพรพ้ืนบ้านและการพ่น 

 ยากันยุงให้แก่ชมุชนใกล้เคยีงในหมูเ่กาะมลัดฟีส์ การสอน 

 ศิลปะให้ชุมชนที่จังหวัดภูเก็ต การให้ความรู้แก่เยาวชนใน 

 จังหวัดตรังในเรื่องอุทยานแห่งชาติและส่ิงแวดล้อม และ 

 โครงการทอผ้าในเวียดนาม นอกจากน้ี กลุ ่มโรงแรม 

 เอเลวาน่า คอลเล็คชั่นในแอฟริกายังช่วยส่งเสริม 

 ความย่ังยืนแก่ชุมชนในบริเวณรอบๆ โรงแรมโดยให้การ 

 สนับสนุนชุมชนท้องถ่ินในรูปแบบของการส่งเสริมด้าน 

 การศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนหรือศูนย์บริการชุมชน

 ไทยเอ็กซ์เพรสได้ให้ความร่วมมอืกับโครงการ Singapore’s  

 Yellow Ribbon เพื่อช่วยเหลืออดีตผู้ต้องขังและครอบครัว 

 ให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้ง และเป็นตัวอย่าง 

 แก่คนในชุมชนในการให้โอกาสแก่อดีตผู ้ต้องขัง โดย 

 ไทยเอ็กซ์เพรสจะจ้างอดีตผู้ต้องขังหรือผู้ต้องโทษท่ีใกล้ 

 จะได ้รับการปล ่อยตัวมาท�างานในร ้านและเตรียม 

 ความพร้อมให้แก่พวกเขาด้วยการสอนทักษะทางอาชีพ 

 ต่างๆ

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

 
 At the Minor Hotel Group, we actively involve  

 the communities surrounding our properties and  
 have conducted many activities with them. These  
 range from volunteer work at Abu Dhabi local  
 hospitals, traditional medicine courses and 
 mosquito fogging for the neighboring islands 
 in the Maldives, community art classes in Phuket, 
 education on national park and environment for 
 the children of Trang, to weaving projects  
 in Vietnam. Elewana Collection in Africa also  
 promotes sustainability programs around the  
 parks and communities within which we operate  
 and supports the local community in the areas of  
 education, schools and community centers. 

 Thai Express is actively engaged in the Singapore’s  
 Yellow Ribbon Project, which seeks to engage the  
 community in accepting ex-offenders and their  
 families, giving them a second chance at life, and  
 to inspire a ripple effect of concerted community 
 act ions to support  them. Thai  Express’s 
 contr ibut ion was as an employer to hire  
 ex-convicts or convicts nearing the end of their  
 sentences, offering them positions within our 
 operations, and equipping them with new skills.
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I am very proud to be selected from an 
international company such as Minor  
to do business together for more than 
10 years now. This cooperation helps 
improve our production, resulting in 
outputs that meet internat ional  

standards. It truely creates sustainable livelihood for our  
agricultural sector. 

เป็นความภาคภูมิใจท่ีได้ถูกคัดเลือกจากบริษัทธุรกิจระดับโลก  
ไมเนอร์ และมีโอกาสได้ท�าธุรกิจร่วมกันมากว่า 10 ปี ท�าให้เรา
พัฒนาการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิตได้ตามมาตรฐานสากล สร้าง
ความก้าวหน้ามั่นคงทางอาชีพให้กับองค์กรภาคเกษตรของเรา 
อย่างแท้จริง

Anek Sikhiewsod 
Anek Quails Farm
เอนก  สีเขียวสด 
บริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จ�ากัด
เกษตรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเลี้ยงสัตว์

• การบริจาคและเป็นผู้ให้การสนับสนุน - ไมเนอร์และ 

 ฝ่ายธุรกิจต่างๆ ได้บริจาคและ/หรือให้ความช่วยเหลือ 

 ผ่านองค์กรการกุศลหรอืให้แก่ผูร้บับรจิาคโดยตรงอย่างเป็น 

 ประจ�า 

 การบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทจัดข้ึนเป็น 

 ประจ�า ทั้งท่ีส�านักงานใหญ่และในระดับหน่วยงานต่างๆ 

 นอกจากน้ี บรษิทัยังบรจิาคเงนิให้แก่สถานเลีย้งเดก็ก�าพร้า 

 คนพิการ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์และโรงเรยีนในชุมชน 

 โดยร่วมบริจาคทุนการศึกษา อาหาร หนังสือ ของเล่นและ 

 ส่ือการเรียนการสอนท่ีจ�าเป็น หรือร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ 

 และในยามภาวะฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์น�้าท่วมใน 

 หลายครั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ระดมทุนบริจาคช่วยเหลือ 

 ผู ้ประสบอุทกภัยที่ได ้รับความเดือดร้อน นอกจากน้ี 

 โรงแรมในเครือโฟร์ซีซั่นส์ มีการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล 

 ท้ังในกรุงเทพมหานคร สมุย และเชียงใหม่ เพ่ือจัดหาทุน 

 ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 ในปี 2556 โรงแรมในเครอื โอ๊คส์ โฮเตล็ แอนด์ รสีอร์ท  

 ได้มอบห้องพักเป็นจ�านวนกว่า 200 คนืเพ่ือสนบัสนนุองค์กร 

 การกุศล เช่น องค์กรส�าหรับเด็กผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง และ 

 บ้านพักเยาวชนผู้ไร้บ้าน

	Donation & Sponsorships - Minor International and  
 our business units regularly make donation and/or  
 provide support to either charitable organizations  
 or directly to the recipients. 

