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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) 
มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำธุรกิจอยำ่งยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจวำ่
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำว เพื่อให้ลูกค้ำและกลุ่มพันธมิตรของบริษัท
กำ้วหน้ำเติบโตไปพร้อมกับบริษัท และเพื่อเสริมสรำ้ง
ชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน
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ABOUT 
MINOR 
INTERNATIONAL
เกี่ยวกับไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

จากเมื่อก่อตั้งบริษัทด้วยรีสอร์ทเพียงหนึ่งแห่งที่พัทยาในปี 2521 
ปัจจุบัน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
เป็นผู้ประกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทเป็นผู้นำาในการดำาเนินธุรกิจระดับ
สากล โดยประกอบ 3 ธรุกจิหลกั ไดแ้ก ่ธรุกจิโรงแรม ธรุกจิรา้นอาหาร 
และธุรกิจจัดจำาหน่ายสินค้าแฟชั่น

บรษิทัดำาเนนิธรุกจิโรงแรมทัง้ในรปูแบบเปน็เจา้ของเอง บรหิารจดัการ 
และรว่มลงทนุ โดย ณ สิน้ป ี2557 มโีรงแรม รสีอรท์ และเซอรว์สิ สวที 
ท้ังส้ินกว่า 110 แห่ง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อนันตรา, โอ๊คส์,  
อวานี, เปอร์ อควัม, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, แมริออท, เรดิสัน บลู,  
เอเลวาน่า และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล ในประเทศไทย  
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มัลดีฟส์ เวียดนาม กัมพูชา แทนซาเนีย  
เคนยา ตะวันออกกลาง ศรีลังกา มาเลเซีย จีน อินโดนีเซีย แซมเบีย   
บอตสวานา นามิเบีย เลโซโท และโมซัมบิก อีกทั้งบริษัทประกอบ 
ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม (Mixed-Use Business) 
ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงโครงการ 
พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขายและโครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา 
อนันตรา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจสปา ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและ 
ธุรกิจบันเทิง

บริษัทเป็นผู้นำาในธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง 
ในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 1,700 สาขา ใน 21 ประเทศ ภายใต้
เครื่องหมายการค้า เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์,  
แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทยเอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ,  
ริบส์ แอนด์ รัมส์, ริเวอร์ไซด์ และเบร็ดทอล์ค

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้นำาด้านการจัดจำาหน่ายสินค้าแฟชั่นจาก 
ตา่งประเทศ ทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่และเครือ่งสำาอาง โดยเครือ่งหมายการคา้
ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำาหน่ายในปัจจุบัน ได้แก่ แก๊ป, เอสปรี, บอสสินี่, 
ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, เรดเอิร์ธ, ทูมี่, สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ และ 
อีทีแอล เลิร์นนิ่ง รวมถึงมายเซลซึ่งเป็นการขายตรงผ่านเว็บไซต์  
และบริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 
ตามสัญญาว่าจ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็นของตัวเอง

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

Minor is a hotel owner, operator and investor and as of  
31 December 2014, has a portfolio of over 110 hotels,  
resorts and serviced suites under the Anantara, Oaks, AVANI,  
Per AQUUM, Four Seasons, St. Regis, Marriott, Radisson 
Blu, Elewana and Minor International brands in Thailand, 
Australia, New Zealand, the Maldives, Vietnam, Cambodia, 
Tanzania, Kenya, the Middle East, Sri Lanka, Malaysia, 
China, Indonesia, Zambia, Botswana, Namibia, Lesotho 
and Mozambique. In addition, Minor operates mixed-use 
businesses, which are complementary to the hotel business.  
These include real estate business, comprising sale of  
residential and Anantara Vacation Club, spa business, retail 
and property business, and entertainment business.

Minor is one of Asia’s largest restaurant companies with 
over 1,700 outlets operating system-wide in 21 countries 
under The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen,  
Burger King, Thai Express, the Coffee Club, Ribs & Rumps, 
Riverside and BreadTalk brands. 

Minor is one of Thailand’s largest distributors of lifestyle 
brands focusing primarily on fashion and 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. Minor is also  
a contract manufacturer of household and personal care 
products, with its own manufacturing plant.

1
Minor International Public Company Limited
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



• Hotels: 119 properties / 14,721 rooms
 - Majority-owned: 
  21 hotels / 3,122 rooms
 - Joint-venture: 
  24 hotels / 1,923 rooms
 - Purely Managed: 
  26 hotels / 3,453 rooms
 - Management Letting Rights: 
  48 properties / 6,223 rooms
• Spa: 55 spas
• Plaza & Entertainment: 
 3 plazas and 8 entertainment outlets
• Residential Development: 
 2 properties / 67 units 
• Vacation Club: 119 inventories

ธุรกิจโรงแรม

• โรงแรม: 119 แห่ง / 14,721 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ:
  21 แห่ง / 3,122 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทร่วมลงทุน: 
  24 แห่ง / 1,923 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทรับบริหารจัดการ:
  26 แห่ง / 3,453 ห้อง
 - เซอร์วิส สวีท ที่บริษัทรับบริหาร: 
  48 แห่ง / 6,223 ห้อง
• สปา: 55 แห่ง
• ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิง:  
 ศูนย์การค้า 3 แห่ง และเครื่องเล่น 8 ชนิด
• โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย: 
 2 โครงการ / 67 ยูนิต
• โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา: 119 ยูนิต 
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• Restaurant outlets: 1,708 outlets
 - Equity: 848 outlets
 - Franchised: 860 outlets

• Two Factories: Dairy and Cheese 

ธุรกิจร้านอาหาร

• ร้านอาหาร: 1,708 ร้าน
 - ร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของ: 848 ร้าน 
 - ร้านที่บริษัทแฟรนไชส์: 860 ร้าน

• โรงงานผลิตไอศกรีมและชีส: 2 โรงงาน 
 

• Retail points of sale: 297 points of sale
• Online shopping
• Contract Manufacturing

ธุรกิจจัดจำาหน่าย

•  จุดจัดจำาหน่ายสินค้า: 297 จุด

•  การขายตรงผ่านเว็บไซต์ 

•  โรงงานรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
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MINOR 
INTERNATIONAL’S 
FOOTPRINT
ฐานธุรกิจของ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Egypt
อียิปต์

Kenya
เคนยา

Tanzania
แทนซาเนีย

Mozambique โมซัมบิก

Jordan
จอร์แดน

Saudi Arabia 
ซาอุดีอาระเบีย Bahrain บาห์เรน

Kuwait คูเวต

UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Hospitality
โรงแรมและสปา

Restaurant
ร้านอาหาร

Retail
จัดจำาหน่าย

Oman โอมานQatar
กาตาร์

Zambia
แซมเบีย

Namibia 
นามิเบีย

Lesotho
เลโซโท

Botswana บอตสวานา
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Australia
ออสเตรเลีย

New Zealand 
นิวซีแลนด์

New Caledonia
นิว แคลิโดเนีย

India
อินเดีย

Maldives
มัลดีฟส์

Sri Lanka
ศรีลังกา

China
จีน

Korea
เกาหลีใต้

Laos
ลาว

Vietnam
เวียดนาม

Malaysia
มาเลเซีย Singapore

สิงคโปร์

Indonesia
อินโดนีเซีย

Brazil
บราซิล

Hotel Addition in 2015
โรงแรมใหม่ในปี 2558

Portugal
โปรตุเกส

Seychelles
เซเชลส์

Philippines
ฟิลิปปินส์

Thailand
ไทย

Cambodia กัมพูชา

32
Countries

ประเทศ

119
Hotels
โรงแรม

14,721
Hotel Keys

ห้องโรงแรม

1,708
Restaurants

ร้านอาหาร

297
Retail Points of Sale

จุดจำาหน่าย

over กว่า

80
Awards Received

รางวัล

Myanmar
พม่า
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In 2014, Minor International continued on the 
journey of international expansion to transform  
ourselves into a more global company. Our proven  
capabilities and achievements have evidently  
put us ahead of competitors in our industries.  
Our footprint grew from 26 countries in the prior  
year to 32 countries. By the end of  2014, our  
portfolio grew to more than 110 hotels, resorts  
and serviced suites and over 1,700 restaurants  
across Africa, Asia, including Middle East and Indian  
Ocean, as well as Australia and New Zealand. 

With such rapid global expansion, and the ever- 
changing economic, social and political environment 
both domestically and internationally, sustainable  
development of our business while taking into  
consideration the expectation of, and impact to our 
stakeholders, is critical to our organization’s success.
  
I am delighted to report that in 2014, Minor was included 
in the Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index 
(DJSI) in the Hotels, Resorts & Cruise Lines Industry for 
the first time. The Dow Jones Sustainability Indices track 
the performance of the world’s leading companies in 

Dear Fellow StakeholDerS: 

CHAIRMAN’S 
MESSAGE
รายงานจากประธานกรรมการ

terms of economic, environmental and social criteria. 
Minor places great emphasis on sustainability and being 
a responsible corporate citizen, and we are proud to be 
included in the indices. 

This year we continue to focus on people development 
at all levels, from supporting children’s education to 
developing technical skills and building sustainable 
leaders for our organization and the society.

We aim to establish Minor as the “practical knowledge 
center” through the enhancement of internship programs 
and partnerships with academic institutions. We regularly  
promote sustainability within the organization and have  
initiated “sustainable leadership development program” 
which aims to groom our future leaders to drive for business  
results while simultaneously create positive social and  
environmental impact.  
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เรียน ท่านผู้มีส่วนได้เสียของเราทุกท่าน

ในปี 2557 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)ได้มุ่งหน้า 
ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อยกระดับสู่การเป็นบริษัทระดับโลก 
อย่างแท้จริง ซึ่งความสามารถและความสำาเร็จดังกล่าว ช่วยให้บริษัท 
ก้าวขึน้มาเป็นผูป้ระกอบการแนวหน้าของอตุสาหกรรม บรษิทัขยายฐาน 
ธรุกจิเพิม่จาก 26 ประเทศในปีก่อน เป็น 32 ประเทศ ณ สิน้ปี 2557 เราม ี
โรงแรม รสีอร์ท และเซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ กว่า 110 แห่ง และมร้ีานอาหาร 
กว่า 1,700 สาขา ในทวปีแอฟรกิา เอเชยี รวมถงึภมูภิาคตะวนัออกกลาง
และมหาสมุทรอินเดีย และออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

จากการขยายตวัอย่างรวดเรว็ของบรษิทั ประกอบกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิ 
สงัคม และสถานการณ์ทางการเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีม่ี 
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ  
โดยคำานึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและผลกระทบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียของเราจึงเป็นปัจจัยสำาคัญยิ่งที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ
ขององค์กร

ผมมีความยินดีที่จะรายงานว่าในปี 2557 ไมเนอร์ได้รับคัดเลือก
เข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability Emerging Markets 
Index (DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำาราญ  

เป็นครัง้แรก โดยดชันนีีจ้ะตดิตามประเมนิผลประกอบการของบรษิทัชัน้นำา 
ระดบัโลก ทัง้ในเชงิเศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม และสงัคม บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ 
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ 
สังคมตลอดมา และภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี
ความยั่งยืนนี้ 

ในปีนีเ้รายงัคงมุง่เน้นความสำาคญัในการพฒันาของบคุลากรทกุระดบัชัน้  
เริ่มจากการสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน จนถึงการพัฒนา
ความชำานาญทางวิชาชีพและการสร้างผู้นำาขององค์กรและชุมชน 
ทีย่ัง่ยนื 

เราวางเป้าหมายให้ไมเนอร์เป็น “ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ” 
ผ่านหลักสูตรการฝึกงานและการเป็นพันธมิตรกับสถานศึกษา  
เราส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนืภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ง และได้ 
ริเริ่ม “โครงการพัฒนาผู้นำาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ผู้นำาในอนาคตที่มีความสามารถในการบริหารธุรกิจไปพร้อมกับ 
การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก
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At Minor, the concept of “100% customer satisfaction”  
goes beyond the normal contact point with our  
customers. Food and product safety has long been our  
focus and increasingly we are working upward the value  
chain to ensure product traceability. We strive for local  
and responsible sourcing, and will be adding fair labor  
treatment and environmental impact aspects into our  
supplier audit in the near future. In addition, for the  
hospitality business, we seek opportunities to give our  
customers the deeper appreciation of the heritage and  
culture of the locations where our businesses are located 
while stimulating the local economy and pride.  

To be able to grow at our current pace, good partnerships 
become a critical success factor. We believe long-term,  
sustainable partnerships will bring about the synergies 
and create significant mutual benefits. The partnerships 
include not only our investment partners, but also our  
franchisees, hotel owners, suppliers, service providers,  
and the communities. This year, our partnership with  
S&P Syndicate Public Company Limited and Chef  
Chumpol Jangprai, the Iron Chef Thailand brought us  
the new Thai Cuisine Academy which will strengthen  
the pool of Thai chefs and also broaden and reinforce  
the reputation of Thai food in the global arena. Moreover,  
our partnership with Sun International has opened doors  
to four additional countries in Africa.   

Minor is cognizant of the impact we have on the  
environment we operate in. We monitor and strive for  
energy and resources conservation, waste reduction and 
recycling practice. This is evident with our 18 Green Globe 
certified hotels and awards received by our factories.  

แนวคดิของไมเนอร์ในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 100% 
นัน้ครอบคลมุเกนิกว่าการจำาหน่ายสนิค้าและให้บรกิารแก่ลกูค้า
ตามปกต ิเราให้ความสำาคญัเรือ่งความปลอดภยัของอาหารและ
สินค้าที่จำาหน่ายโดยการพยายามตรวจสอบไปถึงแหล่งผลิต
วัตถุดิบและสินค้าว่ามีความปลอดภัย เราพยายามที่จะสรรหา 
วัตถุดิบจากแหล่งผลิตในท้องถิ่น และในอนาคตอันใกล้ เราจะ
เพิม่หลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบคูค้่าเพือ่ให้มัน่ใจว่าคูค้่าของเรา
มคีวามรบัผดิชอบ ปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม ถกูกฎหมาย 
และคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ สำาหรับธุรกิจ 
โรงแรม เราหาโอกาสทีจ่ะสร้างความประทบัใจและความเข้าใจใน 
ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมในแหล่งทีโ่รงแรมตัง้อยู่ 
ให้แก่ลูกค้าซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความภูมิใจให้
แก่ชุมชน 

ด้วยการเตบิโตอย่างรวดเรว็ การมพีนัธมติรทางธรุกจิทีด่กีเ็ป็นอกี 
ปัจจยัทีส่ำาคญัต่อความสำาเรจ็ขององค์กร เราเชือ่ว่าการมพีนัธมติร 
ทางธรุกจิทีย่ัง่ยนืจะช่วยเสรมิกนัและกนัและเกดิประโยชน์ร่วมกนั 
ในระยะยาว ซึง่พนัธมติรทางธรุกจินัน้ไม่เพยีงแต่หมายถงึผูร่้วมทนุ 
แต่ยังรวมถึงผู้ดำาเนินธุรกิจแฟรนไชส์ เจ้าของโรงแรม คู่ค้า ผู้ให้ 
บรกิาร และชมุชนต่างๆ ในปีนีเ้ราได้ร่วมมอืกบับรษิทั เอส แอนด์ พี  
ซนิดเิคท จำากดั (มหาชน) และเชฟชมุพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหลก็ 
ประเทศไทยในการก่อตั้งโรงเรียนการอาหารไทย Thai Cuisine 
Academy เพื่อผลิตเชฟไทยที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงของ
อาหารไทยที่มีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาก 
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท 
Sun International ทำาให้เราสามารถขยายฐานธุรกิจในทวีป
แอฟริกาได้เพิ่มถึง 4 ประเทศ

ไมเนอร์ตระหนักถึงผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจที่อาจมีต่อ
สิ่งแวดล้อม เราจึงควบคุมดูแลและอนุรักษ์การใช้พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติ ดูแลการกำาจัดของเสียและการนำา
กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งโรงแรมในเครือของเราจำานวน 18 แห่งได้รับ
ประกาศนียบัตรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Green Globe ใน
ขณะเดียวกัน โรงงานต่างๆ ของเราก็ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน โรงแรมของเราสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่า
และสิง่แวดล้อม เช่น การจดัตัง้พืน้ทีใ่นการดแูลสตัว์ป่า (Wildlife 
Management Area) ในแทนซาเนีย หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ในเกาะ Sir Bani Yas และผ่านมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล  
เอลเลเฟ่น ที่สามเหลี่ยมทองคำาและมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่า
ทะเลหาดไม้ขาวของเราเอง ทั้งนี้ผมมีความยินดีที่จะแจ้งว่า 
ทัง้กลุม่ธรุกจิโรงแรมและกลุม่ธรุกจิร้านอาหารของเรามนีโยบาย
ใช้เฉพาะนำา้มนัปาล์มทีม่าจากผูผ้ลติทีเ่ป็นสมาชกิของมาตรฐาน
การผลิตนำ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO-Roundtable on  
Sustainable Palm Oil) นอกจากนัน้ โรงแรมของเรายงัมนีโยบาย
ไม่ให้บริการอาหารที่ทำาจากหูฉลามหรือปลาทูน่าครีบสีนำ้าเงิน
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We support animal and wildlife conservation through  
our hotel properties operation – such as the wildlife  
management area in Tanzania or the wildlife sanctuary 
on Sir Bani Yas Island; and through our own Golden  
Triangle Elephant Foundation and Mai Khao Marine 
Turtle Foundation. I am happy to note that Minor hotels 
and restaurants are palm oil compliant, having sourced 
our palm oil from suppliers who are Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO) certified. In addition, all of  
our hotels have adopted shark fin and blue fin tuna-free 
policy.  

Sustainability cannot come about without strong  
foundation of social responsibility mindset and good  
corporate governance. At Minor, we encourage our  
people to take part in making our society better in any  
forms, from participation of our annual “Founder’s Day”  
activities in which everyone is encouraged to leave the 
office to do good deeds for a day, to blood donation,  
or even beaches and streets cleaning around our  
locations. We enforce good corporate governance  
practice through our code of conduct and have voluntarily  
signed the declaration of intent to join Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption. 

We strive to ensure that sustainability becomes an integral  
part of our business strategy and is embedded in our  
day-to-day operations for continuity, with support from 
our Board of Directors and execution from our team at 
all levels. Minor is committed to being a responsible  
and sustainable global citizen and I believe that our 
expanding footprints will generate opportunities for us 
to create even more positive impact to our society. 

Thank you for joining us in our sustainability journey.  