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

 In 2013, Oaks Hotels & Resorts  donated  
 accommodation of over 200 room nights in total  
 across the properties in different room types to  
 support charitable organizations such as Children  
 Cancer Organization and Homeless Children’s  
 Shelters. 
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Piak Chantima 
Fodder Supplier to Golden Triangle Elephant Camp
เปี๊ยก จันทิมา 
ผู้ขายหญ้าให้แก่แคมป์ช้าง โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล

Previously I was just an employee of 
a grass delivery company. However, 
three years ago I have started my own 
business in supplying grass to the 
elephant camp. Thank you for giving  
me the opportunity to work with the 

Elephant Foundation and give me stable income. I am now 
planning to buy a new truck for grass delivery from the money 
I earned. 

เดิมทีผมเป็นแค่ลูกจ้างบริษัทที่ส่งหญ้า แต่ต่อมาได้เริ่มมีการติดต่อ
และท�ากิจการส่งหญ้าให้กับทางแคมป์ช้างเป็นของตวัเอง ตลอดระยะ
เวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ขอขอบคณุทีใ่ห้โอกาสผมท�างานร่วมกับทางมลูนธิิ
ช้าง ท�าให้ได้รับรายได้ที่มั่นคงตลอดทุกเดือน และผมได้มีความคิด 
ที่จะซื้อรถส�าหรับขนส่งหญ้า จากเงินที่ได้รับนี้ด้วยครับ 

 เดอะ คอฟฟี่ คลับ ยึดมั่นในนโยบายการส่งเสริมความ 

 รับผิดชอบต่อสังคม และยังคงให้การสนับสนุนเงินทุนแก ่

 ชุมชนและโรงเรียนในท้องถ่ิน รวมท้ังกิจกรรมส่งเสริม 

 ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และได้ริเริ่มโครงการ  

 “Changing Children’s Lives” ซึ่งเป็นโครงการให้ 

 ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลเด็กในประเทศออสเตรเลีย 

 เพ่ือเป็นทุนในการสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าวิธีการรักษา 

 โรคหรือการบ�าบัดแก ่ เด็กที่ ป่วยในระยะสุดท ้ายใน 

 ออสเตรเลยี ผ่านมลูนิธิสขุภาพเดก็ออสเตรเลยี  (Children’s  

 Health Foundation Australia) 

 แบรนด์ร้านอาหารรเิวอร์ไซด์ (Riverside & Courtyard)  

 ได ้ระดมทุนให ้ความช ่วยเหลือแก ่ผู ้ประสบภัยจาก 

 แผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวน 

บริษัทยินดีท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมโดยอาศัย 

เครอืข่ายทีก่ว้างขวางของเรา เราเชือ่ว่าการเป็นบรษิทัท่ีมธีรรมาภิบาล 

และห่วงใยสังคมจะช่วยเสริมสร้างความย่ังยืนไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกภาคส่วนและสังคมของเราได้อย่างเป็นรูปธรรม

 With cooperative efforts to promote more corporate  
 social responsibility policies, The Coffee Club 
 is constantly offering support and funding to local  
 communities and schools and contributing to  
 environmental initiatives. “Changing Children’s  
 Lives” is The Coffee Club’s initiative that is set out  
 to provide support to children’s hospitals that  
 generate breakthrough treatments and cures to  
 make a difference in the lives of sick and terminally  
 ill children in Australia, with primary charity partner  
 being Children’s Health Foundation Australia. 

 Riverside & Courtyard raised funds for earthquake  
 victims in Sichuan. 

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

The Board of Directors and management 
of Minor International Public Company Limited  
realize the importance of Good Corporate 
Governance, a critical factor for the Company 
to achieve its long term sustainable growth 
objectives.

The Board has approved the Good Corporate  
Governance Guidelines (‘the Guidelines’) for the business  
operations by the Company’s directors, management 
and employees. The Guidelines will be reviewed and  
modified annually in order to adapt to the changes in  
business operations, the regulatory environment, and  
applicable laws.