การพฒันาอย่างยัง่ยนืจะไม่สามารถเกดิขึน้ได้ถ้าหากปราศจาก
รากฐานที่แข็งแกร่งของจิตสำานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี ไมเนอร์สนับสนุนให้บุคลากรของ
เรามีส่วนร่วมในการทำาให้สังคมของเราดีขึ้นในหลายรูปแบบ 
เช่น การมีส่วนร่วมกิจกรรม Founder’s Day ที่ในหนึ่งวันของ
ทุกปี พนักงานจะหยุดงานเพื่อมาร่วมทำากิจกรรมที่ดีต่อสังคม 
การบริจาคโลหิต หรือแม้กระทั่งการทำาความสะอาดชายหาด
และถนนบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของธุรกิจของเรา เราส่งเสริม
นโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมจีรรยาบรรณธรุกจิ และได้ 
ลงนามเพือ่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏบิตัภิาคเอกชน 
ของไทยในการต่อต้านการทุจริต 

ไมเนอร์มุง่มัน่ทีจ่ะทำาให้การพฒันาอย่างยัง่ยนืเป็นส่วนหนึง่ของ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของเราและปลูกฝังให้อยู่ในการดำาเนินธุรกิจ
ประจำาวันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการของบรษิทัและนำาไปปฏบิตัโิดยพนกังานทกุระดบั 
เราให้คำามั่นที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และอย่างยั่งยืน และผมเชื่อว่าการขยายธุรกิจไปในระดับสากล 
ของเราจะสร้างโอกาสให้เราได้พฒันาชมุชนและสงัคมมากยิง่ขึน้ 
ต่อไปอีกในอนาคต

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

WILLIAM E. HEINECKE

Chairman 
and Chief Executive Officer
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SUSTAINABILITY & 
CSR HIGHLIGHTS 2014
จุดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2557

Included in Dow Jones Sustainability Emerging 
Markets Index (DJSI) 2014 membership, in Hotels, 
Resorts & Cruise Lines Industry
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability 
Emerging Markets Index (DJSI) 2014 ในกลุม่อตุสาหกรรม
โรงแรม รีสอร์ท และเรือสำาราญ

CSR Recognition Award 2014 in over Baht 50,000  
million market cap category from the Stock Exchange 
of Thailand
รางวัล CSR Recognition 2014 ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 
ตามราคาตลาดสูงกว่า 50,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

CSR Excellence Recognition 2014 (Gold Level) & US  
Embassy Bangkok Creative Partnership Designation from 
the American Chamber of Commerce (AMCHAM)
รางวัล CSR Excellence Recognition 2014 (Gold Level) และ 
US Embassy Bangkok Creative Partnership Designation จาก 
หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM)

CSR Excellence Award from Ministry of 
Social Development and Human Security 
รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน CSR จาก 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

The Corporate Governance Asia Annual 
Recognition Award 2014 for Asia’s Icon 
on Corporate Governance from Corporate 
Governance Asia magazine
รางวลั The Corporate Governance Asia Annual 
Recognition Award 2014 – Asia’s Icon on  
Corporate Governance จากนติยสาร Corporate 
Governance Asia

Good Logistics Practice Award 2014 from 
Department of Primary Industries and 
Mines, Ministry of Industry to The Minor 
Food Group Limited
รางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่น ประจำาปี 2557 
สำาหรับบริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด จาก 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
กระทรวงอุตสาหกรรม  

10
2014 Sustainability Report
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557



The Pr ime Minis ter ’s 
Industry Award 2014: 
Outstanding Achievement 
in Safety Management  
from Ministry of Industry 
to Minor Dairy Limited
รางวั ลอุ ตสาหกรรมดี เ ด่ น  
ประจำาป ี2557 ประเภทการบรหิาร 
ความปลอดภัย สำาหรับบริษัท 
ไม เนอร์  แดรี่  จำ ากัด  จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 

Certificate for the Workplace with Drug Prevention and Solution  
Standard from Department of Labor Protection and Welfare, Ministry 
of Labor to NMT Limited, Minor Dairy Limited and Minor Cheese 
Limited
ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
สำาหรับบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำากัด และบริษัท 
ไมเนอร์ ชีส จำากัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Recognition Award for Workplace with Excellence in Safety,  
Occupational Health, and Workplace Environment (Provincial Level) 
for the year 2014 by Department of Labor Protection and Welfare, 
Ministry of Labor to NMT Limited
รางวัลชมเชย ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดลอ้มในการทำางาน ระดบัจงัหวดั สำาหรบับรษิทั นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จำากดั 
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

Quality Award 2014 from Food & Drug Administration to Minor 
Dairy Limited
รางวัล Quality Award 2014 สำาหรับบริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำากัด จากสำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

2014 ASEAN Green Hotel Award to Anantara Golden Triangle and 
AVANI Atrium Bangkok
รางวัล 2014 ASEAN Green Hotel Award สำาหรับโรงแรมอนันตรา สามเหล่ียมทองคำา 
และโรงแรมอวานี เอเทรี่ยม กรุงเทพฯ 

Thailand ประเทศไทย
 • Anantara Golden Triangle 
  อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำา
 • Anantara Hua Hin 
  อนันตรา หัวหิน 
 • Anantara Phuket Villas
  อนันตรา ภูเก็ต วิลล่าส์
 • Anantara Phuket Layan 
  อนันตรา ภูเก็ต ลายัน 
 • Anantara Lawana Samui
   อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย 
 • Anantara Bophut Koh Samui
  อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย
 • Anantara Rasananda Koh Phangan 
  อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน
 • Anantara Si Kao 
  อนันตรา สิเกา 
 • Anantara Baan Rajprasong 
  อนันตรา บ้านราชประสงค์ 
 • Anantara Bangkok Riverside 
  อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์
 • Anantara Bangkok Sathorn
  อนันตรา กรุงเทพฯ สาทร

Maldives ประเทศมัลดีฟส์
 • Anantara Kihavah Villas
  อนันตรา คิฮาวาห์ วิลล่าส์ 
 • Anantara Dhigu 
  อนันตรา ดิห์กู 
 • Anantara Veli 
  อนันตรา เวลิ 
 • Naladhu Maldives
  นาลาดู มัลดีฟส์

Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย
 • Anantara Seminyak Bali
  อนันตรา เซมินยัค บาหลี

United Arab Emirates 
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • 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
                                   

Green Globe Certifications 
for 18 of our hotel properties: 
โรงแรม 18 แห่ง ได้รับประกาศนียบัตร
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม Green Globe ได้แก่
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OUR
SUSTAINABILITY 
APPROACH
ไมเนอร์มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั (มหาชน) มคีวามมุง่มัน่ 
ทีจ่ะพฒันาธรุกจิอยา่งยัง่ยนื บนพืน้ฐานการดำาเนนิงานทางธรุกจิ 
ที่คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น  
เราต้องม่ันใจว่าท้ังบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของ
บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา สิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ที่เรามีการดำาเนินธุรกิจได้รับการอนุรักษ์ เพื่อเสริมสร้าง
ชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน 

ในรายงานฉบับนี้ เราได้รายงานแผนการและโครงการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำาคัญต่อไมเนอร์  
อนิเตอรเ์นชัน่แนล โดยกลยทุธก์ารพฒันาอยา่งยัง่ยนืนัน้ ถอืเปน็ 
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท มิได้แยกออกไป 
เป็นเรื่องเฉพาะ และยังมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนา 
สู่ความย่ังยืนเป็นประจำาทุกปี เราจะยังคงทำาความเข้าใจ 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของเราต่อไป 
ตามประเด็นสำาคัญต่างๆ ที่ได้ชี้แจงไว้ และนำาการเรียนรู้ที่ได้ 
มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

We remain committed to our sustainability aspirations, 
which build on the fundamentals of our own business 
and our stakeholders. This requires that we continue  
to impart 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.  

In this report, we broadly outline our approaches and 
initiatives on sustainability aspects that are relevant 
and material to Minor International. Rather than looking 
at sustainability as a separate topic, we integrate it into 
our business strategies, which are reviewed annually 
and improved continually. We will continue to regularly 
engage with our stakeholders on these material  
aspects, with the objective of adopting and developing 
opportunities based on our learnings, as part of  
continuous improvement.



STAKEHOLDER ENGAGEMENT PROCESS
กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ไมเนอร์ให้ความสำาคัญกับผลกระทบจากธุรกิจของเราที่มีต่อผู้มีส่วน 
ได้เสียและพยายามสรรหาโอกาสในการดำาเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิด 
ผลในเชิงบวก โดยหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ของไมเนอร์มุ่งมั่นในการ 
สร้างสายสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อ 
ทำาความเข้าใจถึงผลกระทบต่อธุรกิจของทุกฝ่ายและเพื่อหาทาง 
ตอบสนองที่เหมาะสม

เราได้จัดแสดงแผนภาพกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ของไมเนอร์และแสดงผลท่ีได้รับจากการมีส่วนร่วมโดยแยกตามกลุ่ม 
ผู้มีส่วนไดเ้สยี วธิกีารมสีว่นรว่ม ความตอ้งการและความคาดหวงัของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และวิธีการดำาเนินงานเพ่ือให้บรรลุความต้องการดังกล่าว 
ดังนี้

Being mindful of our businesses’ impact on our stakeholders, 
we constantly seek to find opportunities to strike positive 
impact. Our business units regularly and proactively engage 
with a diverse group of stakeholders who are influenced and 
impacted by our business and vice versa.   

The engagement process is illustrated below, along with  
a table that lists our identified stakeholder groups, engagement  
approaches, stakeholder expectations, and our initiatives 
and responses to those expectations.

Effectively address 
stakeholder expectations

ตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างมีประสิทธิผล

เพื่อให้เข้าใจความต้องการ
และความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน

Seek to clearly 
understand stakeholder 
expectations

ใช้วิธีการที่เหมาะสม
ผ่านทางช่องทางต่างๆ

Using various 
appropriate approaches 

and channels

IDENTIFY1

2

3

4
ENGAGE

LISTEN

RESPOND

กำาหนดผู้มีส่วนได้เสีย

 ตอบสนอง

มีส่วนร่วม

รับฟัง

Business Units determine 
and regularly review – 

based on influence and 
impact to business

หน่วยงานเป็นผู้กำาหนด 
และทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยประเมินจากผลกระทบ
ท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รับจาก
หรือเป็นผู้สร้างแก่บริษัท

13
Minor International Public Company Limited
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



CUSTOMERS
ลูกค้า

EMPLOYEES
พนักงาน

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

• Annual employee
  satisfaction surveys and  
 performance appraisals
• Bi-annual Hewitt Best  
 Employer surveys
• Regular dialogues and  
 engagement sessions – 
 “Appreciation Week” in  
 hotels, quarterly “Afternoon 
 Tea  Session” with CEO for  
 new Minor Hotel Group 
 employees, manager  
 meetings and conferences, 
 weekly breakfast
• Regular webinars, trainings  
 and site visits
• Regular newsletters and  
 intranet updates

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

• Career security and 
 development
• Skills improvement
• Competitive compensation  
 and benefits
• Work-life balance

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

• Establish HR policies and  
 procedures, and comply  
 with labour laws
• Offer career path and  
 competitive salary and  
 benefits
• Provide training of 
 international standards 
• Develop and implement  
 talent management 
 programs
• Conduct annual employee 
 satisfaction surveys and  
 performance assessments
• Improve work place  
 environment by providing  
 health and well-being 
 services – for example,  

• การสำารวจความพึงพอใจของ  
 ลูกค้า, โทรศัพท์ถึงศูนย์บริการ 
 ลูกค้า (Call center), อีเมลจาก 
 ลูกค้า
• การสำารวจและตรวจสอบ 
 ความพึงพอใจในแบรนด์ 
 เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
• การวิจัยตลาดรายเดือน
• การพบปะพูดคุย สร้างเครือข่าย 
 และการเยี่ยมชมกิจการ
• การสร้างช่องทางการสื่อสาร 
 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
 และแอพพลิเคชั่นใช้งานบนมือถือ 

• คุณภาพของสินค้าและบริการ
• สุขอนามัยและความปลอดภัย 
 ของอาหาร
• ความคุ้มค่าและความสะดวก 
 สบาย 
• ความพึงพอใจของลูกค้า 
• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย
• การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ 
 ที่ตรงตามมาตรฐานของแบรนด์
• อาหารท่ีผลิตจากวัตถุดิบภายใน 
 ท้องถิ่น

• รักษาคุณภาพของสินค้า
 และบริการให้อยู่ในระดับสูง
• ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการ 
 ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
 ที่ตรงตามมาตรฐานของแบรนด์
• ทำาการตรวจสอบและรับประกัน 
 คุณภาพของผลิตภัณฑ์
 และบริการ
• สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
 และพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท 
 อย่างต่อเนื่อง
• สำารวจความคิดเห็นของลูกค้า 
 และตอบคำาถามผ่านช่องทาง 
 การติดต่อสื่อสารต่างๆ
• ทบทวนโปรแกรมการส่งเสริม 
 การขายและราคาขายอย่าง 
 สมำ่าเสมอ
• ซื่อสัตย์ต่อคำาสัญญาที่ให้กับ  
 ลูกค้า
• จัดซื้อแหล่งวัตถุดิบจากภายใน 
 ท้องถิ่นเท่าที่เป็นไปได้

STAKEHOLDER 
GROUP

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ENGAGEMENT 
APPROACH
วิธีการมีส่วนร่วม

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS

ความต้องการ/ความคาดหวัง

MINOR’S INITIATIVES
AND RESPONSES

การตอบสนอง
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SUPPLIERS
คู่ค้า

• Regular meetings and 
 site visits/audits
• Regular supplier training  
 programs and 
 engagement activities
• Annual Supply Chain  
 Management Conference
• Bi-annual surveys 

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

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

• การสำารวจเพื่อประเมิน
 ความพึงพอใจของพนักงาน
 และการประเมินผลงานประจำาปี
• การร่วมสำารวจเพื่อประเมินใน 
 โครงการ Hewitt Best Employer
 ทุกสองปี
• กิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุย
 ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร  
 อย่างสมำ่าเสมอ เช่น กิจกรรม  
 “Appreciation Week” ของ 
 กลุ่มโรงแรม กิจกรรม Afternoon 
 Tea with CEO ที่จัดเป็นประจำา 
 ทุกไตรมาสให้แก่พนักงานใหม ่
 ของกลุ่มโรงแรม การประชุม 
 ผู้จัดการ การรับประทาน
 อาหารเช้าร่วมกันประจำาสัปดาห์
• การจัดสัมมนาออนไลน์ 
 การจัดอบรม และการเย่ียมกิจการ
 เป็นประจำา
• การจัดทำาจดหมายข่าวเป็น 
 ประจำา และข่าวรายงานล่าสุด 
 ทางอินทราเน็ต
• การจัดการประชุมระดับฝ่าย  
 กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

• หน้าที่การงานที่มั่นคง
 และก้าวหน้า
• การพัฒนาด้านวิชาชีพ
• ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
 อื่นๆ ที่เหมาะสม
• ความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต 
 และการทำางาน

• กำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัต ิ
 ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 และการปฏิบัติตามกฎหมาย
 แรงงาน
• ส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย 
 อาชีพสำาหรับพนักงานในองค์กร 
  และให้ค่าตอบแทน
 และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสม
• จัดหลักสูตรฝึกอบรม
 ตามมาตรฐานระดับสากล
• จัดทำาหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
 และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
• จัดทำาการสำารวจความพึงพอใจ 
 ของพนักงานและประเมินผลงาน 
 ประจำาปี
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
 ในการทำางานให้ดีขึ้น โดยจัดหา 
 กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
 และความเป็นอยู่ท่ีดี เช่น กิจกรรม
 โยคะทุกสัปดาห์ และรถรับ-ส่ง 
 พนักงานระหว่างบริษัท
 และสถานีรถไฟฟ้า
• จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 ของพนักงานในแต่ละหน่วยงาน
 ขององค์กร
• จัดทำาโครงการเพื่อสังคมต่างๆ 
 เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ 
 ต่อสังคมและส่งเสริมสัมพันธภาพ 
 อันดีให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน

STAKEHOLDER 
GROUP

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ENGAGEMENT 
APPROACH
วิธีการมีส่วนร่วม

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS

ความต้องการ/ความคาดหวัง

MINOR’S INITIATIVES
AND RESPONSES

การตอบสนอง

• Regular department 
 meetings, company 
 activities and events

 weekly yoga class and   
 shuttle van to sky train 
 station
• Organize regular employee  
 engagement activities in  
 each business unit
• Organize corporate social  
 responsibility (CSR) 
 activities to foster social 
 responsibility and enhance 
 relationship among 
 employees 
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• Regular ministry meetings  
 and government events

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

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

• Good business performance 
 and return on investment
• Good corporate governance
• Sustainability issues, 
 strategy and risk 
 management, disclosure 
 and transparency of 
 business information

• Develop public-private  
 partnership programs
• Share best practice 
 programs with certain 
 ministries

• Publish Annual Reports   
 and Sustainability Reports
• Deliver business performance
 and pay dividends 
• Provide transparent and  
 timely company updates  
 through The Stock 
 Exchange of Thailand (SET),
  other events or easy 
 access channels including 
 Minor’s own website
• Establish Business Code 
 of Conduct and whistle- 
 blowing policy
• Enrolled as member of Thai
  Institute of Directors’ Private 
 Sector Collective Action  
 Coalition Against Corruption 

• การประชุมระดับกระทรวง
 และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 ที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น
 อย่างเป็นประจำา

• ให้ความร่วมมือสนับสนุน  
 โครงการของภาครัฐ
• ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ
 และร่วมให้ความเห็นด้าน
 การปฏิบัติงานที่ดีจากภาคธุรกิจ

• พัฒนาโครงการความร่วมมือ 
 ระหว่างกันของภาครัฐและเอกชน
• ให้ข้อมูลในเรื่องวิธีการปฏิบัติงาน 
 ที่ดีแก่หน่วยงานภาครัฐ
 ที่เกี่ยวข้อง

STAKEHOLDER 
GROUP

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ENGAGEMENT 
APPROACH
วิธีการมีส่วนร่วม

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS

ความต้องการ/ความคาดหวัง

MINOR’S INITIATIVES
AND RESPONSES

การตอบสนอง

• การจัดประชุมสามัญประจำาปี 
 ผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญ 
 ผู้ถือหุ้น
• การจัดงานนักลงทุนสัมพันธ์  
 การเยี่ยมชมกิจการ และ
 road show
• การจัดประชุมนักวิเคราะห์
 รายไตรมาส
• การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้น
 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 และทางอีเมลเป็นประจำา

• ผลประกอบการที่ดี
 และผลตอบแทนเงินลงทุนท่ีคุ้มค่า
• มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 มีแผนกลยุทธ์และการบริหาร  
 ความเสี่ยงการเปิดเผย
 และความโปร่งใสของข้อมูล
 ทางธุรกิจ

• จัดทำารายงานประจำาปี
 และรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน
• สร้างผลประกอบการที่ดี
 และจ่ายเงินปันผล
• เปิดเผยข้อมูลของบริษัท
 อย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์
 แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 และผ่านทางกิจกรรมหรือช่องทาง 
 อื่น รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัท
• กำาหนดหลักการปฏิบัติ
 และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 และนโยบายการรายงานเบาะแส
 และการแจ้งข้อร้องเรียน
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม 
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
 ไทย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติ  
 เพื่อการต่อต้านการทุจริต 
 คอร์รัปชันในภาคเอกชน

GOVERNMENT
หน่วยงานราชการ

SHAREHOLDERS 
AND INVESTORS

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• การประชุมและการตรวจเยี่ยม 
 กิจการ รวมถึงตรวจสอบ 
 คุณภาพเป็นประจำา
• การฝึกอบรมให้แก่คู่ค้า
 และการจัดกิจกรรมต่างๆ
• การจัดประชุม Supply Chain  
 Management ประจำาปี
• การสำารวจความคิดเห็นทุกสองปี 

• ปฎิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 
 และเท่าเทียม
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ที่เป็นธรรมและโปร่งใส
• สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 ในระยะยาว
• ให้ความยืดหยุ่น
 ในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้า
 ตามความเหมาะสม

• มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าและ 
 กระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน
• กำาหนดหลักการปฏิบัติและ 
 จรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า
• จัดทำาการสำารวจความคิดเห็น 
 ของคู่ค้า
• ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ 
 จัดซื้อจัดจ้างและวิธีการสื่อสาร 
 เพื่อบรรลุความต้องการร่วมกัน
• แบ่งปันความรู้และเทคโนโลยี 
 เพื่อพัฒนากระบวนการจัดซื้อ 
 จัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น
• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
 ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

16
2014 Sustainability Report
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557



• Regular site visits and  
 meetings with community  
 leaders

• Regular NGO visits,
  workshops, seminars 
 and partnership meetings

• Press releases and meet- 
 the-press events

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

• Create jobs
• Partnerships in development 
 for social and environmental  
 progress

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

• Information and news 
 on Minor International’s 
 businesses

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

• Provide local employment
• Engage in local procurement 
 and contractor services
• Develop community-related  
 projects

• Discuss issues and follow  
 up on potential partnership  
 agreements, sustainability 
 development programs,  
 action plans and fundraising 
 activities

• Engage regularly with 
 media

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

• เยี่ยมชุมชนและประชุมกับ
 ผู้นำาชุมชน

• พบปะ จัดประชุมและสัมมนา 
 กับองค์กรพัฒนาเอกชน
 เป็นประจำา

• การแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์  
 การพบปะสื่อมวลชน

• การประชุมร่วมกันเป็นประจำา
• การประชุมประจำาปีของผู้ดำาเนิน 
 ธุรกิจแฟรนไชส์
• การประชุมโต๊ะกลม กิจกรรม
 ของบริษัท กิจกรรมเพื่อสังคม 
 และการสำารวจทุกสองปี
• การสื่อสารจากประธานเจ้าหน้าที ่
 บริหารถึงเจ้าของโรงแรม
• การติดต่อสื่อสารระหว่าง 
 หน่วยงานพัฒนาธุรกิจโรงแรม 
 กับเจ้าของโรงแรม
 และการประชุมต่างๆ
• งานมอบรางวัลประจำาปี
 ของไมเนอร์ 

• การจ้างงาน
• สนับสนุนการพัฒนาสังคมและ 
 สิ่งแวดล้อม

• ร่วมมือกันในการบริจาค
 สนับสนุนและจัดทำาโครงการ

 เพื่อสังคม

• ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับ 
 ธุรกิจของไมเนอร์

• สร้างคุณค่าและผลประโยชน ์
 ทางธุรกิจร่วมกัน
• ให้ความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจ 
 และนวัตกรรมของสินค้า
 และบริการใหม่
• ยินดีให้การสนับสนุน
 อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา

• จ้างงานและส่งเสริมการพัฒนา 
 อาชีพของคนในชุมชน
• ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้าง
 ในท้องถิ่น
• จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

• ปรึกษาหารือและติดตามเกี่ยวกับ 
 ความเป็นไปได้ในการร่วมมือกัน 
 โครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 แผนการปฏิบัติ และกิจกรรม 
 จัดหาเงินทุน

• การพบปะสื่อมวลชน
 และแถลงข่าวเป็นประจำา

• ทบทวนและแลกเปลี่ยน
 ความคิดเห็นระหว่างกัน
 เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์โครงการ
 ที่สร้างคุณค่า
• จัดหาพนักงานให้ทำางานร่วมกัน 
 เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำางาน 
 และผลประโยชน์ต่างๆ
• ทบทวนและให้ความรู้
 ด้านนวัตกรรมของสินค้าใหม่
• ฝึกฝนให้เกิดการสื่อสาร
 ที่มีประสิทธิภาพ
• ทบทวนและช่วยแก้ปัญหา
 ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

STAKEHOLDER 
GROUP

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ENGAGEMENT 
APPROACH
วิธีการมีส่วนร่วม

STAKEHOLDER
EXPECTATIONS

ความต้องการ/ความคาดหวัง

MINOR’S INITIATIVES
AND RESPONSES

การตอบสนอง

BUSINESS
PARTNERS

พันธมิตรทางธุรกิจ

COMMUNITY
ชุมชน

NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS (NGOS)

องค์กรพัฒนาเอกชน

MEDIA
สื่อมวลชน

NEWS
WWW

17
Minor International Public Company Limited
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



MATERIALITY 
ASSESSMENT PROCESS 
AND MATERIALITY MATRIX
กระบวนการกำาหนดประเด็นที่สำาคัญ และผังแสดงประเด็นสำาคัญที่นำาเสนอในรายงาน

ในการกำาหนดประเดน็สำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
เราได้อ้างอิงขั้นตอนในการจัดทำา 4 ขั้นตอน ตามแนวทางของกรอบ
การรายงานสากล GRI (Global Reporting Initiative) ดังที่แสดงไว้
ในภาพด้านล่างนี้

• วิ เคราะห์ข้อมูลที่ ได้รับจากทั้ง 
 ภายนอกองคก์รและภายในองคก์ร 
 เพื่ อ ระบุทิศทางของประเด็น 
 ด้านความย่ังยืน ท้ังโดยท่ัวไป 
 และในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

• มีส่วนร่วมกับผู ้มีส่วนได้เสียทั้ง 
 ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ 
 ระบุประเด็นสำาคัญและจัดลำาดับ 
 ความสำ าคัญของประเด็นที่ มี 
 นัยสำาคัญต่อธุรกิจ

• ตรวจทานความถูกต้องในการจัด 
 ลำาดบัความสำาคญัของประเดน็ทีม่ ี
 นัยสำาคัญต่างๆ ตามคะแนนและ 
 นำาเสนอเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติ

• ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืน 
 โดยใช้ผลตอบรับที่ได้จากผู้มีส่วน 
 ได้เสียมาผนวกไว้ในการจัดทำา 
 รายงานครั้งต่อไป

In conducting Minor International’s materiality assessment, 
we referenced the 4-step process recommended by GRI 
(Global Reporting Initiative). The assessment process is as 
illustrated below:

• Conduct external analyses and 
 internal reviews – to identify 
 general and industry-specific 
 sustainability trends 

• Engage with internal and  
 external stakeholders – to  
 identify and prioritize material  
 aspects of business units

• Validate prioritized material  
 aspects – based on ratings –  
 and present to Management  
 for approval

• Review reported material  
 aspects for next reporting   
 cycle – by incorporat ing 
 s takeholder  feedback to  
 published report

IDENTIFICATION

ระบุประเด็นสำาคัญ

PRIORITIZATION

จัดลำาดับความสำาคัญ

VALIDATION

 ตรวจทานความถูกต้อง 

REVIEW

ทบทวนผล
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IMPORTANCE TO MINOR / ความสำาคัญต่อไมเนอร์LOW
น้อย

HIGH
มาก

HIGH
มาก

เมือ่ประเดน็สำาคญัด้านความยัง่ยนืได้รบัการตรวจทานและเหน็ชอบแล้ว  
เราจึงนำาหัวข้อเหล่านั้นมาจัดทำาผังแสดงประเด็นสำาคัญที่นำาเสนอ 
ในรายงาน โดยใช้แนวทางตามมาตรฐานของกรอบการรายงานสากล 
ด้านความยั่งยืน GRI G4 โดยเราได้ให้คะแนนตามความสำาคัญ 
ของประเด็นนั้นๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อไมเนอร์

Once the prioritized aspects were validated and approved, 
we then mapped them to the topics covered by GRI’s G4 
framework to develop our Materiality Matrix. Aspects were 
rated based on their importance to our stakeholders and 
Minor International. 

• Non-discrimination
• Marketing Communications
• Customer Privacy

• ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม
• การสื่อสารด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
• ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

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

• Supplier Environmental Assessment
• Diversity and Equal Opportunity
• Supplier Assessment for Labor Practices

• การประเมินความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
 ของผู้จัดจำาหน่าย
• ความหลากหลายและเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
• การประเมินความรับผิดชอบด้านการใช้แรงงาน
 ของผู้จัดจำาหน่าย

• Anti-Corruption

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

• ผลประกอบการของธรุกจิ
• ความเป็นทีรู่จ้กัในตลาด
• การจดัซือ้จดัจ้าง
• การจดัการด้านพลงังาน
• การจดัการนำา้
• การปฏบิตัติามกฎหมาย
• การจ้างงาน
• มาตรฐานความปลอดภยั
 และอาชวีอนามยั
• การจดัฝึกอบรมและให้การศกึษา
• ความปลอดภยัและสขุอนามยั
 ของลกูค้า
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MINOR 
SUSTAINABILITY 
GOVERNANCE 
STRUCTURE
การกำากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

C-Level Management
ผู้บริหารระดับสูง

Office of Strategy Management
ฝ่ายบริหารกลยุทธ์

CSR Department
ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม

Sustainability Committee
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Functional Teams / คณะทำางาน

Operations
ปฏิบัติการ

IT
สารสนเทศ

Marketing
การตลาด

HR
ทรัพยากรบุคคล

Finance & Accounting
บัญชีและการเงิน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ของบริษัท และ
ไดร้บัการสนบัสนนุอยา่งเตม็ทีจ่ากคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 
ระดับสูงทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการมีการติดตามความคืบหน้า 
ทุกไตรมาส

ในปี 2557 เรายังคงตั้งเป้าหมายและเริ่มปฏิบัติการที่จะให้มี 
การสอดแทรกการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนิน
ธุรกิจประจำาวัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและกำาหนด
ทิศทางการดำาเนินงานผ่านผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงของ 
ฝ่ายธุรกิจต่างๆ ของไมเนอร์ ยังคงทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำา กำาหนด
ทศิทางการดำาเนนิงาน และกำากบัดแูลการพฒันาอยา่งยัง่ยนืโดยรวม 
พร้อมทำางานร่วมกันกับฝ่ายบริหารกลยุทธ์และฝ่ายบริหาร 
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่แผนกลยทุธข์องบรษิทัและ
แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการติดตาม
การดำาเนินงานให้เป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และส่งเสริมให้ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
และในปี 2558 เราจะมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการพัฒนาเพื่อ 
ความยั่งยืนอย่างเป็นทางการเพื่อประสานงานด้านนี้โดยเฉพาะ

Sustainability Development is an integral part of our  
business strategy, with full support from the Board of  
Directors and senior management, and is reviewed by  
the Board of Directors quarterly.

In 2014, we continued to pursue our aim of integrating 
sustainability into our everyday processes. The Board of 
Directors approved and provided direction through our  
C-Level Management. Our appointed Sustainability  
Committee, comprising of senior management from  
different functions, continued to guide and oversee the 
general direction of our sustainability efforts. The committee 
also worked closely with our Office of Strategy Management 
and CSR Department to synchronize corporate strategies 
and sustainability initiatives by monitoring the execution of 
those strategies and initiatives as planned, and promoting 
the inclusion of sustainability into our business practices.  
Steps are being taken to formally establish a Sustainability 
Department in 2015.
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Social Responsibility Mindset   จิตสำานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
     

     
      

        
          Good Corporate Governance  การกำากบัดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ก่อร่างขึ้นจากรากฐาน 
ค่านิยมองค์กรของบริษัท ซึ่งให้ความสำาคัญกับการเอาใจใส่ลูกค้า  
ผลงานการทำางาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และ
การประสานพันธมิตร โดยคำานึงถึงผลกระทบจากการดำาเนินงาน
ของเราต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เราเชื่อว่าปัจจัยหลักสี่ประการ คือ 
บุคลากร ลูกค้า พันธมิตร และสิ่งแวดล้อม จะเป็นพลังขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืนให้ไม่เพียงแต่กับไมเนอร์ แต่รวมถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา

Minor’s Sustainability strategy was built around our  
Core Values: Customer Focus, Result Oriented, People  
Development, Innovative, and Partnership; taking into  
account the impact of our operations to all stakeholders.   
We believe four key factors – people, customers, partners,  
and environment – drive the sustainability not only of Minor,  
but also of our key stakeholders and our community.

MINOR
SUSTAINABILITY
FRAMEWORK
แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

KEY 
SUSTAINABILITY 

DRIVERS

    Driving People 
Development

       มุ่งมั่นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์   สร้างสรรค์

    ประสบการณ์ที่ดี
      แก่ลูกค้า

พัฒนาความสัมพันธ์
         ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

        ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

Engaging in 
       End-to-End 
            Customer  
                 Experience 

     Managing 
   Environmental
Impact

  Committing 
 to Long-term 
   & Sustainable 
        Partnerships

Core Values
Customer Focus 
Result Oriented 

People Development
Innovative 
Partnership

ค่านิยมขององค์กร
มุ่งเน้นที่ลูกค้า 

การทำางานต้องมีผล
มุ่งมั่นพัฒนาคน 

ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน 
ประสานพันธมิตรเพ่ือธุรกิจท่ีย่ังยืน
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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 Minor 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 make 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.

In addition, we also realize that to be able to drive for  
sustainability, we need to create an environment that  
stresses and fosters good corporate governance and  
a socially responsible mindset amongst our employees.  
We believe that once sustainability becomes part of our 
“DNA”, it will be embedded into our operations naturally. 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจถือเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดใน 
การขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เรามองว่าบุคลากรคือ 
ทรัพยากรหลักที่ทรงคุณค่าและเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม  
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของ 
ทรัพยากรมนุษย์ เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้นำาทั้งในไมเนอร์และ 
เพื่อสังคม กระบวนการของเรานั้นทำาในหลายระดับ เริ่มจากการวาง 
รากฐานที่ดีให้แก่เยาวชนและชุมชน ไปสู่ระดับขั้นของการพัฒนา
ทักษะและหล่อหลอมให้เป็นผู้นำาที่ดีและยั่งยืน

เราสนับสนุนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในประสบการณ์ในการใช้สินค้า 
และบรกิารของเราในทกุขัน้ตอน เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่ลกูคา้ไดร้บัสนิคา้ 
และบริการที่ดีที่สุด และเราได้ทำาธุรกิจโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้เสียของเรา 

เรามุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยืนยาวและยั่งยืนกับพันธมิตรและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของเรา

ไมเนอรม์คีวามตัง้ใจทีจ่ะดำาเนนิธรุกจิทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบในเชงิบวก
ต่อสิ่งแวดล้อมในทุกประเทศที่เราดำาเนินธุรกิจอยู่  

ยิง่ไปกวา่นัน้ เรายงัตระหนกัวา่การจะมุง่ไปสูค่วามยัง่ยนืไดน้ัน้ เราตอ้ง 
ให้ความสำาคัญและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
และส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม เราเช่ือว่า 
เมื่อแนวคิดเรื่องการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ถูกหล่อหลอมให้เป็น 
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Balancing economic, social and environmental goals in  
the midst of competitive environment is the essence of our 
sustainable growth, and aligning those goals 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.

ส่วนสำาคัญในวัฒนธรรมองค์กรของไมเนอร์แล้ว การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ก็จะเกิดขึ้นในกระบวนการทำางานได้ด้วยตัวของมันเอง

ด้วยสภาวะการแข่งขันท่ีสูงในปัจจุบัน การสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมาย 
ทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้
องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการวางเป้าหมายดังกล่าว
ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธอ์งคก์รทำาใหเ้รามัน่ใจวา่การดำาเนนิงานตา่งๆ
ของบริษัทจะส่งผลเชิงบวกกับส่วนรวม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 5 ปี
ของบรษิทั และมกีารปลกูฝังให้เป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการทำางาน
ปกตมิากขึน้อย่างต่อเนือ่ง คณะกรรมการบรษิทัจะมกีารอภปิรายและ
รับรองแผนงานสำาหรับโครงการต่างๆ กำาหนดระยะเวลาดำาเนินงาน 
วิธีการประเมินผลการดำาเนินงาน และความคืบหน้าและผลสำาเร็จ
ของโครงการอย่างสมำ่าเสมอ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการผลักดันกลยุทธ์ พร้อมทั้งการสนับสนุนและลงมือปฏิบัติโดย
พนักงานทั้งองค์กร
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SUSTAINABILITY 
DRIVERS
ปัจจัยสู่ความยั่งยืน

เราเชื่อว่าบุคลากร 
ลูกค้า พันธมิตร 
และสิ่งแวดล้อม
เป็นพลังขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน

MY PEOPLE 
MY PLANET 

...MINOR



DRIVING 
PEOPLE 
DEVELOPMENT
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การที่เราเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว พักผ่อน 
และสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
และมีจำานวนพนักงานกว่า 50,000 คน ใน 32 ประเทศทั่วโลก เรามี
ความภาคภูมิใจที่จะกล่าวว่า เราอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวกับ “คน” เราให้
ความสำาคญักบัทรพัยากรบคุคลว่าเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่า และมุง่มัน่ 
ที่จะปฏิบัติต่อบุคลากรของเราอย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องโอกาสทาง
ด้านอาชพี ค่าตอบแทน การฝึกอบรมและสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

บุคลากรของเราเป็นปัจจัยสำาคัญของธุรกิจและแบรนด์ของเรา  
ความสำาเร็จและความยั่ งยืนของเรานั้นขึ้นอยู ่กับการลงทุน 
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เรามีความตั้งใจที่จะ 
ผลักดันให้พนักงานของเราทำางานอย่างเต็มประสิทธิภาพจนถึง 
ขีดความสามารถสูงสุดของพวกเขา ดังที่เราได้ยึดถือการ “มุ่งมั่น
พัฒนาคน” เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร 5 ข้อของไมเนอร์

นอกเหนือจากการเป็นสมาชิกของครอบครัวไมเนอร์แล้ว บุคลากร
ของเรายังเป็นสมาชิกของครอบครัว ของชุมชนและเป็นพลเมือง 
ของประเทศที่เรามีการดำาเนินธุรกิจอยู่ จากการที่เราให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรโดยคำานึงถึงศักยภาพอันแท้จริงของพวกเขา 
ทีส่ามารถบรรลขุดีความสามารถสงูสดุได้ เราจงึหวงัว่าเราจะได้สร้าง
ผลกระทบที่ดีต่อคนรอบข้างของเขาด้วย นอกจากนี้ การที่เราใช ้
กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลายระดับชั้น โดยขยาย
ขอบเขตมากกว่าการพัฒนาเพียงแค่พนักงานของเรา แต่ครอบคลุม
ไปถึงการวางรากฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนในระดับรากหญ้า 
การพฒันาทกัษะด้านวชิาชพีแก่นกัศกึษา ไปจนถงึการสร้างผูน้ำาทีจ่ะ
นำาพาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในองค์กรและสังคมของเรา

As one of the largest hospitality and leisure companies in 
the Asia Pacific region with over 50,000 employees in 32  
countries, we place great value and pride in stating that 
we are in a “People Business”. We consider our people a 
valuable asset and treat them fairly with regards to work 
opportunities, remuneration, training and development,  
and quality and safety of the working environment.

Our people form the core strength of our businesses and 
our brands. Our success and sustainability are dependent 
on and driven by how we invest in and harness this “human 
capital” of the company. We are committed to helping them 
perform at their best and achieve their full potential. This is 
clearly demonstrated by “People Development” being one 
of Minor’s five core values.  

Besides being members of the Minor family, our people are  
also members of their own families and their communities,  
as well as citizens of the countries where we operate.  
By focusing on developing our people with the right values 
to achieve their full potential, we envision creating ripple 
effects within their spheres of influence. In addition, our 
multi-leveled people development approach expands  
beyond our own employees, and ranges from grass-root  
level of supporting children’s education to developing  
technical skills for students and onto building sustainable 
leaders for our organization and the society.
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PREPARE
FOUNDATION

DEVELOP SKILLS

BUILD FUTURE 
SUSTAINABLE 

LEADERS

SUSTAINABLE LEADERS 
OF COMPANY, 

COMMUNITY & COUNTRY 

• Scholarships
• School/Education/
 Children development

• Skills development
 through MOU & 
 Student working 
 programs

• Job opportunities & 
 hiring

• Training & Skills 
 enrichment
• Coaching & Career
 management

• On-going Leadership
 & coaching skill
 development

• ทุนการศึกษา
• พัฒนาโรงเรียน/
 การศึกษา/เยาวชน

• พัฒนาทักษะผาน
 โครงการความรวมมือ
 กับสถาบันการศึกษา 
 และโครงการจางงาน
 นักศึกษา

• สรางงาน • ฝกอบรมและเพิ่มทักษะ
• ใหคำปรึกษาและแนะนำ
 การบริหารอาชีพ

• พัฒนาความเปนผูนำ
 อยางตอเนื่อง

ผูนำที่ยั่งยืนขององคกร 
ชุมชนและประเทศ

วางรากฐาน

สรางผูนำอยางยั่งยืน

พัฒนาทักษะ

MINOR’S PEOPLE 
DEVELOPMENT
JOURNEY

PREPARING FOUNDATION

Our people development approach is multi-leveled and  
is not just internally-focused within the company. Children’s 
education is an area that is close to our hearts, as we believe 
it is the foundation of human capital development.  

We continue to give on-going support to disadvantaged 
schools. The longer we work with these schools, the better 
understanding we accumulate of the schools’ and  
communities’ needs which enabled us to work with these 
schools more effectively to improve the quality of their  
students’ learning.

Minor’s “English for Kids” Program sponsors native English 
speakers to teach at two schools under our support.  
The aim is to improve the English literacy of the children 
at both schools. To further practice their English skills,  
the teachers have organized for the children to volunteer  
as “junior tour guides” for tourists at a local temple.

วางรากฐานด้านการศึกษา

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเรานั้น ครอบคลุมในหลาย
ระดับชั้นและไม่ได้เน้นเฉพาะการพัฒนาภายในองค์กรแต่เพียง 
อย่างเดียว เราให้ความสำาคัญกับการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน 
เพราะเราเชือ่ว่าสิง่นีค้อืรากฐานทีส่ำาคญัของการพฒันาทรพัยากรมนษุย์
 
เรายังคงให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนที่ขาดโอกาสหลายแห่ง  
จากการที่เราได้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้มาเป็นเวลาพอสมควร  
ยิ่งทำาให้เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียนและชุมชน 
ใกล้เคียง ซึ่งช่วยให้เราร่วมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไมเนอร์ให้การสนบัสนนุโครงการ “English for Kids” โดยการจ้างครู 
ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา มาสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนของ 
โรงเรียน 2 แห่งที่เราให้การสนับสนุนอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา 
การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กๆ ในโรงเรียนทั้งสองแห่ง และเพื่อให้
เดก็ๆ ได้มโีอกาสฝึกการสนทนาภาษาองักฤษ ครผููส้อนได้จดักจิกรรม
ให้นักเรียนอาสาเป็นมัคคุเทศก์รุ่นเยาว์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
ที่วัดในท้องถิ่นด้วย

เส้นทางการพัฒนาคนของไมเนอร์
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The Pizza Company’s “Book Club” Program entered its 
12th year with participation from over 255,000 students 
from 589 schools in one semester. 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 pizzas.  
187,722 pizzas were redeemed in 2014.

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 Heinecke Foundation.  
In 2014, over 770 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.

โครงการส่งเสรมิรกัการอ่าน “เดอะ พซิซ่า คอมปะน ีชวนน้องอ่าน” ได้เข้าสูปี่ที ่12 โดยมนีกัเรยีนกว่า 255,000 คน จาก โรงเรยีน 589 แห่ง เข้าร่วม 
โครงการนีภ้ายใน 1 ภาคการศกึษา โครงการนีจ้ดัขึน้เพือ่ส่งเสรมินสิยัรกัการอ่านของนกัเรยีน ด้วยการให้ครแูละโรงเรยีนแนะนำาหนงัสอืทีเ่หมาะสม 
กับพัฒนาการการอ่านของนักเรียน และเมื่อนักเรียนอ่านหนังสือจนจบแล้วก็จะได้รับแสตมป์ในบัตรสะสมเพื่อนำาไปใช้แลกพิซซ่า ในปี 2557 
โครงการนี้ได้แจกพิซซ่าไปแล้วถึง 187,722 ถาด

เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนมคีวามเป็นเลศิทางวชิาการควบคูไ่ปกบัการปลกูฝังความรบัผดิชอบต่อสงัคม  ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล ร่วมกบัมลูนธิิ 
ไฮเนค็ มอบทนุการศกึษาให้แก่นกัเรยีนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาไปจนถงึระดบัอดุมศกึษา ในปี 2557 มนีกัเรยีนทีไ่ด้รบัทนุการศกึษามากกว่า 
770 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ได้รับเลือกจากโรงเรียนในเขตชุมชนที่มีหน่วยธุรกิจของไมเนอร์ตั้งอยู่ อาทิ ชุมชนริมทางรถไฟคลองเตย 
และชุมชนในเขตพื้นที่ธนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ พัทยา หัวหิน สมุย เกาะพะงัน ตรัง และภูเก็ต
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Our global footprint enables us to reach out to support  
many local communities. Our properties in various locations 
from China, Thailand to Maldives, and others are keen to 
support and share their knowledge and knowhow with local 
schools and communities. Our activities include education 
sessions on conservation, nutrition, health and anti-drug 
awareness and hotel visits by students and teachers.

DEVELOPING SKILLS

As part of our goal to become a “practical knowledge center”, 
we expanded our collaboration with key government agencies  
such as the Ministry of Education and the Office of Vocational  
Education Commission (VEC), as well as with universities  
and vocational institutions. In 2014, six brands of Minor Food  
Group Thailand, namely The Pizza Company, Sizzler,  
Swensen’s, Burger King, Dairy Queen and The Coffee  
Club joined Minor’s “Corporate University” Program 
to sign Memorandum of Understanding (MOU) with 
universities and vocational institutions. This program 
benefits both students and business as it bridges the gap  
of human resource shortage for business and helps  
students to gain hands-on experience and income during 
their education. It comprises of three courses: internship 
program – 320-350 hours; co-operative education program –  
4-6 months; bilateral co-operative program: 1-2 years.   
Since the program inception, we had participation of over  
6,000 students from 106 institutions across the country. 
Students who participated in the program have been found 
to develop more maturity and a sense of responsibility.