The Company publicizes the Guidelines and Business  
Code of Conduct via the Company’s website in order 
for employees at all levels to better understand and use 
them as working guidelines, and at the same time for  
shareholders, stakeholders, investors and other interested 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึง 

ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งเป็น

ปัจจัยที่ สําคัญอย่างยิ่งในการทําให ้บริษัทบรรล ุ

ถึงเป ้าหมายในการสร้างการเติบโตให ้แก ่บริษัท 

อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนิน

ธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะ

กรรมการจะทบทวนและปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ทุกปี เพ่ือสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งอาจเกิดจากการด�าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการตลาด และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

บรษิทัได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ

ธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือสร้างความเข้าใจและใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึง 

เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจ

อื่นๆ และเพ่ือเป็นการก�าหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให ้

เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้ก�าหนดให้พนักงาน 

ทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจ ในการปฐมนิเทศก่อน 

การเริ่มท�างาน ท้ังนี้ จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน 
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parties. In addition, to promote the actions according to 
the Business Code of Conduct, all employees are entitled 
to acknowledge and sign the Business Code of Conduct  
at the orientation day before commencing his/her function. 
The following up and report whether the Code is being 
abided by is part of the internal audit process.

In 2013, the Company has complied with the  
Guidelines and has reviewed and updated the Guidelines 
to be consistent with international standards.

The Company’s corporate governance guidelines  
were classified into 5 main categories: rights of  
shareholders, equitable treatments of shareholders, 
roles of stakeholders, disclosure and transparency, and  
responsibilities of the board. More detailed information  
regarding Minor Internat ional ’s good corporate  
governance activities can be viewed in the Good  
Corporate Governance section of the annual report. 

Anti-Corruption

Minor Internat ional conducts business with  
a commitment to avoid corruption of all forms, and  
institutes a risk management process and audit to  
prevent and control corruption and malfeasance. Also, 
the Company encourages corporate culture where people  
are firmly committed to integrity and ethics. In 2013,  
the Company has been included in the list of Signatory 
Companies of Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption’s Declaration of Intent, which 
is a collaboration among various business organizations, 
including Thai Institute of Directors, Thai Chamber of  
Commerce, Tourism Council of Thailand, the Federation of 
Thai Industries, the Joint Foreign Chambers of Commerce 
in Thailand, the Thai Bankers Association, Thai Listed  
Companies Association, and Federation of Thai Capital 
Market Organizations.

With the participation above, the Company has  
an obligation to assess risks related to corruption within the 
Company, to implement anti-corruption policies in order to 
prevent and monitor risks arising from corruption as well as 
to set up guidelines to evaluate the implementation of the 
anti-corruption policy.

ทัง้น้ี ในปี 2556 บรษิทัได้ปฏบิติัตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ

ที่ดี และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ

โดยมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐาน

ระดับสากล

อนึ่ง การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2556 แบ่งตาม 

5 หมวดหลัก มีรายละเอียดที่ส�าคัญ ดังนี้คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น  

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ

กรรมการ ทั้งน้ี รายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมด้านการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้แสดงไว้ในส่วน

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของรายงานประจ�าปี

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทได้ด�าเนินกิจการด้วยจรรยาบรรณทางธุรกิจโดย 

หลีกเลี่ยงการด�าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ทกุรูปแบบ และมีขั้นตอนบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพ่ือ

ป้องกันและควบคุมการทุจริตและการท�าผิดจริยธรรม นอกจากน้ี  

บรษิทัยังได้ส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรท่ีพนักงานต้องมคีวามซื่อสัตย ์

และจริยธรรมเป็นท่ีตั้ง ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมในรายชื่อ 

ของกลุม่ธุรกิจท่ีลงนามความร่วมมอืเพ่ือต่อต้านการทุจรติ คอร์รัปชั่น 

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทและองค์กรต่างๆ รวมถึง 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภา

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย สมาคม

ธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาด

ทุนไทย

ด้วยความร่วมมือดังกล่าว บริษัทจึงมีพันธะผูกพันในการ

ประเมนิความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกับการทุจรติคอร์รปัชัน่ภายในองค์กร 

ก�าหนดนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพ่ือป้องกันและติดตาม

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงก�าหนด

แนวทางในการประเมนิผลการปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านการทจุรติ

และคอร์รัปชั่นที่จัดท�าขึ้นอีกด้วย
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Sustainability Performance Data 2013
ผลการด�าเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556

Economic Performance(1) 
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ(1)

   2011 / 2554  2012 / 2555 2013 / 2556
     Restated (ตามที่ปรับใหม่)

Consolidated (Baht million) Total Revenue 28,332  32,994 36,936

งบการเงินรวม (ล้านบาท) รายได้รวม    

 Gross Prof it 16,095  18,844 21,413

 ก�าไรขั้นต้น  

 EBITDA 6,201  7,063 8,304

 ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา  

 Net Prof it(2)  2,880 3,243 4,101

 ก�าไรสุทธิ(2)  

 Benef its to employees comprising salaries,  5,809 7,175 7,627

 wages, welfares and regular contribution

 ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย

 เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน

 และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ   

 Dividend to Shareholders  503 499  1,192

 เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  

 Finance Costs paid to Lender 828  1,077 1,030 

 ต้นทุนทางการเงิน

 Corporate Income Tax paid to Government 415  556   675

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายให้รัฐบาล  

Prof itability Ratio (%) Return on Total Assets (ROA) 7.74   6.95   7.35 

ความสามารถในการท�าก�าไร อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

(ร้อยละ) Return on Total Equity (ROE)  20.08 19.08   17.86 

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

Per Share Data (Baht) Earnings per Share 0.88  0.94 1.02

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) ก�าไรสุทธิต่อหุ้น

Note: (1) 2012 f inancial statements have been restated according to the new accounting policy on current and deferred income taxes.