In addition to providing job opportunities, Minor is committed 
to be a fair and ethical employer.  As Minor is headquartered 
in Thailand, where the operations contributed 65% of total 
revenue in 2014, it complies with Thai labor laws, which 

การทีไ่มเนอร์มธีรุกจิทีต่ัง้อยูใ่นหลายประเทศทัว่โลกทำาให้เราสามารถ 
เข้าไปมส่ีวนสนบัสนนุชมุชนท้องถิน่ทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ โรงแรมในเครอื 
ของไมเนอร์หลายแห่ง ทั้งในประเทศจีน ไทย มัลดีฟส์ และอีกหลาย
ประเทศ ล้วนมส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุและแบ่งปันความรูแ้ละทกัษะ 
ต่างๆ ให้แก่โรงเรยีนและชมุชนในระดบัท้องถิน่ กจิกรรมของเราครอบคลมุ 
ตั้งแต่การให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาหารที่มี
ประโยชน์ สขุอนามยั การรณรงค์เพือ่ต่อต้านยาเสพตดิ รวมถงึการจดัให้ 
นักเรียนและครูเข้าเยี่ยมชมโรงแรม

พัฒนาทักษะต่างๆ

เราวางเป้าหมายให้ไมเนอร์เป็น “ศนูย์การเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะ”  
และได้ขยายขอบเขตความร่วมมอืไปยงัหน่วยงานรฐับาล เช่น กระทรวง 
ศกึษาธกิาร สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา รวมถงึ วทิยาลยั
และมหาวทิยาลยัต่างๆ ในปี 2557 แบรนด์ของไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ ทัง้ 6 
แบรนด์ คอื เดอะ พซิซ่า คอมปะน ีซซิซ์เลอร์ สเวนเซ่นส์ เบอร์เกอร์ คงิ 
แดรี ่ควนี และเดอะ คอฟฟ่ี คลบั ได้ร่วมทำาโครงการพฒันาหลกัสตูร
การศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา และร่วมลงนามในบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) ร่วมกบัวทิยาลยัอาชวีศกึษาและมหาวทิยาลยั
หลายแห่ง โครงการนี้ช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำางาน 
ในสถานประกอบการจรงิ และมรีายได้ในระหว่างศกึษา ขณะเดยีวกนั
ก็ลดช่องว่างของปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจ โครงการนี้ 
ประกอบด้วยสามหลักสูตรคือ หลักสูตรฝึกงาน 320-350 ชั่วโมง 
หลักสูตรสหกิจ 4-6 เดือน และหลักสูตรทวิภาคี 1-2 ปี  ตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการในปี 2555 เรามนีกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการมากกว่า 6,000 คน  
จากสถาบนัการศกึษา 106 แห่งทัว่ประเทศ ทัง้นีเ้รายงัพบว่านกัศกึษา
ที่เข้าร่วมพัฒนาทักษะอาชีพกับเรามีพัฒนาการในด้านการใช้ชีวิต
และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพิ่มขึ้น

นอกเหนอืจากการสร้างโอกาสในการทำางานแล้ว ไมเนอร์ยงัมุง่มัน่ทีจ่ะ 
เป็นผู้จ้างงานที่มีความเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ จากการที ่
บรษิทัแม่ของไมเนอร์ ตัง้อยูใ่นประเทศไทย ซึง่ในปี 2557 มสีดัส่วนธรุกจิ 
คิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้ทั้งหมด เราจึงอยู่ภายใต้กฎหมายของ 
ราชอาณาจกัรไทย  ซึง่ห้ามมใิห้ต่อต้านสทิธกิารรวมตวัและเจรจาต่อรอง 
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prohibit anti-collective bargaining and discriminatory  
practices. Given our international footprint, our employees 
come from different countries and backgrounds, resulting 
in a diverse workforce. We ensure that employees’ salary 
and remuneration are appropriate with their capabilities 
and responsibilities, and are competitive with companies 
in the same industry. Male and female employees receive  
the same treatment for salary, remuneration and training. 
From our analysis, standard entry level wages of our business  
units in Thailand range between 4% to 66% higher than  
the country’s minimum wage of 9,000 Thai Baht per month, 
depending on the type of business, nature of job and location.  
Like most companies, we track and monitor employee  
turnover rates.  When an employee decides to leave, we 
conduct an exit interview to capture the reasons why our 
employees leave in order to identify the causes and take 
appropriate actions to reduce future attrition.

We are committed to conducting business in a manner that 
protects and promotes the safety and health of our employees. 
Minor owns three manufacturing plants in Thailand, namely 
Minor Dairy Limited, Minor Cheese Limited and NMT Limited.  
Occupational health and safety is therefore a material  
aspect in the operations of these plants and formal joint 
management - worker health and safety committees are 
formed at the factory level. The committees are represented  
by 3%, 8% and 7% of total workforce of Minor Dairy,  
Minor Cheese and NMT respectively. Monitoring of safety  
procedures onsite is carried out to ensure compliance  
with health and safety regulations, policies and KPIs.   
In 2014, Minor Dairy Limited and Minor Cheese Limited 

ของลูกจ้างและห้ามการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม  
และเนือ่งจากเราเป็นธรุกจิระดบันานาชาต ิพนกังานของเราจงึมาจาก 
หลายประเทศและมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้สิ่งแวดล้อม
ในการทำางานมีความหลากหลาย เราจึงต้องมั่นใจว่าค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมตาม 
ความสามารถและความรับผิดชอบของพวกเขา และอยู่ในระดับที่
เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วย พนักงาน 
ของเราทั้งชายและหญิงได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันในเรื่องของ 
อัตราเงินเดือน สวัสดิการ และการฝึกอบรมต่างๆ จากการประเมิน 
ของเรา อัตราค่าจ้างสำาหรับพนักงานระดับแรกเข้าในประเทศไทย
ของเรา จะสงูกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ตำา่ของประเทศไทยทีเ่ดอืนละ 9,000 
บาท อยู่ประมาณร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 66 ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
และทีต่ัง้ของธรุกจิ และเช่นเดยีวกบับรษิทัส่วนใหญ่ เรามกีารตดิตาม
อัตราการลาออกของพนักงานอย่างใกล้ชิด เมื่อพนักงานตัดสินใจ 
เลกิทำางานกบัเรา เราจะมกีารสอบถามถงึเหตผุลของการลาออกจากงาน  
เพื่อระบุถึงสาเหตุและหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการลดอัตรา
การลาออกในอนาคต

เรามคีวามมุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกจิเพือ่ปกป้องและส่งเสรมิให้เกดิ 
ความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงานของเรา โดยโรงงาน 
ของเราทั้งสามแห่งในประเทศไทย คือบริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำากัด 
บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำากัด และบริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด 
ให้ความสำาคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ภายในโรงงาน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย  
และอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำางานขึน้ในระดบัโรงงาน  
คณะกรรมการนี้ประกอบไปด้วย ผู้แทนเป็นสัดส่วนร้อยละ 3, 8  
และ 7 ของจำานวนพนักงานทั้งหมดของไมเนอร์ แดรี่ ไมเนอร์ ชีส  
และนวศรี แมนูแฟคเจอริ่งตามลำาดับ เรามีการติดตามตรวจสอบ 
กระบวนการด้านความปลอดภัยเพื่อให้เป ็นไปตามกฎหมาย 
และนโยบายด้านความปลอดภัย รวมถึงตัวชี้วัดความสำาเร็จ 
ในการทำางานด้วย ในปี 2557 ไมเนอร์ แดรี ่และ ไมเนอร์ ชสี ได้ดำาเนนิ 
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launched a safety program that focused on safety, quality, 
costs, delivery, motivation and environment. Its efforts were 
recognized where it won The Prime Minister’s Award 2014 
for Safety.

We provide all employees with professional and career 
development training by promoting high standards, 
operational excellence, ethical conduct, efficient evaluation 
systems and continuous improvement programs, while at  
the same time, encourages entrepreneurial thinking.  
Training courses are provided in relevant areas such as 
sales, marketing, accounting, leadership, software program 
and English literacy, as well as softer skills such as grooming  
and personal hygiene, and also environmental issues.  
In 2014, Minor’s employees received an average of  
78 hours of training per year. 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.

As part of the efforts to minimize corruption in the society, 
we are also working on a plan to hold anti-corruption-
related training courses to educate employees regarding  
Company’s policy and guidelines on anti-corruption actions 
and to encourage all employees to fight against corruptions  
in all forms. In 2014, we held a seminar called “Happy  
Money in Happy Workplace” by teaching that the long-term 
investment and money-saving is the basic of future wealth 
which can reduce both social inequality and corruption.  

โครงการด้านความปลอดภัย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย คุณภาพ  
ราคา การจัดส่ง การสร้างแรงจูงใจและประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม  
และได้รบัรางวลั อตุสาหกรรมดเีด่นประจำาปี 2557 ด้านความปลอดภยั  
(The Prime Minister’s Industry Award 2014) 

เราเดินหน้าพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ 
ฝึกอบรมและพฒันาทกัษะทีห่ลากหลาย  โดยส่งเสรมิความเป็นเลศิ
ด้านมาตรฐานการให้บรกิารและการปฏบิตังิาน  ส่งเสรมิจรรยาบรรณ  
มีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และมีโครงการพัฒนาศักยภาพ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเราส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด
เสมือนเป็นเจ้าของกิจการ โครงการฝึกอบรมเหล่านี้ มีทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับงานโดยตรง เช่น การขาย การตลาด การบัญชี ความเป็นผู้นำา 
ระบบปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์ และภาษาองักฤษ  และทีเ่ป็นทกัษะใน
การดำาเนินชีวิต เช่น การแต่งหน้าแต่งกายและสุขอนามัยส่วนบุคคล 
รวมถึงความเข้าใจในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ในปี 2557 พนักงาน
ของ ไมเนอร์ กรุป๊ ได้รบัการอบรมโดยเฉลีย่คนละประมาณ 78 ชัว่โมง
ต่อปี นอกจากนี้ พนักงานในทุกระดับจะต้องผ่านการประเมินผล 
การทำางานอย่างน้อยปีละครัง้ ซึง่นบัเป็นช่องทางหนึง่ทีท่ำาให้พนกังาน
ได้รับคำาแนะนำาและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน 
ของตนกับผู้บังคับบัญชาเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคต
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Minor Hotel Group launched the “Explorer Program”, 
a new vocational hotel training program, in the Maldives.  
This Australian accreditation program is aimed at developing  
the youth and employees in the regions we operate in and  
giving them a chance to improve their credentials while  
not having to forego their financial benefits. Successful  
completion of the training is awarded with a hospitality 
Certificate III qualification that provides the foundation for 
continued learning to progress towards a Certificate IV,  
and ultimately a Diploma in Hospitality. The 12-month program  
has a 70/20/10 format – 70% on-the-job-learning, 20% social 
learning, and 10% online formal classroom group. Plans are 
underway to extend the offering of this program to Thailand 
and other countries in the near future. 

Our China-based Riverside & Courtyard offered scholarships  
to 30 college students in Wuhan, where its grilled fish dish 
originated from. It also cooperated with the Chengdu New 
East China School to establish a Riverside professional  
training class. Students are trained on Riverside’s kitchen 
skills and directly enter into its system after graduation. 

Our contribution to skills training does not stop only at 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.

เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการต่อต้านการทจุรติในสงัคมไทย บรษิทัมแีผนใน
การจดัให้มกีารฝึกอบรมแก่พนกังานเพือ่ให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท โดยใน
ปี 2557 บริษัทได้จัดอบรมภายใต้หัวข้อ “Happy Money in Happy 
Workplace” โดยบรษิทัเชือ่ว่า การส่งเสรมิการลงทนุและการออมเงนิ
ในระยะยาว จะเป็นรากฐานทางการเงินที่มั่นคงในอนาคต ซึ่งมีส่วน
ช่วยลดความเหลือ่มลำา้ทางสงัคมและทำาให้ลดปัญหาการทจุรติลงได้

ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ได้เปิดตัว โครงการ “Explorer Program” ที่
มัลดีฟส์ ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมระดับอาชีวะที่ได้รับการรับรองวุฒิ
การศึกษาจากออสเตรเลีย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชน 
และพนักงานในพื้นที่ที่เราดำาเนินกิจการอยู่ และเปิดโอกาสให้แก ่
พวกเขาในการพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไม่ต้องสูญเสีย 
รายได้ในระหว่างอบรม สำาหรับผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับ  
ประกาศนียบัตรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในระดับ 3 ซึ่งทำาให ้
ผูอ้บรมมคีวามรูพ้ืน้ฐานเพือ่ใช้ในการศกึษาต่อในระดบัประกาศนยีบตัร 
ระดับ 4 ไปจนถึงระดับอนุปริญญาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 
ในทีส่ดุ โครงการนีใ้ช้เวลาในการอบรม 12 เดอืน ในรปูแบบ 70/20/10 
คือใช้เวลาร้อยละ 70 ในการปฏิบัติงานจริง อีกร้อยละ 20 เป็น 
การเรียนรู้ทางสังคม และร้อยละ 10 เป็นการเรียนในห้องเรียนแบบ
ออนไลน์ ซึง่เรากำาลงัวางแผนทีจ่ะขยายโครงการนีม้ายงัประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้

ร้านอาหาร ริเวอร์ไซด์ และ คอร์ทยาร์ด ที่ประเทศจีน ได้มอบทุนการ
ศึกษาจำานวน 30 ทุนให้แก่นักเรียนในระดับอุดมศึกษาในเมืองวูฮัน 
ซึ่งเป็นเมืองต้นกำาเนิดเมนูปลาย่างของเรา นอกจากนั้น ริเวอร์ไซด์ 
ยังร่วมมือกับโรงเรียนเฉินตู นิว อีสต์ ไชน่า ในการสร้างหลักสูตร 
การอบรมวิชาชีพ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการอบรมตามมาตรฐาน
ของริเวอร์ไซด์และสามารถเข้าทำางานที่ร้านอาหารของเราได้ทันที 
เมื่อสำาเร็จการศึกษา

การสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะในการทำางานของเราไม่ได้หยุด 
อยูเ่พยีงในร้านอาหาร โรงแรม หรอืจดุจดัจำาหน่ายสนิค้าของเราเท่านัน้ 
แคมป์ช้างของเราซึง่ตัง้อยูท่ีโ่รงแรมอนนัตราสามเหลีย่มทองคำา ยงัเป็น 
สถานที่ฝึกงานให้แก่ทั้งสัตวแพทย์และนักศึกษาสัตวแพทย์ด้วย  
นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์วิจัยในโครงการที่เกี่ยวกับช้างอีกหลากหลาย 
อาท ิการตดิตามความเครยีดของช้าง พฤตกิรรมด้านการเรยีนรูข้องช้าง  
และโครงการช้างบำาบัดแก่ผู้มีอาการออทิสติก
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BUILDING SUSTAINABLE LEADERS

At Minor, 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.  
To achieve this objective, we develop a variety of leadership 
development programs that are catered to fit employees at 
different levels. Our leadership training is not only classroom- 
based but also very much focuses on experiential learning.  
One such example is the Sustainable Leadership Development  
Program, a pilot leadership program to develop “sustainability- 
minded leaders”. A pioneer group of Top Talents were  
tasked to identify and implement “shared value” projects, 
which would result in long-term business benefits and social/ 
environmental impact. Projects include the revitalization  
of The Pizza Company’s Book Club Program – to improve 
the implementation process and results measurement of  
the program; The Pizza Company’s Driver Safety program – to  
instill safe-driving habits of its delivery riders; carbon footprint  
reduction in logistics – to reduce fuel and energy consumption;  
Swensen’s MOU Standard Operating Procedures (SOP) –  
to develop Minor Standards on establishing co-curriculum 
and skill training with universities.  

การสร้างผู้นำาเพื่อความยั่งยืน

ไมเนอร์เชือ่ว่า การสร้างความยัง่ยนืของธรุกจิ สิง่แวดล้อมและชมุชน  
สามารถบรรลุได้โดยการสร้างผู ้นำาที่มีคุณภาพภายในองค์กร 
และชมุชน ผูน้ำาทีด่จีะสามารถขบัเคลือ่นให้ธรุกจิประสบความสำาเรจ็  
โดยคำานึงถึงผู ้มีส ่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะทำาให้ธุรกิจของเรา  
สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู ่ร ่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด 
ดงักล่าว ไมเนอร์ได้ส่งเสรมิโครงการพฒันาผูน้�าทีม่คีวามเหมาะสม
กับพนักงานในแต่ละระดับ โครงการนี้ มิใช่เป็นเพียงการเรียนรู้จาก
การอบรมในห้องเรยีนเท่านัน้ หากรวมถงึการประยกุต์นำาไปปฏบิตัจิรงิ 
ในการดำาเนนิธรุกจิ ตวัอย่างหนึง่ของโครงการสร้างผูน้ำาของเรา ได้แก่ 
โครงการ พัฒนาผู้นำาเพื่อความยั่งยืน  ซึ่งเป็นโครงการนำาร่องใน 
การพฒันาให้ผูน้ำาในองค์กรของเรามจีติสำานกึในการสร้างความยัง่ยนื
ให้เกิดขึ้นจากงานที่พวกเขารับผิดชอบ กลุ่มผู้นำาที่มีศักยภาพที่ได้รับ 
คัดสรรมานั้น จะได้รับมอบหมายภารกิจในการนำาเสนอโครงการ 
ที่สร้างคุณค่าร่วม ที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม 
ในระยะยาว ซึ่งโครงการที่ได้รับการนำาเสนอนั้นมีหลากหลาย เช่น 
การปรบัปรงุโครงการส่งเสรมิรกัการอ่าน “บุค๊คลบั” เพือ่ให้ดำาเนนิการ 
และประเมินผลความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โครงการ
ขับขี่อย่างปลอดภัยของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี เพื่อสร้างนิสัย 
การขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับพนักงานส่งพิซซ่า โครงการลดปริมาณ
การใช้คาร์บอนในการขนส่ง เพือ่ลดปรมิาณการใช้พลงังาน โครงการ 
MOU Standard Operating Procedures (SOP) ของสเวนเซ่นส์  
เพื่อพัฒนามาตรฐานสำาหรับการสร้างหลักสูตรการศึกษาร่วมกับ 
สถาบันการศึกษา (MOU Program)
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Another leadership development program is the New Gen 
Talent Program whereby young employees with generation-Y  
lifestyles, who show high potential, are being groomed to 
assume key positions in the future. The 15-month program 
involves a group of middle managers who are assigned 
“extra curricular” individual projects which they need to work 
on, on top of their day-to-day responsibilities. The program 
is designed to improve the efficiency and performance of  
these New Gen Talents, as well as to enhance their career  
development and their relationships with senior management,  
peers and subordinates.

โครงการพัฒนาผู้นำาอีกโครงการหนึ่งคือ New Gen Talent Program 
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพนักงานที่เป็นคนรุ่นเจเนอเรชั่นวายและมี
ศักยภาพที่จะเป็นผู้นำาในอนาคต โครงการนี้มีระยะเวลา 15 เดือน  
มีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลาง จะได้รับมอบหมายโครงการ
พเิศษให้แต่ละคนไปดำาเนนิการนอกเหนอืจากงานประจำา โครงการนี้ 
ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพใน 
การทำางานของพนักงานรุ ่นใหม่กลุ ่มนี้ และสนับสนุนโอกาสใน 
การเตบิโตในการทำางานและการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ทีัง้กบัผูบ้รหิาร
ระดับสูง เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

SCHOOLS UNDER MINOR’S SUPPORT: 

• Sittipayakorn School 
 (Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)
• Wat 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 School
 (Thonburi District)
• Wat Sao Thong Kao School 
 (Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)
• Wat Na Hin Lard School 
 (Nakhon Nayok Province)
• Wat Saharat Bumrung School 
 (Pathumthani Province)

โรงเรียนที่ไมเนอร์ให้การอุปถัมภ์

• โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• โรงเรียนวัดกลางดง 
 จังหวัดนครราชสีมา
• โรงเรียนวรดิตถ์ วิทยาประสูทน์ 
 จังหวัดอ่างทอง
• โรงเรียนบ้านหนองขาม 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• โรงเรียนชาวไทยใหม่ 
 จังหวัดพังงา
• โรงเรียนวัดบางน�้าชน 
 เขตธนบุรี
• โรงเรียนวัดเสาธงเก่า 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• โรงเรียนวัดนาหินลาด 
 จังหวัดนครนายก
• โรงเรียนวัดสหราษฎร์บ�ารุง 
 จังหวัดปทุมธานี
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ENGAGING IN 
END-TO-END 
CUSTOMER EXPERIENCE 
สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

ด้วยหลักการดำาเนินกิจการโดย “มุ่งเน้นที่ลูกค้า” ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ค่านิยมขององค์กร ไมเนอร์จึงให้ความสำาคัญกับการสร้างสรรค์
ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า  เพราะเราตระหนักว่าการสร้าง 
ความประทบัใจแกล่กูคา้นัน้ เปน็ปจัจยัสำาคญัในการสรา้งความสำาเรจ็ 
และทำาให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นสร้าง
ความเข้าใจ ให้ความรู้ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
ของกระบวนการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และการให้บริการกับลูกค้า  
โดยมุ่งมั่นนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอย่างมี
ความรับผิดชอบและอย่างยั่งยืน

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ

ธรุกจิของไมเนอร์ ทัง้ธรุกจิโรงแรม ร้านอาหาร และสนิค้าจดัจำาหน่าย 
มีกระบวนการจัดการวัตถุดิบที่มีความหลากหลายและเกี่ยวข้อง 
กับผู้จัดจำาหน่ายจำานวนมาก ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่น 
ในพื้นที่ที่เราดำาเนินกิจการอยู่ เราจึงมุ่งเน้นในการจัดหาวัตถุดิบ
หรอืรบัซื้อผลติภณัฑ์ในท้องถิน่เท่าที่สามารถทำาได้ และเนื่องจาก
สำานักงานใหญ่ของไมเนอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งในปี 2557 มี
สัดส่วนธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 65 ของรายได้ทั้งหมด วัตถุดิบส่วนใหญ ่
ของเราจึงเป็นวัตถุดิบที่จัดซื้อจากภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น  
ในปี 2557 ผู้จัดจำาหน่ายที่ใหญ่ที่สุด 17 ราย จาก 20 รายของธุรกิจ 
ร้านอาหาร เป็นผู้จัดจำาหน่ายในประเทศ และมีมูลค่าสินค้าที่เราซื้อ 
คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าการจัดซื้อของของธุรกิจร้านอาหาร
ทั้งหมด นอกจากนั้น ในด้านความยั่งยืนของกระบวนการจัดการ
วัตถุดิบ ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป ได้มีนโยบายส่งเสริมความยั่งยืนของ
ทรพัยากรทางทะเล โดยโรงแรมของเราทกุแห่งจะไม่ให้บรกิารอาหาร
ที่ทำาจากหูฉลาม หรือปลาทูน่าครีบสีนำ้าเงิน

การตรวจสอบที่มาและมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาหาร

ธุรกิจของไมเนอร์กระจายอยู่ใน 32 ประเทศทั่วโลก และเช่นเดียวกับ
บรษิทัระหวา่งประเทศสว่นใหญ ่การตรวจสอบทีม่าของวตัถดุบิจนถงึ
ต้นทางนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย เรายังคง
ใหค้วามสำาคญักบัมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารทีน่ำาเสนอแก่
ลกูคา้อยา่งยิง่ยวด ภายใตป้รชัญา “จากฟารม์สูผู่บ้รโิภค” ของธรุกจิ
ร้านอาหาร หน่วยงานการจัดซื้อส่วนกลางของเรา ได้ทำางานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดกับผู้จัดจำาหน่ายรายใหญ่ในการตรวจสอบที่มาของ 
ผลติภณัฑห์ลกัๆ ในกระบวนการจดัการวตัถดุบิ เพราะเราตระหนกัวา่ 
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมีความสำาคัญเป็นอย่างมาก
ต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค

With “Customer Focus” being one of Minor’s core values, 
we are cognizant that the ability to positively influence and 
impact our customers’ experiences from end-to-end is crucial 
to Minor’s success and sustainability. Therefore, we strive to 
understand, engage, and educate our customers at every 
stage of their interaction with our products and services, 
and beyond. We are committed to deliver the best products 
and services to our customers responsibly and sustainably.

RESPONSIBLE SOURCING

As a hospitality and restaurant operator, and lifestyle brand 
retailer, the supply chains of Minor’s core businesses are  
diverse and comprise of numerous suppliers. With the intention 
to help improve the wealth of the communities where we 
operate in, we strive to source responsibly and locally where 
possible. As Minor is headquartered in Thailand, where 
the operations contributed 65% of total revenue in 2014,  
a significant percentage of our procurement budget is spent 
on local suppliers. For instance, in 2014, 17 of the top 20  
suppliers by spending of Minor Food Group are local  
suppliers and contributed to 30% of its total spending.  
On sustainable supply practices, Minor Hotel Group has  
a policy on sustainable seafood that none of our hotel  
properties is allowed to offer menu items that contain  
shark’s fin and blue fin tuna.

TRACEABILITY AND CUSTOMER HEALTH 
AND SAFETY

Like most international companies, and with our current  
footprint spanning over 32 countries, end-to-end supply chain  
traceability continues to be a hurdle. While we acknowledge 
those challenges, we do not compromise on customer 
health and safety. Under Minor Food Group’s Farm-to-Fork 
philosophy, our global sourcing team works closely with 
our biggest suppliers to ensure traceability of core products 
within our supply chain, as the quality and safety of these 
products significantly impact the health and safety of our 
customers.
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At the operational level, training on cleanliness and food 
safety continued to be a key focus in 2014. Burger King 
Thailand achieved the highest Operations Excellence score 
for food safety standards in Asia Pacific. For its stellar  
performance, the brand was awarded a Grade A by  
Burger King Asia Pacific.

FARMS MINOR FOOD GROUP 
SUPPLIERS

SUPPLIER ASSESSMENT
ANNUAL QUALITY 
ASSURANCE (QA) 
AUDIT

WAREHOUSING
+

DISTRIBUTION

CUSTOMER 
SERVICE

CONSUMPTION

100%
TRACEABILITY

CUSTOMER 
HEALTH 
AND 
SAFETY

20% 
TRACEABILITY

ฟารม
ผูจัดจำหนาย

ศูนยกระจายสินคา

การบริการ
ผูบริโภค

ตรวจสอบที่มาได

ตรวจสอบที่มาได

ประเมินผูจัดจำหนาย สุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของลูกคา

MINOR FOOD GROUP’S
FARM TO FORK
PHILOSOPHY

ในระดบัปฏบิตักิาร การจัดฝกึอบรมเรือ่งมาตรฐานความปลอดภยั
และความสะอาดของอาหารยังคงเป็นส่ิงท่ีเราให้ความสำาคัญอย่างย่ิง
ในปี 2557 เบอร์เกอร์ คิง ในประเทศไทยได้รับคะแนนการปฏิบัติการ 
เปน็เลศิ สงูสดุในดา้นมาตรฐานความปลอดภยัของอาหารในภมูภิาค 
เอเชียแปซิฟิก และด้วยเหตุนี้จึงได้รับการจัดลำาดับเป็นเกรด A  
โดย เบอร์เกอร์ คิง เอเชีย แปซิฟิก อีกด้วย

ปรัชญาจากฟาร์มสู่ผู้บริโภค
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No MSG @ Sizzler

Sizzler has been MSG-Free since 2010. 
We have requested our suppliers to 

remove MSG (monosodium glutamate) 
from over 150 products supplied to us 
from meat products to salad dressing. 

ซิซซ์เลอร์ปลอดผงชูรส

ซิซซ์เลอร์เป็นแบรนด์ที่ปลอดผงชูรส
มาตั้งแต่ปี 2553 เราได้ขอให้ผู้จัดจำาหน่ายของเรา
ยกเลิกการใส่ผงชูรสในผลิตภัณฑ์กว่า 150 ชนิด

ของเรา ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ไปจนถึงน้ำาสลัด

Did you know

Quality and safety of produces in many of our hotel properties 
also extend to the on-going practice of planting hydroponic 
or chemical-free local vegetables and herbs in our very own 
“Chef’s garden”, as well as sourcing from local growers.  
This practice also addresses some customers’ expectations 
on the availability of locally sourced or produced ingredients 
in menu selections.

In 2014, we did not identify any non-compliance with health 
and safety regulations and voluntary codes concerning  
the health and safety of products and services.

โรงแรมของเราหลายแห่ง ได้ขยายขอบเขตของมาตรฐานคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร โดยการปลูกผักและพืชสมุนไพร 
ไร้ดินหรือไม่ใช้สารเคมีในโครงการ “Chef’s garden” เพื่อใช้เป็น
วตัถดุบิ และมกีารจดัซือ้วตัถดุบิจากในทอ้งถิน่ ซึง่โครงการนีส้ามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่ต้องการทางเลือกของรายการ
อาหารที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบในท้องถิ่นอีกด้วย
 
ในปี 2557 เราไม่พบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัย
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Sustainable Palm Oil 
Both Minor Food Group and Minor Hotel 
Group procure palm oil only from suppliers  
who are members of Roundtable on  
Sustainable Palm Oil (RSPO)
 

Did you know

การประเมินและตรวจสอบคุณภาพของผู้จัดจำาหน่าย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารและ
สุขอนามัยของผู้บริโภค หน่วยงานจัดซื้อของไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป มี 
กระบวนการประเมนิผูจ้ดัจ�าหน่ายอย่างชดัเจน ผูจ้ดัจำาหน่ายรายใหม่ 
ทุกรายต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน 
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้จัดจำาหน่ายรายเดิมนั้น จะต้อง 
ได้รับการประเมินทุกปี และในกรณีที่พบประเด็นปัญหา ไมเนอร์จะ 
ร่วมมือกับผู้จัดจำาหน่ายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั้นอย่างเหมาะสม  
ในปี 2557 จากบริษัทที่ได้รับการตรวจประเมินจำานวน 104 บริษัท  
พบว่าร ้อยละ 88 ผ่านการตรวจสอบด้วยคะแนนร้อยละ 85  
หรอืมากกว่า และส่วนใหญ่ของผูจ้ดัจำาหน่ายทีค่ะแนนตำา่กว่าร้อยละ  
85 เป็นผู้จัดจำาหน่ายเดิมของแบรนด์ที่เราเพิ่งเข้าไปร่วมทำาธุรกิจ  
และหน่วยงานจดัซือ้ได้เข้าไปประเมนิเพือ่ทีจ่ะแก้ไขปัญหา หรอืจดัหา
ผู้จัดจำาหน่ายทดแทนต่อไป นอกจากนี้ในปี 2558 เรายังได้วางแผน 
ที่จะใช ้ เกณฑ์ด ้านสิ่ งแวดล ้อมและแรงงานในการประเมิน 
ผู้จัดจำาหน่ายของเราเพิ่มเติมอีกด้วย

กลุ่มธุรกิจโรงแรมของไมเนอร์ มีกระบวนการประเมินและตรวจสอบ 
ผู้จัดจำาหน่ายที่คล้ายกันกับกระบวนการข้างต้นสำาหรับการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ใช้สำาหรับทุกๆ โรงแรม แต่สำาหรับผลิตภัณฑ์พิเศษ  
โดยเฉพาะอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ จะจัดซื้อโดยตรงโดยโรงแรม
แต่ละแห่งเอง

การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
และความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

ไมเนอร์ให้ความสำาคัญกับการสื่อสารด้านการตลาดอย่างมี
ความรับผิดชอบและเคารพในสิทธิของข้อมูลของลูกค้า โดยเฉพาะ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการส่ือสารผ่านทางระบบสังคมออนไลน์ 
ต่างๆ โดยที่เราให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้า 
และให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการปฏิเสธการรับข่าวสารและข้อมูล 
จากแบรนด์ต่างๆ ของเรา นอกจากนี้ เรายังดูแลเพ่ือให้แน่ใจว่าเน้ือหา 
สาระของข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริง

ในป ี2557  เราไม่พบกรณีท่ีมีการทำาผิดหรือละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
กับการส่ือสารเพ่ือการตลาด และไม่พบว่ามีการร้องเรียนท่ีมีนัยสำาคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเช่นกัน

SUPPLIER ASSESSMENT AND AUDIT

As part of our commitment to customer health and safety, 
Minor Food Group’s global sourcing team conducts supplier  
assessments. New suppliers are assessed and are only 
accepted if they meet stringent selection criteria. Existing  
suppliers are audited annually, where identified audit issues 
are collaboratively tackled, with recommendations of  
appropriate corrective actions by the global sourcing team.  
In 2014, 104 suppliers were audited – 88% of them achieved  
a score of 85% and above. Majority of the suppliers who  
scored below 85% are suppliers of a newly acquired brand, 
and the global sourcing team is working on finding alternative 
suppliers. Plans are in place to include environmental and  
labor practice criteria in our supplier audits in 2015.

Minor Hotel Group conducts similar supplier assessment  
and audit processes for procurement of common and  
standardized items, with suppliers for specialized ingredients  
being managed locally by individual properties.

RESPONSIBLE MARKETING 
COMMUNICATIONS AND CUSTOMER PRIVACY 

We practice responsible marketing communications and 
respect customer privacy. This is especially relevant in terms of 
our direct online marketing communications and campaigns, 
where we respect customer privacy and provide customers 
with the choice to opt-out of receiving news and information  
from our various brands. We are also careful about our  
messaging to ensure all content is factual.    

For marketing communications, we did not identify any 
non-compliance with regulations and voluntary codes in 
2014. Similarly, we also did not identify any substantiated 
complaints concerning breaches of customer privacy.

น้ำามันปาล์มที่ผลิตอย่างยั่งยืน

บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป และ ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป สั่งซื้อ 
น้ำามันปาล์มจากผู้จัดจำาหน่ายที่ เป็นสมาชิกของ
มาตรฐานการผลิตน้ำามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO)
เท่านั้น
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CUSTOMER EXPERIENCES

Minor Hotel Group continues to craft and deliver experiences 
that enhance our guests’ well-being and those that promote 
our respect for the rich cultural traditions, historic heritage 
and natural beauty of the locations where our properties 
are sited. Our aim and aspiration are that by engaging 
our guests through their experiences beyond mere hotel 
services, they will have a better appreciation of their stays 
and will be inspired to become more healthful, sustainable 
and global citizens.

As people are becoming more and more savvy about 
their health, there is growing demand to seek professional 
guidance on how best to achieve the right balance in life. 
Anantara launched a new wellness concept “Balance” in 
2014 which is a flexible therapy comprising an inspirational 
variety of health, wellbeing and healing elements. These 
include wellness cuisine and cooking classes for healthier 
eating habits, de-stressing and energy-enhancing holistic  
elements like yoga or holistic healing therapies, and mentored  
educational seminars to implement a more balanced lifestyle 
into guests’ daily routine. A program of visiting practitioners  
specialising in Traditional Thai Medicine (TTM) is also available  
at selected Anantara properties.  

Demonstrating Anantara’s commitment towards cultural  
conservation, Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara, which  
won the Virtuoso® 2014 Best of the Best Hotel Awards – 
Most Innovative Guest Experience, showcased the local 
ancient traditional sport of falconry and salukis which has 
been practiced for thousands of years in the United Arab 
Emirates, led by Anantara’s very own local Connoisseur  
Falconer. Guests got to enjoy the best indigenous experience  
by interacting with the locals, learning traditional techniques,  
and listening to engaging stories and experiences  
about those wonderful creatures. At the same time, the  
falconer makes a dignified living off his skills and ensures 
the conservation of this ancient traditional sport.  

สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า

ไมเนอร ์โฮเทล กรุป๊ ยงัคงเดนิหนา้สรา้งสรรคแ์ละนำาเสนอประสบการณ ์
ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีด ีให้แก่ลูกค้า และยังได้จัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ดั้งเดิม 
และความสวยงามทางธรรมชาติของพ้ืนท่ีท่ีเรามีโรงแรมต้ังอยู่ เรามี 
ความต้ังใจท่ีจะให้แขกของเราได้สัมผัสและมีส่ วนร่ วมกับ 
ประสบการณ์เหนือระดับที่มากกว่าแค่การมาใช้บริการของโรงแรม 
ซึ่งจะทำาให้แขกของเราเห็นคุณค่า และมีแรงบันดาลใจในการรักษา
สุขภาพที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับ
ประชาคมโลก

ปจัจบุนัผูบ้รโิภคมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพมากขึน้ 
เรื่อยๆ ความต้องการมืออาชีพเพื่อแนะแนวในเรื่องการสร้างสมดุล 
ให้กับชีวิตจึงมีมากขึ้นด้วย ในปี 2557 โรงแรมในเครืออนันตรา 
ได้นำาเสนอแนวคิดการสร้าง “ความสมดุล” ให้กับชีวิต ด้วยศาสตร์
การบำาบดัทีผ่สมผสานระหวา่งการบำาบดัสขุภาพกายและสขุภาพจติ 
เข้าด้วยกัน รวมถึงหลักสูตรการสอนทำาอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อสร้าง 
นสิยัการกนิทีด่ ีการลดความเครยีด และการเพิม่พลงัจากภายใน เชน่  
โยคะ หรอื การบำาบดัแบบองคร์วม (holistic healing therapies) และมี 
การสัมมนาให้ความรู้ด้านการนำาศาสตร์เหล่านี้มาใช้สร้างสมดุล 
ให้กับการดำาเนินชีวิตประจำาวัน นอกจากนี้ เรายังมีการให้ความรู้ 
ด้านการแพทย์แผนไทย โดยผู้ชำานาญพิเศษ ที่โรงแรมอนันตรา 
ในประเทศไทยของเราบางแห่งอีกด้วย

โรงแรม คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท รีสอร์ท โดย อนันตรา ซึ่งได้รับ
รางวลัโรงแรมดเีดน่ จาก Virtuoso® 2014 ดา้นการมอบประสบการณ ์
เชงิสรา้งสรรคแ์กล่กูคา้ เปน็ตวัอยา่งหนึง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่
ของโรงแรมในเครืออนันตราในการสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยโรงแรมมีการสาธิตการแสดง เหยี่ยวทะเลทรายและ
สุนัขซาลูกิ โดยผู้ฝึกเหยี่ยว ซึ่งเป็นประเพณีกีฬาที่ดำารงมานับพันปี
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แขกของโรงแรมจะได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์แบบท้องถิ่นจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำารงชีวิตแบบโบราณ และได้รับฟังเรื่องเล่า
เกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ขณะเดียวกัน ผู้ฝึกเหยี่ยว
ก็ยังมีอาชีพและสามารถสืบทอดประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นไม่ให้
สูญหายไปด้วย
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Many of our Anantara properties promote cultural awareness 
of local communities. At Anantara Xishuangbanna, guests 
participated in the colorful folk traditions of the Dai Village  
and played basketball matches with the villagers, to enhance  
mutual cultural understanding. Anantara Sanya sewed  
together a “living pieces of history” experience for its guests  
with traditional weaving demonstrations by Li elders from  
Bing Lang Gu Village. They are masters of dyeing and  
embroidering fabrics who use simple ancient textile tools  
to create exquisite brocades. Anantara Si Kao brought guests  
to a local village with its last three women weavers who  
created functional handicrafts using the local nipa palm  
leaves. The latter two experiences exposed guests who  
might otherwise have never got to witness these artisans  
who are facing down the tide of modernity, and appreciate  
their craftsmanship and crafts. Simultaneously, they grant 
the artisans market access, niche though it may be, to their  
creations. In involving our guests, it becomes our joint 
humble contribution to help empower these communities  
by facilitating their access to sustainable livelihoods.

Closer to Minor’s home-base of Bangkok, Anantara Riverside’s  
Khlong Guru led guests to explore the maze of canals known as 
“khlongs” by longtail boat, seeing timeless river communities  
and exquisite temples, while regaling guests with his well-
informed insider insights. Guests who preferred a behind-the-
scenes street life experience set out on a guided bicycle tour, 
exploring unseen parts of the city to uncover hidden gems 
and unique glimpses of the real Bangkok. Likewise, guests 
who joined its Streetwise Guru Hidden Bangkok were led to 
discover Thai markets and wooden shop houses, exploring 
Chinatown’s narrow streets and alleys where traditional monk 
bowls were still crafted, and savoring local cuisine in tucked 
away places. Our properties’ practice of employing local 
guides helps contribute to the local communities’ social and 
economic development, as well as ensuring that our guests 
receive authentic local knowledge.

Our properties also involve guests in local environmental 
conservation and community initiatives. Details of their efforts 
are provided in the Managing Environmental Impact and 
Fostering Socially Responsible Mindset sections.