 (2) 2011 net prof it includes one time gain on fair value adjustment of S&P investment of Baht 1,054 million, netted off with 

  one-time impairment charge of China business of Baht 93 million. 

หมายเหตุ: (1) ผลประกอบการของปี 2555 มีการปรับใหม่ตามนโยบายการบัญชีฉบับใหม่เรื่องภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 (2) ก�าไรสุทธิจากปี 2554 รวมก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนในเอส แอนด์ พี จ�านวน 1,054 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการด้อยค่า

  ของค่าความนิยมของธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีน จ�านวน 93 ล้านบาท
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Minor Hotel group’s Energy Usage(3)

ปริมาณการใช้พลังงานของกลุ่มโรงแรม(3)

Minor Hotel group’s Water Usage(3)

ปริมาณการใช้น�้าของกลุ่มโรงแรม(3)

Note: (3) Hotels in Minor’s portfolio, including own & managed hotels. Excludes Oaks and Elewana Collections. 

  The number of properties under study has increased over 3 years.

หมายเหตุ: (3) โรงแรมของบริษัททั้งที่เป็นเจ้าของและบริหาร ทั้งนี้ ไม่รวมโอ๊คส์และเอเลวาน่า 

  จ�านวนโรงแรมที่ท�าการวิเคราะห์ได้เพิ่มขึ้นใน 3 ปีที่ผ่านมา

 3,241,311 3,028,905

Total 262.65 Total 268.40
Total 277.61

 2,733,058 

93.2192.23
108.90

184.40176.17
153.75

127.07

1.48

136.99

1.55

182.97

1.90

 2011 / 2554 2012 / 2555 2013 / 2556
  Restated (ตามที่ปรับใหม่)

 2011 / 2554 2012 / 2555 2013 / 2556
  Restated (ตามที่ปรับใหม่)

Unit: Million KW Hr
หน่วย: ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

Unit: Cubic meter
หน่วย: ลูกบาศก์เมตร

• Electricty
 การใช้ไฟฟ้า

• Other Energy (Gas, Fuel, Oil)
 การใช้พลังงานอื่นๆ  (แก๊ส, เชื้อเพลิง, นํ้ามัน)

• Water
 การใช้นํ้า

 24 30 33
No. of Properties under Study (Properties) / จํานวนโรงแรมที่ทําการวิเคราะห์ (แห่ง)

 24 30 33
No. of Properties under Study (Properties) / จํานวนโรงแรมที่ทําการวิเคราะห์ (แห่ง)

• Combined Energy Usage per Guest (Kw Hr)
 การใช้พลังงานโดยรวมต่อแขกที่เข้าพัก (กิโลวัตต์ ชั่วโมง)

• Water Usage per Guest
 การใช้นํ้าต่อแขกที่เข้าพัก
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Total Number of Employees and Proportion by Employee Type(4)

จ�านวนพนักงาน (คน) และสัดส่วนตามประเภทการจ้างงาน(4)

As of 31 December 2013
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

Grand Total / ยอดรวมทั้งหมด

49,702Full Time 69.1%
พนักงานประจ�า
Part Time 30.5%
พนักงานชั่วคราว
Contract 0.5%
พนักงานตามสัญญาจ้าง

Retail 
Trading
Group

1,533 Full Time 97.5%
พนักงานประจ�า 
Part Time -
พนักงานชั่วคราว
Contract 2.5%
พนักงานตามสัญญาจ้าง

minor Global Solutions

241

Note: (4) All employees and include employees of managed hotel properties and franchise.

หมายเหตุ: (4) พนักงานทั้งหมดรวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไชส์

Proportion of Employees by Location(4)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามพื้นที(่4)

As of 31 December 2013
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

16.4%
Australia & New Zealand /  
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์

3.1% 
Maldives / มัลดีฟส์

2.8% 
Singapore / สิงคโปร์

6.1% 
China / จีน

3.4% 
UAE / สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

63.1%
Thailand / ไทย

1.1% 
Vietnam / เวียดนาม

1.1%
Sri Lanka / ศรีลังกา

1.7% 
Others / อื่นๆ

1.1% 
Africa / แอฟริกา

Full Time 83.0%
พนักงานประจ�า
Part Time 10.0%
พนักงานชั่วคราว
Contract 7.0%
พนักงานตามสัญญาจ้าง

Hotel Group

 16,061

Full Time 36.9%
พนักงานประจ�า
Part Time 63.1%
พนักงานชั่วคราว
Contract -
พนักงานตามสัญญาจ้าง

Food Group

 31,867
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Note: (5) For Food Group, Retail Group, and head off ice: Includes Thai subsidiaries only.