กลุ่มโรงแรมในเครืออนันตรามีนโยบายส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น ที่โรงแรมอนันตรา สิบสองปันนา แขกของโรงแรมจะมี
โอกาสมีส่วนร่วมในการแสดงพื้นบ้านอันสวยงามของชุมชนพื้นบ้าน
เผ่าไท และร่วมเล่นบาสเกตบอลกับชาวบ้านเพื่อเพิ่มความเข้าใจ 
ในวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนมากยิ่งขึ้น โรงแรมอนันตรา ซานย่า  
มีการจัดแสดง “วิถีชีวิตในประวัติศาสตร์” ที่แขกของโรงแรมจะได้ 
เห็นการสาธิตการทอผ้าไหมโบราณของแม่เฒ่าเผ่าหลี่ จากหมู่บ้าน 
บงิหลางก ูโดยมกีารแสดงวธิกีารยอ้มและปกัลายเพือ่สรา้งสรรคผ์นืผา้ 
อันงดงามด้วยเครื่องมือแบบโบราณแสนเรียบง่าย ส่วนที่โรงแรม
อนันตรา สิเกา แขกของโรงแรมสามารถไปเยี่ยมชมหมู่บ้านพื้นเมือง
และเรียนรู้การทำาหัตถกรรมท้องถิ่นจากใบจาก จากผู้หญิงสามคน
สุดท้ายที่มีความรู้นี้ ประสบการณ์ในสองเรื่องสุดท้ายนี้เป็นการมอบ
โอกาสให้ลูกค้าซึ่งอาจไม่ค่อยมีโอกาสได้ชื่นชมฝีมือด้านศิลปะของ
ชาวบา้นทีก่ำาลงัจะสญูหายไปกบัความทนัสมยัของปจัจบุนั ไดเ้ขา้ถงึ 
และอดุหนนุงานศลิปะทอ้งถิน่ การนำาแขกของโรงแรมเขา้ไปมสีว่นรว่ม 
กับชุมชนต่างๆ นี้ เป็นเพียงส่วนร่วมอันเล็กน้อยของเราในการช่วย
ส่งเสริมความแขง็แกร่งและสรา้งความเจริญอยา่งยัง่ยนืใหก้บัชุมชน

สำาหรับโรงแรมในประเทศไทย อนันตรา กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ จัด  
“ผูช้ำานาญคลอง” พาแขกของโรงแรมชมคลองอนัคดเคีย้วในกรงุเทพฯ
ด้วยเรือหางยาว ชมวิถีชีวิตริมคลองและวัดวาอารามอันสวยงาม
พร้อมกับเล่าเรื่องท้องถิ่นต่างๆ แขกที่ต้องการสัมผัสถึงเบื้องหลัง
ชวีติบนทอ้งถนน สำารวจเสนห่ข์องกรงุเทพฯในแบบทีไ่มม่ใีครเคยเหน็  
สามารถเลือกที่จะท่องเที่ยวโดยจักรยานได้ เช่นเดียวกับแขก 
ที่ประสงค์จะหาประสบการณ์ท่องกรุงเทพฯ แบบคนเมือง มัคคุเทศก์
จะพาไปชมตลาดเก่าและตึกแถวเก่าในเขตพระนคร เยี่ยมชม 
ตรอกซอยในยา่นเยาวราช ตรอกทีม่กีารทำาสงัฆภณัฑด์ว้ยมอื และชมิ 
อาหารตามร้านอาหารที่หลบอยู่ตามซอกซอยต่างๆ โรงแรมของเรา 
เน้นการจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อเป็นการช่วยสร้างความเติบโต 
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน ส่วนแขกของโรงแรมก็จะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นนั้นอย่างแท้จริง

โรงแรมของเราไดเ้ปดิโอกาสใหแ้ขกทีม่าพกัไดม้สีว่นรว่มในโครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆ รายละเอียด 
ของโครงการเหล่านี้ถูกนำาเสนอไว้ในหัวข้อ การมุ่งลดผลกระทบต่อ 
สิง่แวดลอ้ม และในหวัขอ้ การสรา้งจติสำานกึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม
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YEAR

RETAIL

MINOR’S PARTNERSHIP TIMELINE

COMMITTING TO 
LONG-TERM AND 
SUSTAINABLE 
PARTNERSHIPS
พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

“ประสานพันธมิตร” คือ 1 ใน 5 ค่านิยมองค์กรของไมเนอร์ซึ่งม ี
ความสำาคัญและเป็นกลยทุธ์ทีจ่ะนำาไปสู่ความสำาเร็จและการพฒันา 
ที่ยั่งยืน เรามีความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น 
ผูผ้ลติ ผูใ้ห้บรกิาร เจ้าของโรงแรม หุน้ส่วนพนัธมติรทางธรุกจิ ผูด้ำาเนนิ 
ธุรกิจแฟรนไชส์ เจ้าของแบรนด์ที่เราจัดจำาหน่าย หน่วยงานรัฐบาล 
และชมุชน ธรุกจิของเราจะเตบิโตได้กด้็วยการสนบัสนนุจากพนัธมติร
ทุกฝ่าย ด้วยเหตุนี้จึงสำาคัญยิ่งที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์นี ้
ให้ยัง่ยนื โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว ตวัอย่างของ 
ความสมัพนัธ์กบัพนัธมติรทีก่่อให้เกดิประโยชน์ร่วมกนั เช่น การร่วม 
ลงทุนในร้านอาหารรูปแบบใหม่หรือการร่วมลงทุนในโรงแรมใน 
สถานที่ที่เรายังไม่เคยทำาธุรกิจมาก่อน พันธมิตรกับผู้ดำาเนินธุรกิจ 
แฟรนไชส์ทีมุ่ง่เน้นเรือ่งความเป็นเลศิในการดำาเนนิงาน ความร่วมมอื 
เชงิกลยทุธ์กบัผูใ้ห้บรกิาร การจดัหาวตัถดุบิในท้องถิน่ทีเ่พิม่ศกัยภาพ 
ให้กับผู้จัดจำาหน่าย และความร่วมมือกับชุมชน

“Partnership” is one of Minor’s five core values, and is 
a strategic and important element of our success and  
sustainability. We collaborate with a broad range of partners 
– from suppliers, third-party service providers, hotel owners, 
joint venture partners, franchisees, principals, governments 
and communities. Collectively, all our partners contribute to 
the growth of our company, hence it is essential for us to 
nurture sustainable relationships that result in mutual and 
long-term benefits. Examples of such win-win partnership 
include joint ventures for new food concepts or hotel  
locations; operational excellence-driven franchise  
partnerships; strategic collaboration with service providers; 
capability-building local sourcing and community partnerships.

ลำาดับเวลาความสัมพันธ์กับพันธมิตรของไมเนอร์
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Selecting the right partners is critical to Minor’s sustainability. 
To achieve that, we ensure partners are selected and  
treated equally and fairly. 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 standards.  We continue to develop and  
grow together with our partners and learn from each other’s  
strengths to create synergies.

JOINT VENTURES

As we expand both domestically and internationally, we will 
continue to establish joint ventures with business partners  

การเลือกสรรพันธมิตรที่เหมาะสมมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ โดยเราต้องมั่นใจว่ากระบวนการ
คัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู ่ค้าเป็นไปอย่างอย่างเท่าเทียมกัน 
และเป็นธรรม เราตระหนักถึงความสำาคัญของการมีคู่ค้าที่มีชื่อเสียง 
ที่ดี มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ และคำานึงถึงสวัสดิการของ
พนักงานที่เป็นไปตามมาตรฐานของเรา เรายังคงพัฒนาและเติบโต
ไปพร้อมกันกับพันธมิตรของเรา โดยเรียนรู้จุดแข็งของกันและกัน 
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกันให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

พันธมิตรด้านการลงทุนทางธุรกิจ

ในขณะที่เราขยายธุรกิจทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เรามักลงทุน
ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความรู ้ความชำานาญในการตลาด
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who have local or industry knowledge and expertise.  
This enables us to grow together with our partners and 
learn from each other’s strengths to create synergies. One 
such example is Minor’s strategic partnership with S&P 
Syndicate PCL and Thailand Iron Chef Chumpol Jangprai  
in 2014 to establish “Thai Cuisine Academy”, which 
aims to be the best Thai cuisine learning institution for 
both professionals and non-professionals. The Academy  
also operates as a recruitment center for Thai chefs, and 
as a consultancy for entrepreneurs who want to run a Thai 
restaurant. The partnership allowed two leading restaurant  
operators in Thailand, together with renowned Chef  
Chumpol, to join forces in their common vision of teaching 
and preserving the art and creativity of cooking and serving 
authentic Thai food, that will broaden and strengthen the 
reputation of Thai food in the global arena. Another example 
is our investment into Riverside & Courtyard where the  
collaboration created best practices sharing not only in 
terms of market knowledge and operational excellence  
but also resulted in the adoption of the student training and  
scholarships concepts to be implemented by the brand. 

FRANCHISE PARTNERSHIPS

Minor Food Group has the experience in operating both as  
a master franchisee and as a franchisor ourselves, therefore,  
we do acknowledge the power of partnership on how  
synergies can be created by working sincerely and closely 
with our franchisees as partners. This is evidenced by 
the growth in number of our franchised outlets.

หรืออุตสาหกรรมนั้นๆ ซึ่งจะทำาให้เราสามารถเติบโตไปพร้อมกัน 
กับพันธมิตรของเรา และเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันเพื่อนำาไปสู ่
การพฒันาธรุกจิให้มคีวามก้าวหน้ายิง่ขึน้ อาทเิช่นในปี 2557 ไมเนอร์ 
ได้ร่วมมือกับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำากัด (มหาชน) และเชฟ 
ชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ในการก่อตั้งโรงเรียน 
การอาหารไทย Thai Cuisine Academy โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็น
สถาบันการศึกษาด้านอาหารไทยที่ดีที่สุดสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านอาหารและผู้ที่สนใจด้านการทำาอาหาร โดยสถาบันยังทำาหน้าที่
เป็นศนูย์การจดัหางานให้แก่เชฟชาวไทย และบรกิารให้คำาปรกึษาแก่
ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเปิดร้านอาหารไทย การร่วมมือกัน 
ระหว่างสองผู้นำาในการดำาเนินธุรกิจร้านอาหารของประเทศไทยกับ
เชฟชุมพลผู้มีชื่อเสียง ทำาให้สามารถทำาตามวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน
ระหว่างทั้งสามฝ่าย ในการสอนและการอนุรักษ์ศิลปะการทำาอาหาร
และให้บรกิารอาหารไทยขนานแท้ ซึง่จะช่วยเผยแพร่และสร้างชือ่เสยีง 
ของอาหารไทยให้แพร่หลายในทกุภมูภิาคของโลก อกีตวัอย่างหนึง่คอื 
การร่วมทุนของเราในแบรนด์ Riverside & Courtyard ที่ประเทศจีน 
ซึ่งเป็นผลให้เกิดการร่วมมือกัน ไม่เพียงแต่ในเรื่องของความเข้าใจ
ตลาด และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ แต่ยังรวมถึงโครงการนักศึกษา
ฝึกงานและการให้ทุนการศึกษาอีกด้วย

พันธมิตรกับผู้ดำาเนินธุรกิจแฟรนไชส์ 

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารของไมเนอร์มีประสบการณ์ในการเป็นทั้งผู้รับ
สิทธิในการดำาเนินธุรกิจแฟรนไชส์และเป็นเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์  
ดงันัน้เราจงึเข้าใจดว่ีาพลงัของความร่วมมอือย่างใกล้ชดิและการเป็น 
พันธมิตรที่ดีกับผู้ด�าเนินธุรกิจแฟรนไชส์ของเราด้วยความจริงใจ 
จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆ ซึ่งเห็นได้ชัดจากจำานวน 
ร้านอาหารแฟรนไชส์ของเราที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
 
ไมเนอร์ได้เข้าสู ่เส้นทางการดำาเนินธุรกิจเป็นเจ้าของแฟรนไชส ์
ร้านอาหารในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยเริ่มต้นจากการมีผู้รับ
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In Thailand, our journey as a restaurant franchisor began 
humbly in 2002 with 3 franchise owners and 3 stores.  
At the end of 2014, we have 135 franchise owners system-
wide with 390 franchised stores comprising of 3 brands  
– The Pizza Company, Swensen’s and Dairy Queen. To ensure  
we contribute to and create sustainable wealth with our 
franchise owners, each franchise partnership is a 10-year 
collaboration in which we continually provide support in 
operational, training, and marketing areas. In addition, we 
invite our business partners to join us for social responsibility  
activities such as school improvements for Founder’s Day 
event which this year over 60 franchisees turned up to  
participate. This created bonding opportunities for us and  
the franchisees above and beyond the typical business 
dealings and helped foster the sense of trust and respect.

SERVICE PROVIDERS

Minor Food Group’s 10-year partnership with Linfox,  
Australia’s largest privately owned logistics company,  
is a good example of strategic partnership with our service 
provider. Linfox acts as a “one-stop-solution-provider” 
to manage MFG’s logistics processes. The 10,000 sqm 
distribution center was custom-built according to our  

สทิธใินการดำาเนนิธรุกจิแฟรนไชส์เพยีง  3 ราย และร้านอาหารจำานวน  
3 แห่ง ณ สิ้นปี 2557 เรามีผู้รับสิทธิในการดำาเนินธุรกิจแฟรนไชส์
ถึง 135 ราย และมีร้านอาหารแฟรนไชส์จำานวน 390 แห่ง ประกอบ
ไปด้วย 3 แบรนด์ ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ และแดรี่  
ควีน โดยสัญญาความร่วมมือในการทำาธุรกิจแฟรนไชส์มีระยะเวลา 
10 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีส่วนร่วมและสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก ่
ผู ้ดำาเนินธุรกิจแฟรนไชส์ของเรา โดยเราให้การสนับสนุนอย่าง 
ต่อเนือ่งทัง้ในเรือ่งการดำาเนนิงาน การฝึกอบรม และการทำาการตลาด 
นอกจากนี้ เราสนับสนุนให้คู่ค้าทางธุรกิจของเราเข้าร่วมในการทำา
กิจกรรมเพื่อสังคมเช่น การปรับปรุง โรงเรียนในงาน Founder’s Day 
ซึ่งในปีนี้มีจำานวนผู้ดำาเนินธุรกิจแฟรนไชส์มาเข้าร่วมกว่า 60 ราย  
นับเป็นโอกาสในการสร้างความผูกพันระหว่างเราและผู้ประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ที่นอกเหนือไปจากการทำาธุรกิจร่วมกันตามปกติ 
และช่วยส่งเสรมิให้เกดิความไว้วางใจและความเคารพซึง่กนัและกนั 
มากยิ่งขึ้น

พันธมิตรกับผู้ให้บริการ

พนัธมติรทีย่าวนานมากว่า 10 ปีระหว่างไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ และลนิฟ็อกซ์ 
ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย  
นบัเป็นตวัอย่างทีด่ขีองความร่วมมอืเชงิกลยทุธ์กบัผูใ้ห้บรกิารของเรา  
ลินฟ็อกซ์เป็นผู ้ให้บริการในการจัดการการขนส่งของกลุ ่มธุรกิจ 
ร้านอาหารของไมเนอร์แบบครบวงจร ศูนย์กระจายสินค้าขนาด 
10,000 ตารางเมตรถูกสร้างขึ้นตามความต้องการของเรา ซึ่งรวมถึง 
การสร้างห้องควบคุมอุณหภูมิและพื้นที่ตามรูปแบบที่กำาหนด  
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specifications which include temperature-and-space-
configured rooms and design elements to mitigate risk from  
flood disaster. Advantages of the design collaboration include  
automated material replenishment, improved shelf-life  
management and reduced waste of expired products.   
Minor Food Group’s planning team also works closely with 
Linfox to manage operations. The governance process  
includes daily emailed performance reports, weekly 30- 
minute meetings on operational issues, monthly and  
quarterly performance reviews using the Balanced  
Scorecard framework, and annual budgeting preparations.  

Both parties agree that this close collaboration has enabled 
the exchange of industry knowledge and best practices, 
reduction of carbon footprint in the logistics processes, and 
ability and visibility to effectively monitor the supply chain  
in order to ensure better food safety compliance. 

In 2014, this partnership was recognized by Thailand’s 
Ministry of Industry where it won the Good Logistics Practice 
Award 2014, out of 30 candidates from the food industry.

และการออกแบบเพือ่ลดความเสีย่งจากภยัพบิตันิำา้ท่วม ประโยชน์
จากการออกแบบและทำางานร่วมกัน รวมถึงการวางระบบการเติม 
สต็อกอัตโนมัติ การบริหารการจัดเก็บสต็อกเพื่อยืดอายุของ
ผลิตภัณฑ์ และการลดปริมาณการสูญเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ 
ที่หมดอายุ 

หน่วยงานวางแผนธุรกิจร้านอาหารของไมเนอร์ได้ทำางานอย่าง 
ใกล้ชิดกับลินฟ็อกซ์ในการบริหารจัดการการดำาเนินงานต่างๆ  
และมกีระบวนการกำากบัดแูล ได้แก่ การรายงานผลการดำาเนนิงาน
ประจำาวนัทางอเีมล  การประชมุ 30 นาททีกุสปัดาห์เกีย่วกบัปัญหา
ในการปฏบิตังิานต่างๆ การประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นรายเดอืน
และรายไตรมาส โดยใช้หลกั Balanced Scorecard และการจดัทำา
งบประมาณประจำาปี  

ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าการร่วมมืออย่างใกล้ชิดได้ก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและวิธีการปฏิบัติ
งานที่ดีที่สุด ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิด
จากกระบวนการขนส่ง และทำาให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการตรวจสอบกระบวนการจัดการวัตถุดิบเพื่อให้มีความมั่นใจ 
ในเรื่องความปลอดภัยของอาหารได้มากยิ่งขึ้น
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LOCAL SOURCING 
AND COMMUNITY PARTNERSHIPS

With the intention to help improve the well-being of the 
communities where we operate in, we strive to source 
responsibly and locally where possible. We work with 
small-and-medium sized suppliers and producers, and 
where possible, local communities to build their capabilities  
and innovate together to create new products to meet 
customers’ needs. The nature of our relationship goes  
beyond merely being transactional, as we believe that each  
supplier brings something to the table in a specific aspect.  
Working collaboratively with local suppliers creates mutual 
benefits for suppliers and us in many ways, including  
consistent product quality according to world class  
standards, continuous improvement, and better partnership 
to create long-term value for both parties. In our experience, 
one effective way to transfer knowledge across the supply  
chain is to highlight our top-performing local suppliers at 
our annual supply chain conference. By showcasing their  
success stories, we recognize their efforts and also  
demonstrate the benefits of collaborative initiatives to  

ในปี 2557 ความร่วมมอืกบัลนิฟ็อกซ์ดงักล่าว เป็นผลให้ไมเนอร์ได้รบั 
รางวัลการจัดการด้านโลจิสติกส์ดีเด่น จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประจำาปี 2557 โดยคัดเลือกจากผู ้เข ้ารอบ 30 รายในกลุ ่ม 
อุตสาหกรรมอาหาร

พันธมิตรผู้ผลิตในท้องถิ่นและชุมชน 

ด้วยความตัง้ใจทีจ่ะส่งเสรมิความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ในทกุชมุชนทีธ่รุกจิ
ของไมเนอร์ตัง้อยู ่เรามุง่มัน่ทีจ่ะสรรหาวตัถดุบิด้วยความรบัผดิชอบ 
และเลือกที่จะซื้อจากผู้ผลิตในชุมชนใกล้เคียงให้ได้มากที่สุด  
เราทำางานร่วมกบัผูผ้ลติและผูจ้ดัหาวตัถดุบิทัง้ขนาดเลก็และขนาด 
กลาง รวมถึงชุมชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถและคิดค้น 
นวตักรรมร่วมกนัเพือ่ผลติผลติภณัฑ์ใหม่ทีต่อบสนองความต้องการ
ของลกูค้าได้ดยีิง่ขึน้ ความสมัพนัธ์ของเรากบัผูผ้ลตินัน้เป็นมากกว่า
การทำาธุรกรรมปกติ เพราะเราเชื่อว่าผู้ผลิตแต่ละรายมีศักยภาพ 
ในการนำาเสนอสิง่ทีน่่าสนใจในแง่มมุต่างๆ ให้แก่เราได้ การทำางาน 
ร่วมกับผู ้ผลิตในท้องถิ่นก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆ ร่วมกัน 
หลายอย่าง รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล 
อย่างสมำ่าเสมอ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือ
ระหว่างกันที่ดีขึ้นในการสร้างมูลค่าระยะยาวต่อทั้งสองฝ่าย  
จากประสบการณ์ของเรา วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งปัน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารวัตถุดิบ คือ การชื่นชมผู้ผลิตที่มีผลงาน
ยอดเยีย่มในการประชมุประจำาปีเรือ่งการจดัการวตัถดุบิ การแสดง
ถึงเรื่องราวความสำาเร็จของผู้ประกอบการเป็นการแสดงให้ผู้ผลิต 
รายอืน่ๆ เหน็ถงึประโยชน์ของความร่วมมอืกนั ซึง่ในปี 2557 ผูไ้ด้รบั 
รางวัลด้านนวัตกรรมยอดเยี่ยม คือผู้ผลิตในท้องถิ่นที่จำาหน่ายผัก
ให้ไมเนอร์มาเป็นเวลากว่า 2 ปี
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other suppliers. In 2014, the Innovation Award was won by 
a local vegetable supplier whom we have been partnering 
with for over 2 years.

We also treasure our sourcing partnership with the Royal 
Project Foundation. For over a decade, the Foundation has 
supported local villagers and hill tribes in Northern Thailand 
to convert their opium fields into commercially-viable quality 
and pesticide-free crop fields. This good and sustainable 
livelihood has transformed the lives of the local villagers  
and hill tribes, and lifted them out of poverty. Our relationship  
with the Foundation began in 2009, when Sizzler was seeking 
a partner who could provide us with high quality and new 
products to introduce as new menu items to our customers.  
From an initial trial of six vegetable categories being offered 
at Sizzler outlets in Chiang Mai, the partnership has flourished 
where today, Sizzler is one of the Foundation’s major clients.  
Sizzler has also been involved in supporting the Foundation’s  
packaging and logistics management for our purchase.  
A good example of such cooperation is wild rocket, 
which used to be a rare, expensive vegetable in the Thai 
market. Once Sizzler realized that The Royal Project 
Foundation can locally produce it, we worked together  
to put wild rockets in Sizzler’s salad bar. To be able to 
do so, Sizzler worked side by side with the Foundation’s  
development team to plan the crop periods, land size, 
packaging process and logistics management to ensure  
the product’s quality and consistency. Today, wild rockets 
are served in 43 Sizzler’s restaurants country-wide.