  For Hotel Group: Includes most of our own brand hotels.

หมายเหตุ: (5) ส�าหรับธุรกิจอาหาร ธุรกิจจัดจ�าหน่าย และส�านักงานใหญ่: เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่านั้น 

  ส�าหรับธุรกิจโรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

Proportion of Employees by Level(5)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน(5)

As of 31 December 2013
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 Male / ชาย Female / หญิง

Proportion of Employees by gender(5)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามเพศ(5)

As of 31 December 2013
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

> 50 years old 

41 - 50 years old 

31 - 40 years old 

21 - 30 years old 

Proportion of Employees by Age(5)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามอาย(ุ5)

As of 31 December 2013
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

92.0%
Staff / พนักงานปฏิบัติการ

6.6% 
Middle Management, Supervisor / 
ผู้บริหารระดับกลาง, หัวหน้างาน

1.4% 
Senior Management /
ผู้บริหารระดับสูง

Number of Accidents at Factories (persons)
จ�านวนอุบัติเหตุในธุรกิจโรงงาน (ราย)
For the year ended 31 December 2013
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

60

50

40

30

20

10

0
60 50  40 30 20 10 0 %

47.4%
52.6%

20 years old  
and below

20.3%

55.6%

7%

15.3%

1.8%

NMT   
นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

Minor Cases 
อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน

Fatalities 
อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

Total Accidents 
จ�านวนอุบัติเหตุทั้งหมด

Loss Time Accidents 
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

Minor Dairy & Minor Cheese  
ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส

11

4

0

15

11

2

0

13

%
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Proportion of Employees Turnover by gender(5), (6) 

(Including Part-time, Students, Contracts, and Casuals)(7)

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามเพศ(5), (6) 

(รวมพนกังานช่ัวคราว นกัศกึษาฝึกงาน พนกังานตามสญัญาจ้าง และพนกังานรายวนั)(7)

For the year ended 31 December 2013
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

Note: (5) For Food Group, Retail Group, and head off ice: Includes Thai subsidiaries only. For Hotel Group: Includes most of our own brand hotels.

 (6) Turnover was calculated as Total number of employees that left the company during the year/ Average number of employees.

 (7) The information includes Part-time staff, student intern, 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: (5) ส�าหรับธุรกิจอาหาร ธุรกิจจัดจ�าหน่าย และส�านักงานใหญ่: เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่าน้ัน ส�าหรับธุรกิจโรงแรม: รวมโรงแรม 

  ส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

 (6) อัตราการลาออกของพนักงานค�านวณโดยใช้จ�านวนพนักงานที่ลาออกทั้งหมดใน 1 ปี หารด้วยจ�านวนพนักงานโดยเฉลี่ย
 (7) ข้อมลูรวมพนกังานชัว่คราว นกัศกึษาฝึกงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง และพนักงานรายวัน (ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) 

  โดยปกติแล้ว พนักงานเหล่านี้จะมีอายุการท�างานที่สั้นกว่าพนักงานประจ�าทั่วไป

Proportion of Employees Turnover by Age(5), (6)

(Including Part-time, Students, Contracts, and Casuals)(7)

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามอาย(ุ5), (6)

(รวมพนกังานช่ัวคราว นกัศกึษาฝึกงาน พนกังานตามสญัญาจ้าง และพนกังานรายวนั)(7)

For the year ended 31 December 2013
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
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Hotel group
กลุ่มโรงแรม

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

• Serving Those Who Serve
• Building Leadership & Culture
• High Performance Team
• Performance Management
• Everything Communication
• Coaching Connection
• Leadership Fundamentals
• Building Confidence
• Job Coach - The Departmental Trainer
• Targeted Selection
• Competencies Model Training
• Who Moved My Cheese-The Change Man-

agement
• 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

• Upselling Programs
• Disciplinary & Misconduct  

Handling
• Customer Services & Handling 

Complaints
• Health & Safety Training
• Performance Appraisal & LPP Process
• Grooming - Personality & Make-up
• Basic Food Hygiene Program
• Hotel Orientation
• Discovering   Anantara
• Guest Satisfaction Survey Training
• My Anantara Stories Card
• 15-Minute Training
• Job Task Inventory Training
• Babysitting Certification
• First Aid & CPR Certification Training
• Online-Skillsoft
  - Workplace Safety
 - Basic Fire Training
 - Global English

• Maximizing Performance
• Media Marketing
• Marketing Concept & Strategy
• Category Management
• Key Account Management
• Retail Marketing Management

• Motivating Others
• Developing Others
• Leading Change
• Coaching for Success 
 and Improvement
• Setting and Reviewing Performance 

Expectations
• Essentials of Leadership
• Productivity Management
• Effective Shop Management
• Shop Manager as a Coach
• Target Selection
• Logistics & Distribution Process
• Shipment Process & Import  