เรามคีวามภาคภมูใิจในความร่วมมอืของเรากบัมลูนธิโิครงการหลวง 
เป็นเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ให้การสนับสนุน
ชาวบ้านและชาวเขาในภาคเหนอืให้เปลีย่นไร่ฝ่ินเป็นแหล่งเพาะปลกู
พืชผักปลอดสารพิษที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ การประกอบอาชีพ 
และดำารงชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนได้เปลี่ยนชีวิตของเหล่าชาวบ้าน 
และชาวเขาให้หลุดพ้นจากความยากจน ความสัมพันธ์ของเรา
กับมูลนิธิโครงการหลวงเริ่มขึ้นในปี 2552 เมื่อซิซซ์เลอร์ได้ค้นหา 
พนัธมติรผูผ้ลติผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพสงูและแปลกใหม่ ทีเ่ราสามารถ
นำามาทำาเป็นรายการอาหารที่น่าสนใจให้กับลูกค้าของเรา การ
ริเริ่มทดลองนำาผักของมูลนิธิโครงการหลวง 6 ชนิด มาบริการที่ร้าน 
ซิซซ์เลอร์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ความร่วมมือจนถึงปัจจุบัน เราเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง
ของมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ ซิซซ์เลอร์ได้มีส่วนร่วมใน 
การสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการจัดการด้านการขนส่ง 
ให้แก่โครงการหลวงสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่เราสั่งซื้อ ตัวอย่างของ 
ความร่วมมือ เช่น ผักร็อคเกตที่หายากและมีราคาสูงในท้องตลาด 
ของไทย  เมือ่ซซิซ์เลอร์ได้ทราบว่าโครงการหลวงสามารถปลกูผกัชนดินี้ 
ได้ในชุมชนท้องถิ่น เราจึงนำาผักร็อคเกตมาบรรจุไว้ในเมนูสลัดบาร์
ในร้านซิซซ์เลอร์ โดยซิซซ์เลอร์ได้ทำางานร่วมกับทีมพัฒนาสินค้า 
ของโครงการหลวงในการวางแผนระยะเวลาการเพาะปลกู ขนาดของ
พืน้ทีใ่นการปลกู ขัน้ตอนการบรรจลุงกล่อง และการจดัด้านการขนส่ง  
เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างสมำ่าเสมอ ในวันนี้  
ร้านอาหารซิซซ์เลอร์มีผักร็อคเกตให้บริการในทั้ง 43 แห่งทั่วประเทศ
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Minor Hotel Group supports local cultures and communities 
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, 
coconut leave weaving and Balinese dance classes in Bali, 
or just inviting local students to perform cultural dances 
for the guests. In addition, we offer excursions to the local  
community around our properties – examples include  
visiting the Dai Tribe village in Xishuangbanna, English  
teaching in local orphanage in the Golden Triangle, visit  
and learn to weave nipa palm baskets from last few  
remaining weavers in Sikao, camel trekking in the desert 
to the 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, indigenous bags and kites made by 
local craftsman in Bali, and hotel gifts from local charitable 
organizations or communities. 

In Africa, Elewana’s Tarangire Treetops has close relationship  
with the neighboring Lokisale Masai village where nearly half  
of the hotel staff are from. The property works together with 
the local community to develop Wildlife Management Area  
in Tarangire, and extends the cooperation further to  
education and employment. In other locations, Elewana also  
continues to support other neighboring communities  
where the properties are present.  

กลุ่มโรงแรมของไมเนอร์สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน 
ผ่านแนวความคิด “สัมผัสประสบการณ์อนันตรา” โดยพนักงาน
โรงแรมทำางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและเชิญชวนแขกของโรงแรม 
ไปสัมผัสและเรียนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู ่ใกล้เคียง
โรงแรมของเรา เรามกัจะนำาเสนอประสบการณ์เชงิวฒันธรรมให้แขก
ของโรงแรม เช่น จัดงานเทศกาลสงกรานต์ในโรงแรมในประเทศไทย 
การถักใบมะพร้าว และการเรียนการร่ายรำาแบบบาหลีที่โรงแรม 
ในบาหลี หรือการแสดงพื้นบ้านโดยนักเรียนในท้องถิ่น นอกจากนี้  
เรายังนำาเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนที่อยู ่ 
ใกล้เคียงโรงแรมของเรา อาทิ การเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเผ่าไทที ่
ดนิแดนสบิสองปันนา การสอนภาษาองักฤษให้เดก็ในสถานเลีย้งเดก็
กำาพร้าในชมุชนทีส่ามเหลีย่มทองคำา การเยีย่มเยยีนและเรยีนการสาน
ตะกร้าใบจากกับช่างฝีมือที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่รายที่สิเกา การขี่อูฐ 
ในทะเลทรายลิว ่าที่อาบูดาบี และการเรียนทำาอาหารท้องถิ่น 
พร้อมการไปซื้อวัตถุดิบอาหารมาจากตลาดในชุมชน เราตั้งใจที่จะ
จัดหาวัตถุดิบคุณภาพดีจากในท้องถิ่นเท่าที่เป็นไปได้ สนับสนุน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน และกลุ่มคนพิการหรือด้อยโอกาส เช่น 
อินทผลัมจากลิว่า อาบูดาบี กระเป๋าและว่าวที่ผลิตโดยช่างฝีมือ 
ท้องถิ่นที่บาหลี และของชำาร่วยโรงแรมจากองค์กรการกุศลหรือ 
จากชุมชน 

ในแอฟรกิา โรงแรมทารางกริ ีทรท๊ีอปส์ ในกลุม่เอเลวาน่า คอลเลค็ชัน่  
มคีวามสมัพนัธ์อนัใกล้ชดิกบัเพือ่นบ้านในหมูบ้่านโลคซิาเล ของชนเผ่า 
มาไซ ซึ่งพนักงานในโรงแรมกว่าครึ่งหนึ่งมาจากชุมชนนี้ โรงแรม
ได้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่การจัดการสัตว์ป่า 
ในทารางกิรี และได้ขยายความร่วมมือไปถึงการสนับสนุนการศึกษา
และการจ้างงาน นอกจากนี้ กลุ่มเอเลวาน่า คอลเล็คชั่นยังคงให้ 
การสนับสนุนชุมชนใกล้เคียงอื่นๆ ที่โรงแรมตั้งอยู่ด้วย
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MANAGING 
ENVIRONMENTAL 
IMPACT
มุ่งมั่นลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของไมเนอร์ กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งในเอเชีย 
ออสเตรเลียและหมู่เกาะแปซิฟิก ตะวันออกกลาง ไปจนถึงแอฟริกา 
โดยมกีารดำาเนนิธรุกจิในพืน้ทีท่ีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัหลายแห่ง อาทิ 
ดนิแดนสบิสองปันนาในประเทศจนี ควนีส์ทาวน์ในประเทศนวิซแีลนด์ 
เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศ
โมซัมบิกในแอฟริกา การที่เรามีธุรกิจในพื้นที่เหล่านั้นทำาให้เราต้อง
คำานงึถงึการบรหิารจดัการด้านผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เราตัง้ใจทีจ่ะ 
ออกแบบ ก่อสร้างและด�าเนินธุรกิจทั้งในโรงแรม ร้านอาหาร  
และร้านค้าของธรุกจิจดัจ�าหน่ายด้วยความรบัผดิชอบและอย่าง 
ยั่งยืนในทุกพื้นที่โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกทำาเลที่ตั้งของธุรกิจอย่าง 
ระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อสภาพแวดล้อมที่ม ี
อยู ่เดิมในระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่นั้น และเรายังออกแบบ 
สิ่งปลูกสร้างโดยใช้วัสดุและงานศิลปะท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของทั้งโครงสร้างและการตกแต่งโรงแรม และปลูกพืช 
พรรณไม้ท้องถิ่นไว้ในพื้นที่ของโรงแรม นอกจากนี้ เรามีระบบ 
การจัดการด้านพลังงาน การจัดการนำ้า การกำาจดัของเสยีและจดัการ 
ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้มีการอนุรักษ์สัตว์และพรรณไม้ท้องถิ่นเพื่อคงความสวยงาม 
ตามธรรมชาติของพื้นที่เหล่านั้นไว้ด้วย

Minor’s global footprint spans from Asia, Oceania, Middle 
East to Africa, with many operations in exotic locations like 
Xishuangbanna in China, Queenstown in New Zealand,  
Sir Bani Yas Island in the United Arab Emirates, and  
Mozambique in Africa. Operating in such locations demands 
that we conscientiously manage our environmental impact.  
We strive to design, construct and operate our properties, 
restaurants and retail outlets as responsibly and sustainably 
as possible in all locations. Our approach involves careful 
site selection to minimize impacts of vegetation disturbance 
during construction of our properties; thoughtful design  
that incorporates local materials and crafts into structures 
and native plants into landscaping; systems that support 
efficient energy, water, waste and safety management  
practices. We also advocate and contribute to the conservation  
of indigenous animals and plants to preserve natural beauty 
of the locations.
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In terms of our precautionary approach in addressing 
potential environmental impacts, particularly on disaster  
preparedness due to recent extreme calamities  
attributed to climate change, we have adaptive  
contingency plans in place.  

ENERGY AND WATER CONSUMPTION

Responsible energy and water management practices 
are strongly encouraged within Minor. Energy-saving 
elements are factored in beginning from the design 
phase of our hotels. These include rooftop installation 
for rain-harvesting, lightweight structure for reduction of 
cement usage and energy savings, sensor installation  
to turn off air conditioning if guests open doors or  
windows for a long period of time, and waste water  
treatment/recycling system.  

Once the hotels are in operation, our conservation  
practices continue with the properties’ effective recycling,  
energy-saving 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,  or  heat- 
generated energy. We also supply drinking water in  
glass bottles in most of our locations, and are  
experimenting with drinking water purification and  
refilling facilities in remote properties, in order to reduce 
waste and carbon footprint from transportation.  

18 of our properties achieved Green Globe certification 
in 2014. The certif ication involves fulf i l l ing 16  
environmental criteria on resource conservation, 
pollution reduction, biodiversity, ecosystems and  
landscape conservation. No non-compliance with  
laws or regulations was identified.

สำาหรับการเตรียมรับมือกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีสาเหตุเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศนั้น บริษัทได้เตรียมวางแผน
สำารองสำาหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Contingency Plan) ไว้แล้ว

การใช้พลังงาน และการใช้นำ้า

ไมเนอร์ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
และการใช้น�้าเป็นอย่างมาก โดยเราได้วางแผนเรื่องการประหยัด 
การใช้พลงังานไว้ตัง้แต่ช่วงเริม่ต้นของการออกแบบโรงแรม ซึง่รวมถงึ 
การติดตั้งท่อบนหลังคาเพื่อเก็บกักนำ้าฝนไว้ใช้ การเลือกสรรวัสดุที่ม ี
นำ้าหนักเบาในการก่อสร้างเพื่อลดปริมาณการใช้คอนกรีตและเพื่อ 
ประหยัดพลังงาน มีการติดตั้งระบบเซนเซอร์ในห้องพักของโรงแรม 
เพื่อปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติเมื่อแขกเปิดประตูหรือหน้าต่าง 
ของห้องพกัเป็นเวลานาน และการตดิตัง้ระบบบำาบดันำา้เสยีของโรงแรม 

เมื่อโรงแรมของเราเปิดดำาเนินการแล้ว เรายังคงให้ความสำาคัญ 
กับการอนุรักษ์ทรัพยากร ผ่านระบบการนำามาใช้ซำ้า ระบบประหยัด
พลงังาน และระบบจดัการของเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ เราพยายามตดิตัง้ 
หลอดไฟประหยัดพลังงานในโรงแรมของเราให้มากที่สุดเท่าที ่
สามารถทำาได้ เรานำานำ้าที่ผ่านการบำาบัดแล้วกลับมาใช้รดนำ้าต้นไม้ 
นำาวัสดุกลับมาใช้ซำ้า เช่น ขวดแก้ว และกระดาษ นอกจากนี้ เรายังใช้ 
พลังงานทดแทนต่างๆ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า อาทิ พลังงาน 
แสงอาทิตย์ หรือพลังงานความร้อน เราใช้นำ้าดื่มบรรจุขวดแก้ว 
ในโรงแรมส่วนใหญ่ของเรา และได้ทดลองการผลิตนำ้าดื่มสะอาด 
บรรจุขวดแก้วเองในโรงแรมที่ห่างไกล เพื่อช่วยลดปริมาณของเสีย
และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการขนส่ง

โรงแรมในเครือของเรา 18 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green  
Globe ในปี 2557 ซึ่งมาตรฐานการรับรองของ Green Globe นั้น  
มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 16 เกณฑ์  
ซึ่ งรวมถึงการอนุรักษ ์ทรัพยากร การลดมลพิษ การรักษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ 
ของพื้นที่  ทั้งนี้ในปี 2557 เราไม่พบว่ามีกรณีที่มีการกระทำา 
ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

Green Board Meetings
Since 2011, meeting documents for Minor’s 
Board of Directors have not been printed 
out, but have been provided in iPad-friendly 
formats. This saved approximately 156 reams 
of paper, or 3 trees per year. 
 

Did you know
การประชุมคณะกรรมการบริษัทสีเขียว

นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา การประชุมคณะกรรมการ
บรหิารบรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั (มหาชน) 
ได้ยกเลิกการแจกแฟ้มการประชุมและใช้ไอแพดแทน  
ทำาใหส้ามารถลดการใชก้ระดาษไดถ้งึประมาณ 156 รมี  
หรือเท่ากับต้นไม้ 3 ต้นต่อปี
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For our restaurants and retail distribution business which  
are typically operated in smaller, mall-based locations, 
where possible, we also try to incorporate energy-saving 
and environmental-friendly equipments, materials, and  
displays in our operations. This includes the use of LED 
lights, the change in refrigerator specifications, and the display  
design that uses less light and more recycled materials. 

As part of our annual Earth Hour participation, 27 properties 
under our Anantara and AVANI brands turned off lights for 
an hour on March 29, 2014. Our Minor Retail Group brands 
Charles & Keith and Pedro in Thailand also participated, 
where all stores dimmed their lights for an hour.

ANIMAL AND WILDLIFE CONSERVATION 

We are fortunate to be located in many wonderful natural 
habitats hence naturally we see ourselves as the protector 
and conservator of the animals and the environment. Our 
contribution to conservation extend from animal and marine 
life conservation, forest protection, corals rejuvenation, trees 
and mangrove planting, to regular cleaning days which we 
clean local beaches, streets and passageways, river, reefs, 
or even temples in the area. 

We continue to make big strides with our elephant conservation  
initiatives through our Golden Triangle Elephant Foundation 
which is based at our Anantara Golden Triangle in Chiangrai. 

สำาหรับร้านอาหารและร้านจำาหน่ายสินค้าแฟชั่น ซึ่งส่วนใหญ่ 
จะมีพื้นที่ ในการดำาเนินธุรกิจที่มีขนาดเล็กกว ่าและตั้งอยู ่ ใน 
ห้างสรรพสินค้า เราพยายามติดตั้งอุปกรณ์หรือใช้วัสดุและของ 
ตกแต่งร้านที่ช่วยในการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการใช้หลอดประหยัดไฟ LED การเปลี่ยน 
สเปคของตู้เย็นให้ประหยัดไฟมากขึ้น และการออกแบบชั้นแสดง
สนิค้าทีล่ดปรมิาณการใช้ไฟฟ้า และทำาด้วยวสัดทุีน่ำากลบัมาใช้ใหม่ได้

นอกจากนี ้เรายงัเข้าร่วมโครงการปิดไฟให้โลกพกั (Earth Hour) เป็น
ประจำาทุกปี โดยโรงแรมในเครืออนันตราและอวานี จำานวน 27 แห่ง
พร้อมใจกนัปิดไฟเป็นเวลา 1 ชัว่โมงในวนัที ่29 มนีาคม 2557 แบรนด์ 
ชาร์ล แอนด์ คีธ และเพโดร ในประเทศไทยก็เข้าร่วมโครงการนี้ 
โดยหรี่ไฟในร้านเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

การอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ

ไมเนอร์มีธุรกิจอยู่ในสถานที่ที่มีทัศนียภาพทางธรรมชาติอันงดงาม
และมีความสมบูรณ์ของทรัพยากร เราจึงตระหนักว่าเรามีหน้าที่ 
ดแูลรกัษาและอนรุกัษ์ทัง้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสตัว์ป่า การอนรุกัษ์
ทรัพยากรของกลุ ่มไมเนอร์นั้นครอบคลุมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
และสัตว์ทะเล การปกป้องผืนป่า โครงการอนุบาลและปลูกปะการัง 
โครงการปลูกต้นไม้และป่าชายเลน รวมถึงการทำาความสะอาด 
ชายหาด ถนนและทางเดินเท้า แนวปะการัง แม่นำ้าคูคลอง หรือ 
แม้กระทั่ง วัดในชุมชน 

เรายงัคงพฒันาโครงการอนรุกัษช์า้งอยา่งตอ่เนือ่งผา่นมูลนิธิ โกลเด้น 
ไทรแองเก้ิล เอลเลเฟ่น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงแรมอนันตรา 
สามเหลีย่มทองคำา จงัหวดัเชยีงราย จากจดุเริม่ตน้ทีต่อ้งการชว่ยเหลอื 
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The foundation was originally set up with the aim of bringing 
elephants and their mahouts off the city streets to the lush  
forest of the north, with guaranteed income, accommodation, 
provision of basic needs as well as insurance and veterinarian  
care. Today, the foundation has expanded its efforts to  
actively support the elephant-related conservation,  
education, and research. 

In 2014, we hosted our 13th annual King’s Cup Elephant 
Polo tournament for the first time in Bangkok. Fifty elephants 
participated. During the event, the elephants were well-fed, 
received essential vitamin supplements, and full veterinary 
checks and care. At the same time, during the tournament,  
we organized a “Children’s Day” which close to 1,500 students  
from local schools were invited to get up close and personal 
with the elephants as well as to learn more about elephants 
and conservation. 

With funds raised from the elephant polo, together with  
guests’ donation and Minor’s contribution, the Golden Triangle  
Elephant Foundation was able to embark on supporting a 
wide array of projects including: supporting Think Elephants 
International’s elephant and conservation education;  
funding of Chiang Mai University’s Elephant Research 
and Education Center’s Thai Elephant Therapy Project for  
autism therapy; supporting milk fund to snare victim baby  
elephant; introduction of custom-built elephant enrichment 
toys; continuation of Target Training Positive Reinforcement 
Program to find a hybrid method for training and veterinary 
work with elephants in a stress-free and safe environment;  
supporting a billboard with ivory-free slogan; and sponsorship  
of eco-friendly stoves to families living in or near national parks. 

ช้างและควาญช้างไม่ให้เข้ามาเร่ร่อนบนถนนในเมืองและได้ใช้ชีวิต 
ในป่าอันอุดมสมบูรณ์ทางภาคเหนือ โดยมีรายได้ที่แน่นอน มีที่พัก
อาศยัและสิง่อำานวยความสะดวกพืน้ฐานตา่งๆ รวมถงึมปีระกนัสขุภาพ 
และมีสัตวแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ณ วันนี้ มูลนิธิ โกลเด้น  
ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่น ได้ขยายขอบเขตการทำางานครอบคลุมถึง
โครงการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ช้าง การให้ความรู้  
และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับช้างอีกด้วย

ในปี 2557 เราได้จัดการแข่งขันโปโลช้างชิงถ้วยพระราชทาน  
เป็นปีที ่13 ซึง่ปีนีเ้ป็นปีแรกทีจ่ดัขึน้ทีก่รงุเทพฯ โดยมช้ีางจำานวน 50 เชอืก
เข้าร่วมแข่งขนั ช้างทีเ่ข้าร่วมงานได้รบัการดแูลเป็นอย่างด ีมอีาหารการ
กินอย่างอุดมสมบูรณ์ ได้รับวิตามินและได้รับการตรวจร่างกายจาก
สัตวแพทย์ ในระหว่างการแข่งขัน เราได้จัดงาน Children’s Day  
และได้เชญิเดก็นกัเรยีนจำานวนเกอืบ 1,500 คน จากโรงเรยีนในกรงุเทพฯ
และปริมณฑล เข้าร่วมงาน เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับช้าง 
และเรียนรู้เกี่ยวกับช้างและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

จากการระดมทุนในการแข่งขันโปโลช้างชิงถ้วยพระราชทานและจาก 
เงินที่ได้จากการบริจาคของแขกที่มาเข้าพักในโรงแรมของเรา รวมทั้ง 
เงินที่ไมเนอร์ร่วมสมทบทุนนั้น ทำาให้ มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล 
เอลเลเฟ่น สามารถขยายการให้ความช่วยเหลือไปยังโครงการอื่นๆ  
ได้อีก อาทิ การสนับสนุน Think Elephants International ในการให้ 
การศกึษาในเรือ่งการอนรุกัษ์ช้างและทรพัยากรธรรมชาต ิการสนบัสนนุ
ทางการเงินให้กับโครงการวิจัยช้างบำาบัดเพื่อผู้มีอาการออทิสติกของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การให้เงินสนับสนุนการซื้อนมให้แก่ลูกช้าง 
ที่บาดเจ็บจากการถูกกับดัก การริเริ่มโครงการสร้างของเล่นช้างเพื่อ
การพัฒนา การให้ทุนต่อเนื่องในโครงการ Target Training Positive 
Reinforcement เพื่อค้นคว้าวิธีฝึกและดูแลรักษาช้างแบบไม่กักกัน 
และอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีป่ลอดภยั การสนบัสนนุโฆษณารณรงค์ต่อต้าน
การซือ้ขายงาช้าง “หยดุซือ้ คอืหยดุฆ่า” และ การสนบัสนนุโครงการการ
แจกจ่ายเตาหุงอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
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In addition, funds raised through the Elephant Polo’s on-pitch  
activities were matched by Minor and donated to the Princess  
Sirindhorn Craniofacial Centre of King Chulalongkorn  
Memorial Hospital.

As part of our commitment to the protection of 18,000 
hectares of standing forest in the Cambodian Cardamom 
Mountains, which form the only remaining link between 
elephant territories in southern and eastern Cambodia, 
we made a donation to local partner, Wildlife Alliance, to 
construct two ranger stations and funds for anti-poaching/ 
anti-hunting operations. 