Documentation

• Selling Management System (SMS)
• Stock Management
• Style Advisor
• First Make-Up & Perfect Personality
• Fundamental Retail CRM
• Basic Visual Merchandising
• Customer Service & Complaint  

Handling
• 7 Steps for Effective Selling
• Brand Introduction & Product  

Knowledge

Retail Trading group
กลุ่มธุรกิจจัดจ�าหน่าย

• Translating Strategy into Result
• Developing Organizational Talent
• Coaching for High Performance
• Retaining Talent
• Cultivating Networks and Partnerships
• Driving Innovation
• Leading High Performance Teams
• Making Change Happen
• Influential Leadership
• Problem Analysis and Decision Making
• Talent Management

• Delegating for Results
• Taking Action to Solve Problems
• Motivating Others
• Leading the Change
• Coaching for Improvement &  

Coaching for Success
• Developing Others
• Essential of Leadership
• Getting Start as a New Leader
• People Management
• Business Management
• Cost Management
• Supervision Skill
• QSC
• Train the Trainer
• Targeted Selection
• Interaction Management (IM)
• LDP-1: Motivation & Satisfation, Asking 

Question, Making Decision in Team, 
Managing Performance

• LDP-2: Create Motivation  
Environment, Communication for Result, 
Coaching & Mentoring,  
Managing Priorities

• LDP-3: Career Development, Effective 
Communication, Coaching for High 

 Quality, Managing Time Effectively

• Product Training
• Customer Services
• Basic Food Safety and Safe Steps
• Handling Customer Complaint
• Cash Register Operations
• Suggestive Selling
• Cleaning and Sanitization Procedure
• Equipment Hygiene
• Basic Delivery Operations Procedure
• Grooming and Personality
• Orientation & Brand Principle
• Skill Master Certification Program
• Be Excellence

Food group
กลุ่มร้านอาหาร

Minor group’s Human Resource Development Programs
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มไมเนอร์

Minor International Public Company Limited / บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)  61



About this Report
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

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

This report presents Minor International’s drive for  
sustainability in economic, social and environmental  
aspects during the period of 1 January 2013 to 31 December 
2013. The information in the report includes all of our key 
businesses including the Hotel & Mixed Use, Restaurant, 
and Retail Trading. 

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

For more information about the report,  
please contact:

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

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

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�า

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนฉบับน้ีขึ้นเป็นฉบับท่ีสองเพ่ือแสดง

ถึงความมุง่มัน่ในพันธสญัญาและผลการด�าเนินงานของเราทีมุ่ง่เน้น 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

และชุมชน

รายงานนี้แสดงถึงความตั้งใจของไมเนอร์ในการพัฒนาให้ 

เกิดความย่ังยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

โดยข้อมูลการรายงานครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 โดยเน้ือหาในรายงานครอบคลุม 

ธุรกิจหลกัของบรษิทั ซึง่ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร 

และธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิต

รายงานฉบับน้ีถูกจัดท�าขึ้นโดยอ้างอิงแนวทางการจัดท�า

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ Global Reporting Initiatives 

Guideline (GRI) version 3.1 ถึงแม้ว่ารายงานฉบับน้ีอาจยัง 

ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน GRI ทั้งหมด แต่บริษัทมีความตั้งใจ

พัฒนารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

โดยจะจัดท�าขึ้นเป็นประจ�าทุกปี

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
รายงานสามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม
โทรศัพท์: +66 (0) 2365 6070

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16

ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7500

โทรสาร: +66 (0) 2365 7798-99

www.minornet.com
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 1. Minor International Public Company Limited   •
 2. Minor Global Solutions Limited   •
  Restaurants

 3. The Minor Food Group Public Company Limited    •
 4. Swensen’s (Thai) Limited   •
 5. SLRT Limited   •
 6. Burger (Thailand) Limited   •
 7. Minor DQ Limited   •
 8. The Coffee Club (Thailand) Limited   •
 9. Minor Dairy Limited   •
 10. Minor Cheese Limited   •
 11. Select Service Partner Limited   •
 12. Catering Associates Limited   •
 13. The Minor (Beijing) Restaurant Management Co., Ltd.   •
 14. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.    •
 15. International Franchise Holding (Labuan) Limited   •
 16. Over Success Enterprise Pte. Ltd.   •
 17. Primacy Investment Limited   •
 18. The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.   •
 19. Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.   •
  Hotel & Mixed Use

 20. Minor Hotel Group Limited   •
 21. Chao Phaya Resort Limited • • •
 22. Samui Resort and Spa Limited • • •
 23. Baan Boran Chiangrai Limited • • •
 24. Hua Hin Village Limited • • •
 25. MI Square Limited • • •
 26. MHG Phuket Limited   •
 27. Harbour View Limited • • •
 28. Samui Beach Residence Limited   •
 29. Eutopia Holdings Private Limited • • •
 30. Maerim Terrace Resort Limited • • •
 31. Rajadamri Hotel Public Company Limited • • •

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

   Energy Water Human
     Resources
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 32. Rajadamri Residence Limited   •
 33. Rajdamri Lodging Limited • • •
 34. Samui Village Limited • • •
 35. Royal Garden Plaza Limited   •
 36. Minor Sky Rider Limited   •
 37. MSpa International Limited   •
 38. Minor International (Labuan) Limited • • •
 39. Hoi An Riverpark Hotel Company Limited • • •
 40. Sothea Pte. Ltd.   •
 41. Indigo Bay Limited   •
 42. Bai Dai Tourism Company Limited • • •
 43. Oaks Hotels & Resorts Limited   •
 44. AVC Vacation Club Limited    •
 45. AVC Club Developer Limited    •
 46. Anantara Vacation Club (HK) Limited    •
 47. AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd.    •
 48. Elewana Afrika (T) Limited    •
 49. Parrots Limited    •
 50. Parachichi Limited    •
 51. Jada Resort and Spa (Private) Limited • • •
 52. Serendib Hotel Limited • • •
  Retail Trading Group

 53. Minor Corporation Public Company Limited   •
 54. Esmido Fashions Limited   •
 55. Armin Systems Limited   •
 56. Red Earth Thai Limited   •
 57. Minor Consultants & Services Limited   •
 58. NMT Limited   •
 59. Mysale.co.th Limited   •

   Energy Water Human
     Resources
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 1. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)   •
 2. บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ จ�ากัด   •
  ธุรกิจร้านอาหาร

 3. บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)     •
 4. บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จ�ากัด   •
 5. บริษัท เอสแอลอาร์ที จ�ากัด   •
 6. บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด   •
 7. บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จ�ากัด   •
 8. บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 9. บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จ�ากัด   •
 10. บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ากัด   •
 11. บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จ�ากัด   •
 12. บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จ�ากัด   •
 13. The Minor (Beijing) Restaurant Management Co., Ltd.   •
 14. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd.    •
 15. International Franchise Holding (Labuan) Limited   •
 16. Over Success Enterprise Pte. Ltd.   •
 17. Primacy Investment Limited   •
 18. The Coffee Club Holdings Pty. Ltd.   •
 19. Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd.   •
  ธุรกิจโรงแรม

 20. บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จ�ากัด   •
 21. บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จ�ากัด • • •
 22. บริษัท สมุย  รีซอร์ท แอนด์ สปา จ�ากัด • • •
 23. บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จ�ากัด • • •
 24. บริษัท หัวหิน วิลเลจ จ�ากัด  • • •
 25. บริษัท เอ็ม ไอ สแควร์ จ�ากัด • • •
 26. บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จ�ากัด   •
 27. บริษัท ฮาเบอร์วิว จ�ากัด • • •
 28. บริษัท สมุย บีช เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด   •
 29. Eutopia Holdings Private Limited • • •
 30. บริษัท แม่ริม เทอเรซ รีสอร์ท จ�ากัด • • •
 31. บริษัท โรงแรมราชด�าริ จ�ากัด (มหาชน) • • •

     พลังงาน น�้า ทรัพยากร
     บุคคล

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือที่อยู่ในขอบเขตของการจัดท�ารายงาน
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 32. บริษัท ราชด�าริ เรสซิเด้นซ์ จ�ากัด   •
 33. บริษัท ราชด�าริ ลอดจ์จิ้ง จ�ากัด • • •
 34. บริษัท สมุย วิลเลจ จ�ากัด • • •
 35. บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จ�ากัด   •
 36. บริษัท ไมเนอร์ สกาย ไรเดอร์ จ�ากัด   •
 37. บริษัท เอ็ม สปา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด   •
 38. Minor International (Labuan) Limited • • •
 39. Hoi An Riverpark Hotel Company Limited • • •
 40. Sothea Pte. Ltd.   •
 41. Indigo Bay Limited   •
 42. Bai Dai Tourism Company Limited • • •
 43. Oaks Hotels & Resorts Limited   •
 44. AVC Vacation Club Limited    •
 45. AVC Club Developer Limited    •
 46. Anantara Vacation Club (HK) Limited    •
 47. AVC Vacation Club (Singapore) Pte. Ltd.    •
 48. Elewana Afrika (T) Limited    •
 49. Parrots Limited   •
 50. Parachichi Limited    •
 51. Jada Resort and Spa (Private) Limited • • •
 52. Serendib Hotel Limited • • •
  ธุรกิจจัดจ�าหน่ายและรับจ้างผลิต

 53. บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)   •
 54. บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จ�ากัด   •
 55. บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จ�ากัด   •
 56. บริษัท เรด เอิร์ธ ไทย จ�ากัด   •
 57. บริษัท ไมเนอร์ คอนซัลแท็นส์ แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด   •
 58. บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด   •
 59. บริษัท มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จ�ากัด   •

     พลังงาน น�้า ทรัพยากร
     บุคคล
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 = Fully reported

 = Partially reported

 = Not reported

AR = Annual Report

SR = Sustainability Report

1.1 Statement from the most senior decision-maker   10 - 16 6 - 9

  of the organization.  

Profile Disclosures 

1. Strategy and Analysis

2. Organizational Profile

3. Report Parameters

2.1 Name of the organization.  64 1

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

2.3 Operational structure of the organization, including   264 - 285

  main divisions, operating companies, subsidiaries,   

  and joint ventures.

2.4 Location of organization’s headquarters.  286 63

2.5 Number of countries where the organization operates,   6 - 7 1,

  and names of countries with either major operations   264 - 285  4 - 5

  or that are specifically relevant to the sustainability   

  issues covered in the report.

2.6 Nature of ownership and legal form.  262, 286 - 287

2.7 Markets served (including geographic breakdown,   inside cover 1 - 2,

  sectors served, and types of customers/beneficiaries).  6 - 7, 229 4 - 5

2.8 Scale of the reporting organization.  8 - 9 56, 58 

     68 - 82

2.9 Significant changes during the reporting period   230 - 231

  regarding size, structure, or ownership.

2.10 Awards received in the reporting period.  60 - 63 10 - 11

3.1 Reporting period (e.g., fiscal/calendar year)    63

  for information provided.

3.2 Date of most recent previous report (if any).   63

3.3 Reporting cycle (annual, biennial, etc.)   63

3.4 Contact point for questions regarding the report    63

  or its contents.

3.5 Process for defining report content.

  Description Disclosure  Page หน้า  Note

 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

  Description Disclosure  Page หน้า  Note

 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

  Description Disclosure  Page หน้า  Note

 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

GRI Content Index

inside cover
229
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3.6 Boundary of the report (e.g., countries, divisions,    64 - 67

  subsidiaries, leased facilities, joint ventures, suppliers). 

3.7 State any specific limitations on the scope or boundary    57 - 60

  of the report

3.8 Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries,    63

  leased facilities, outsourced operations, and other 

  entities that can significantly affect comparability from 

  period to period and/or between organizations.

3.10 Explanation of the effect of any re-statements of    56 - 57

  information provided in earlier reports, and the reasons 

  for such re-statement (e.g.,mergers/acquisitions, 

  change of base years/periods, nature of business, 

  measurement methods).

3.11 Significant changes from previous reporting periods 

  in the scope, boundary, or measurement methods 

  applied in the report.

3.12 Table identifying the location of the Standard Disclosures    68 - 71

  in the report. 

4.1 Governance structure of the organization, including   247 - 251 15

 committees under the highest governance body 

  responsible for specific tasks, such as setting strategy 

  or organizational oversight. 

4.2 Indicate whether the Chair of the highest governance   248, 252

  body is also an executive officer.

4.3 For organizations that have a unitary board structure,   247, 

  state the number and gender of members of the highest  252 - 255 

  governance body that are independent and/or 

  non-executive members.

4.4 Mechanisms for shareholders and employees to provide  243 

  recommendations or direction to the highest 

  governance body. 

3. Report Parameters

  Description Disclosure  Page หน้า  Note
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Financial  
restatement & 
update on energy 
usage with more 
properties

See footnote for 
data limitation

No significant 
changes

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

4. Governance, Commitments, and Engagement
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 EC1 Direct economic value generated and distributed,   8 - 9 56

  including revenues, operating costs, employee   68 - 82

  compensation, donations and other community 

  investments, retained earnings, and payments to capital 

  providers and governments.

Performance Indicators

 EN4 Indirect energy consumption by primary source.   57

 EN8 Total water withdrawal by source.    57

  Description Disclosure  Page หน้า  Note

 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

  Description Disclosure  Page หน้า  Note

 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

  Description Disclosure  Page หน้า  Note

 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

Social: Labor Practices and Decent Work

Environmental

Economic

Only for hotel
group
Only for hotel
group

  Description Disclosure  Page หน้า  Note

 การเปิดเผยข้อมูล รายงาน AR  SR หมายเหตุ

4. Governance, Commitments, and Engagement

4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization.   240 - 244 13

4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom   240 - 244

 to engage.

 LA1 Total workforce by employment type, employment    58 - 59

  contract, and region, broken down by gender.

 LA2 Total number and rate of new employee hires and    60

  employee turnover by age group, gender, and region.

 LA 7 Rates of injury, occupational diseases, lost days,    59 

  and absenteeism, and number of work-related fatalities 

  by region and by gender.

 LA10 Average hours of training per year per employee    24

  by gender, and by employee category.

 LA11 Programs for skills management and lifelong learning    61

  that support the continued employability of employees 

  and assist them in managing career endings. 

 LA12 Percentage of employees receiving regular performance   24 

  and career development reviews, by gender.

Only for factories
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  Description Disclosure  Page หน้า  Note
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 LA13 Composition of governance bodies and breakdown    59

  of employees per employee category according 

  to gender, age group, minority group membership, 

  and other indicators of diversity.

 PR5 Practices related to customer satisfaction, including    29

  results of surveys measuring customer satisfaction. 

Social: Product Responsibility
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