Our marine turtle conservation initiatives and educational 
campaigns are also progressing well forward. This year the 
Mai Khao Marine Turtle Foundation organized the release of 
160 turtles in two locations in Phuket, Mai Khao and Layan  
beaches, and raised funds to help the Marine Turtle  
Conservation Program run by the Third Naval Area Command  
and Marine Turtle Rescue Project by the Phuket Marine 
Biological Center (PMBC). The foundation also collaborated 
with local schools to conduct edu-environmental youth camp 
to promote ecosystem education and raise awareness on 
global-warming issues. The foundation’s official admission 
as an International Union for Conservation of Nature (IUCN) 
member enables it to tap into the organization’s scientific 
knowledge base. 

Our coral reef rehabilitation and coral adoption programs at 
our Anantara and Per AQUUM properties in the Maldives are  
flourishing.  It is a long-term plan designed to share learning 
experiences with our guests, accelerate coral growth  
regeneration in the atoll reef, and ultimately ensure the future 
of those unique Maldivian destinations. Our on-site marine 
biologist also works with our young guests and introduces 
them to marine conservation. 

In UAE, Anantara joined the Conservation Department of 
our property owner the Tourism Development & Investment 
Company (TDIC) to introduce more animals to the Sir Bani 
Yas Island’s nature reserve and to plant more mangroves 
to preserve bird and fish population. The island itself was 
awarded the Winner of the World’s Leading Sustainable 
Tourism Destination at the 2014 World Travel Awards, and  
is home to over 13,000 free-roaming animals and birds.  

Qasr Al Sarab Desert Resort, located in one of the world’s 
largest deserts, the Empty Quarter, joined forces with the UAE  
environmental agency to capture and release endangered 
and near-extinct Arabian indigenous animals like the 
Arabian oryx, sand gazelle, houbara bird and Arabian hare, 
onto the property premises. The property team partners with 
the environmental agency rangers to monitor the animals’ 
movements, check on their feeding stations, and conduct 
educational sessions for our guests.
 
In Africa, Elewana Collection continues to support the following  
wildlife conservation projects: the Wildlife Management 
Area (WMA) safety corridor for elephants, lions and leopards;  
the Serengeti & Ngorongoro Lion Project, Africa’s oldest lion  
research project; TUSK Organization, for the conservation of  
threatened species such as elephants, rhinos, cheetahs,  
chimpanzees, goril las and African dogs; Colobus  
Conservation on primates conservation.

52
2014 Sustainability Report
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557



นอกจากนี้ เราได้มอบเงินบริจาคที่ได้จากการจัดกิจกรรมภาคสนาม
ในงานโปโลช้างรวมกับการสมทบทุนในจำานวนเท่ากันจากไมเนอร์
ให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้า 
และกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

เรายังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่าขนาด 18,000 
เฮกตาร์ ที่ยังคงเหลืออยู ่ในเขตเทือกเขาบรรทัดในกัมพูชา  
ซึ่งเป็นแนวเชื่อมต่อป่าช่วงย้ายถิ่นฐานของช้าง ระหว่างทางใต้และ
ทางตะวันออกของประเทศ เราได้สนับสนุนเงินให้แก่หน่วยงาน 
อนุรักษ์ Wildlife Alliance เพื่อทำาสถานีป้องกันการบุกรุกป่า 2 สถานี 
และเพื่อใช้ในงานต่อต้านการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์และการตัดไม้
ทำาลายป่า

โครงการอนุรักษ์เต่าทะเลและการรณรงค์ให้ความรู ้เกี่ยวกับ 
การอนรุกัษ์ทางทะเลยงัคงเดนิหน้าต่อไปด้วยด ีโดยในปีนี ้มลูนธิเิพือ่
การอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ได้ปล่อยเต่าทะเลจำานวน 160 ตัว 
ในพื้นที่ 2 แห่งของภูเก็ต คือ หาดไม้ขาวและหาดลายัน และ

ช่วยระดมทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลของ 
กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และโครงการช่วยชีวิตเต่าทะเล  
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน 
จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ มูลนิธิยังได้ร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที ่
จดักจิกรรมค่ายเยาวชนฤดรู้อน เพือ่ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 
ระบบนเิวศ และเพือ่ให้เยาวชนตระหนกัถงึปัญหาโลกร้อน อกีทัง้มลูนธิิ 
เพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
อย่างเป็นทางการขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์
ธรรมชาติ (IUCN) ซึ่งจะสามารถทำาให้มูลนิธิเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ของ IUCN ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

โครงการฟื ้นฟูและอนุรักษ์แนวปะการังของโรงแรมอนันตรา 
และ เปอร์ อควัมที่มัลดีฟส์มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้
เป็นโครงการระยะยาวในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่แขก
ของโรงแรมในการร่วมปลกูแนวปะการงัรอบเกาะ เพือ่รกัษาเอกลกัษณ์
ทางธรรมชาติของหมู่เกาะมัลดีฟส์ให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ 
นกัชวีวทิยาทางทะเลของเราซึง่ประจำาอยูบ่นเกาะยงัได้ให้ความรูเ้กีย่วกบั 
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่เด็กๆ ที่มาพักที่โรงแรมของเรา
อีกด้วย 

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โรงแรมอนันตราได้ร่วมกับฝ่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรของ Tourism Development and Investment Company  
(TDIC) ซึง่เป็นเจ้าของโรงแรมทีเ่รารบัจ้างบรหิาร ในการเพิม่และรกัษา 
พนัธุส์ตัว์ต่างๆ ในเขตพืน้ทีอ่นรุกัษ์พนัธุส์ตัว์ เซอร์ บาน ียาส ไอส์แลนด์  
และการปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น เพื่ออนุรักษ์จำานวนประชากรนก 
และปลาในพืน้ที ่ทัง้นี ้เขตอนรุกัษ์พนัธุส์ตัว์ เซอร์ บาน ียาส ไอส์แลนด์  
ได้รับรางวัล World’s Leading Sustainable Tourism Destination  
ในงาน World Travel Awards ประจำาปี 2557 และเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัว์ 
และนกกว่า 13,000 ชนดิ ส่วนโรงแรม คสัร์ อลั ซาราป เดสเสร์ิท รสีอร์ท  
ซึ่งตั้งอยู่บน Empty Quarter ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  
ได้ร่วมกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อจับ 
สัตว์ป่าพื้นเมืองของทะเลทรายอาระเบียที่มีความเสี่ยงใน 
การถกูล่าหรอืใกล้สญูพนัธุ ์เช่น แพะอาระเบยีน ละมัง่ทราย นกฮบูารา  
และกระต่ายป่าอาระเบียน และน�ามาปล่อยในพื้นที่ที่ปลอดภัย  
ใกล้กบัโรงแรมของเรา โดยเราได้ร่วมกบัหน่วยลาดตระเวนพืน้ที ่จบัตาดู 
ความเคลื่อนไหวของสัตว์ ตรวจจุดให้อาหาร และจัดอบรมให้ความรู้
แก่แขกของโรงแรมด้วย

กลุ่มโรงแรมเอเลวาน่า คอลเล็คชั่น ในแอฟริกา ได้ให้การสนับสนุน 
โครงการอนรุกัษ์สตัว์ป่าหลายโครงการ รวมถงึ การจดัตัง้พืน้ทีจ่ดัการ
สัตว์ป่า (Wildlife Management Area) ในเขตเส้นทางอพยพของ
สัตว์ป่า เช่น ช้าง สิงโต และเสือดาว สนับสนุนโครงการ Serengeti & 
Ngorongoro Lion Project ซึง่ถอืได้ว่าเป็นโครงการศกึษาชวีติของสงิโต 
ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของแอฟรกิา TUSK Organization ซึง่สนบัสนนุการอนรุกัษ์ 
สัตว์ที่เสี่ยงต่อการถูกล่า เช่น ช้าง แรด เสือชีตาร์ ลิงชิมแปนซี กอริลล่า 
และสุนัขป่าแอฟริกัน และโครงการอนุรักษ์ลิงโคโลบัส 
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แผนที่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มไมเนอร์

MINOR’S
CONSERVATION
MAP

• Island Cheetah Breeding Program
• Marine turtle protection program
• Nation conservation island with over 4,000 animals
• Houbara Bustard bird protection
• Mangrove planting and cleaning
• LED light bulb, Solar Cells 
• Monthly Desert Cleaning
• Reintegration program of indigenous species
• Green Globe Certification

UNITED ARAB EMIRATES

TANZANIA & KENYA• Support Lokisale Masai Village & Wildlife Management
 Area to create safe corridor for migrating animals
• Support The Serengeti & Ngorongoro Lion Project
• Support  TUSK organization for its wildlife protection,  
 community development and environmental protection
• Support Colobus (monkey) conservation

MALDIVES• Marine life protection, On-site Marine Biologist
• Coral regeneration and adoption program
• Own water bottling plant
• Beach & Reef cleaning
• Tree planting
• Active Waste Management Program
• Solar Buggies
• Green Globe Certification

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
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THAILAND  • Golden Triangle Elephant Foundation & Elephant related projects
 • Mai Khao Marine Turtle Foundation & related projects
 • Mangrove tree planting, Sea Grass planting
 • Beach, river, community cleaning
 • Eco friendly displays at retail shops
 • LED light bulbs, Solar Cells
 • Green Globe Certification

CHINA  • Beach and river cleaning
 • Support Turtle Conservation
 • Anti-Ivory Campaign
 • Tropical Botanical Garden

VIETNAM  • Tree Planting
 • Beach and community cleaning

CAMBODIA  • Support Cardamom Wildlife Protection

INDONESIA  • Local temple and beach cleaning
 • Green Globe Certification

 • UTZ Certified Coffee 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND 
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OUR COMMITMENT 
TO CREATING 
“GREEN FACTORY”
มุ่งมั่นบนเส้นทางสู่การเป็น
โรงงานสีเขียว

โรงงานไมเนอร์ ชีส (MCL) และไมเนอร์ แดรี่ (MDL) ตั้งอยู่ที่ ตำาบล
กลางดง อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงงานที่กลุ่ม
ไมเนอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ เพื่อผลิตวัตถุดิบ 
ป้อนให้แก่ธรุกจิร้านอาหารของบรษิทั ได้แก่ การผลติเนยแขง็ ไอศกรมี 
พรีเมี่ยม ไอศกรีมเค้ก ไอศกรีมเดรซซิ่ง ท็อปปิ้งต่างๆ ท็อปปิ้งไซรัป 
และพาสเจอร์ไรส์วิปปิ้งครีม ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับหนึ่ง 
ให้แก่แบรนด์ต่างๆ ของกลุม่ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ และยงัผลติเพือ่จำาหน่าย 
ให้แก่บริษัทอื่นๆ อีกด้วย

โรงงานไมเนอร์ ชีส และไมเนอร์ แดรี่ ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 380 คน 
โดยเป็นการจ้างงานในท้องถิน่มากกว่าร้อยละ 80 เน้นการรบัซือ้วตัถดุบิ 
ในพื้นที่และมีผลประกอบการดีเยี่ยมมาตลอด 2 ทศวรรษ 

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำาเนินกิจการเพื่อไปสู่มาตรฐานระดับสูงสุด 
โรงงานไมเนอร์ ชีส และไมเนอร์ แดรี่ จึงลงทุนก่อสร้างโรงงานและ
ระบบจัดการภายในที่ได้มาตรฐานทั้งในระดับประเทศและในระดับ
สากล อาทิ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ISO หลายระดับ 
คือ ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 และมีกระบวนการฝึกอบรม
พนักงานอย่างสมำ่าเสมอ รวมถึงได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการ
ต่างๆ อาทิ รางวัล สปก.ดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ  
ระบบคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร รางวัล อย.ควอลิตี้  
อวอร์ด และรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาชุมชนและธรรมาภิบาลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

Minor Cheese Limited (MCL) and Minor Dairy Limited (MDL) 
were established in 1993 on a 30 rai land in Klangdong,  
Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province to produce 
cheeses, premium ice-cream, ice cream cakes, whipping 
cream and topping products. Besides supplying to Minor  
Food Group’s brands, both factories are suppliers to  
companies in the Thai and regional food services sectors.  

The factories employ more than 380 people, of whom 80% 
come from the local community. They also focus on local 
sourcing and have reported good performance over the 
past twenty years.

The two factories are committed to achieving the highest 
national and international industry standards. Therefore, 
they adhere to good governance and quality management  
practices. We have invested in high-tech equipment 
and implemented systems that are certified by industry  
standards such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001,  
as well as training programs. As a result, we have won good  
governance awards including the National Occupational 
Health and Safety Award, Quality Awards from Food 
& Drug Administration and CSR-DIW Awards which  
recognize their practices of good community relations  
and good environmental management. 

COMMUNITY DEVELOPMENT 
AND ENGAGEMENTS

MCL and MDL are committed to being a long-term and 
sustainable partner of the local community, in order to 
grow together. We focus on two areas: supporting local  
children’s education at Wat Klang Dong School, by providing  
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มีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

สิง่ทีโ่รงงาน ไมเนอร์ ชสี และไมเนอร์ แดรี ่ให้ความสำาคญัมาโดยตลอด 
และถือเป็นหัวใจสำาคัญของการดำาเนินกิจการ คือการพัฒนาชุมชน
โดยรอบให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยมุ่งเน้นสองด้าน คือ การสร้าง
รากฐานทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งบุคลากรของ
โรงงาน ได้เข้าไปทำากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ มอบทุนการศึกษา  
และปรับปรุงโรงเรียนวัดกลางดง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู ่ในละแวก 
ใกล้เคียงกับโรงงาน มีบุตรหลานของพนักงานศึกษาอยู่ และในอีก
ด้านหนึ่ง คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านและเกษตรกร
ในพื้นที่ โดยการสร้างงานและซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่น นอกจากนี้ 
โรงงานได้เข้าร่วมโครงการ “โรงงานสีขาว” ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเป็นเขตปลอดยาเสพติด เพื่อลด
การเกิดอาชญากรรมในชุมชน และโรงงานยังได้แบ่งปันนำ้าที่ผ่าน 
การบำาบัดนำ้าเสียแล้วกระจายออกไปให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ใน
การเกษตรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว โรงงานไมเนอร์ ชีส  
และไมเนอร์ แดรี่ มุ่งมั่นที่จะเป็น โรงงานสีเขียวระดับ 5 (Green  
Network)ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม ภายในปี 2560 และเป็นไปตามมาตรฐาน  
ISO 26000 ด้วย โดยปัจจบุนั ได้รบัการรบัรองเป็น โรงงานสเีขยีวระดบั 3 
(Green System) และกำาลังอยู่ในระหว่างดำาเนินการเพื่อก้าวเข้าสู่
ระดับ 4 (Green Culture) ในปี 2558 

กระบวนการในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานนั้น  
ไม่เพียงแต่มุ ่งเน้นให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฎหมายเท่านั้น  
แต่ยังเน้นการรับฟังเสียงจากชุมชนอีกด้วย โดยผู้แทนของโรงงาน
จะเข้าประชุมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลในท้องที่อย่างสมำ่าเสมอ 
เพือ่ร่วมกจิกรรมสร้างเสรมิความสมัพนัธ์กบัชมุชน รบัฟังข้อร้องเรยีน 
จากชาวบ้านและนำามาแก้ไขปรับปรุง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ได้รับ 
การปรับปรุงแก้ไขไปมากแล้ว อาทิ 

educational media, establishing programs and activities  
that improve the children’s cognitive development, and  
providing scholarships through the Heinecke Foundation. 
Many of the students at the school are also our staff’s  
children. In order to build good relationship with the  
community and farmers in the area, the factories procure 
from local vendors to create jobs and participate in the  
“Drug Free Factory Campaign” (The White Factory Program) 
which helps reduce crime rate in the community. In addition, 
treated wastewater from the factories is distributed to local 
farmers for irrigation at no cost. 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Besides the economic and social dimensions, MCL and 
MDL demonstrate our strong commitment to responsible 
environmental management by participating in the “Green 
Factory” program. We are currently in “Green System” Level 
(Level 3) and are in the process of being certified in “Green 
Culture” Level (Level 4) in 2015. The two factories intend to 
be certified in Green Network Level (Level 5), the highest 
level of the program, by 2017. The objective is to be aligned 
with ISO 26000 industry standards. 

The environmental management systems at MCL and MDL 
comply with laws and industry regulations, and even go 
beyond compliance level by taking public and community 
hearing process into account. The factories’ representatives 
participate regularly in meetings with the community and 
Sub-district Administrative Office to continue fostering the 
strong relationship with the community by being receptive  
to their feedback on environmental issues. This active  
community engagement results in mutually acceptable  
solutions. Resolved issues include:
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• การแก้ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศ โดยทางโรงงานได้เปลี่ยน 
 จากระบบการเผาไหม้ด้วยนำ้ามันเตามาเป็นก๊าซ LPG เมื่อปี 2553  
 ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งในด้านการลดเขม่าควัน และลดการใช้พลังงาน 

• การแก้ปัญหาเรือ่งนำา้เสยี โรงงานได้ใช้ระบบการบำาบดันำา้เสยีเพือ่นำา 
 นำา้กลบัมาใช้ใหม่อย่างเป็นลำาดบัขัน้ คอื นำา้ทีผ่่านกระบวนการผลติ 
 มาแล้วและถกูคดัออกจากระบบนำา้ใช้ จะถกูนำามาปรบัปรงุคณุภาพ 
 โดยเตมิคลอรนี จากนัน้จะนำานำา้ผ่านระบบลอยตะกอนด้วยอากาศ 
 ละลายนำ้าโดยไม่ใช้สารเคมีในการบำาบัด ก่อนจะนำานำ้าที่ได้มาใช้ 
 เพื่อรดนำ้าต้นไม้ในบริเวณโรงงาน และแจกจ่ายออกไปสู่พื้นที่ทำา 
 การเกษตรของเกษตรกร ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรนำ้าให้เกิด 
 ประโยชน์สูงสุด

• การแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น ปัจจุบันโรงงานมีบ่อพักนำ้าเสีย และบ่อ 
 ปรับสภาพสมดุล 3 บ่อ และเคยมีปัญหาเรื่องกลิ่นในระหว่างรอ 
 การบ่มเพาะให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทางโรงงานได้ลงทุนทำาการคลุม 
 หลังคาครอบด้วยแผ่น HDPE หรือ EQ Cover Lagoon Project 
 ซึ่งจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2558 เพื่อแก้ไขปัญหา 
 เรื่องกลิ่นรบกวนชุมชน

จากความต้องการลดจำานวนอบุตัเิหตนุำ้าร้อนลวกพนกังานในโรงงาน 
โรงงานไมเนอร์ ชีส และไมเนอร์ แดรี่ จึงใช้ระบบ Solar Hot Water 
System เพือ่เกบ็พลงังานความร้อนทีส่ามารถควบคมุอณุหภมูใิห้คงที่ 
ที่ระดับ 60 องศาเซลเซียส และส่งผ่านความร้อนให้แก่นำ้าใช้ภายใน
โรงงานเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและแก๊ส LPG ปัจจุบันโรงงาน 
ตดิตัง้แผงโซลาร์จำานวน 90 แผง คดิเป็นการลดการใช้พลงังานโดยรวม 
ลงประมาณร้อยละ 13

• Air Quality Management: The factories discontinued the  
 use of fuel oil and replaced it with LPG for the heating  
 system in 2010. LPG does not produce smoke during  
 combustion and effectively reduces energy consumption.

• Treated Wastewater Management: The factories  
 implemented the life-cycle water management system to  
 improve water usage efficiency. The process starts from  
 adding chlorine to waste water from operations to improve  
 its quality. Next, the water passes through the sludge disposal  
 system where no chemicals are added. The treated  
 wastewater is then reused for watering trees and grass  
 within the factories’ premises, and is also partially distributed  
 to the local farms. 

• Odor Management: The factories’ three waste water  
 treatment pools were emitting odor due to natural fertilizer  
 decomposition process, which affected the nearby  
 community. The factories are implementing the EQ Cover  
 Lagoon Project to contain the odor in a closed system, by  
 installing HDPE cells to cover the pools. This project will  
 be completed in the first quarter of 2015.

In the area of energy consumption management, MCL 
and MDL have implemented the Solar Hot Water System 
to maintain the hot water temperature used in the factories 
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มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีได้รับ

มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร GMP

ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม HACCP

ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2005

ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยในการผลิตอาหาร

 FSSC 22000:2013

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008

ระบบมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย (HALAL)

ระบบบริหารจัดการเพ่ือการจัดเตรียมอาหารฮาลาลปลอดภัย (HAL-Q)

ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001

ระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001:2004

ระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011

ACHIEVEMENTS: INDUSTRY 
CERTIFICATIONS AND STANDARDS

Good Manufacturing Practice (GMP)

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

ISO 22000: Food Safety Management System in 2005

Food Safety System Certification 22000 
(FSSC 22000) in 2013

Quality Management System: ISO 9001:2008

HALAL Standard Certification of Thailand from 
The Central Islamic Committee of Thailand

HAL-Q management system to provide HALAL food safety

Occupational Health and Safety System: TIS/OHSAS 18001

Environmental Management System Standard ISO 14001:2004

Energy Management System (EnMS) : ISO 50001:2011

โรงงานไมเนอร์ ชีส และไมเนอร์ แดรี่ มีกระบวนการในการจัดการ 
ขยะและของเสยี โดยแยกเป็น วสัดไุม่ใช้แล้ว สามารถแยกจำาหน่ายได้  
ทั้งขยะไม่อันตราย ขยะอันตราย และกากของเสีย โดยทั้งหมดนั้น 
จะถูกแยกและนำาไปส่งกำาจัดโดยองค์กรที่ได้รับอนุญาต นอกจากนี ้
กากตะกอนที่ได้จากบ่อบำาบัดนำ้าเสีย ได้นำาไปผลิตเป็น ปุ๋ยอินทรีย์   
เพือ่ขายให้ผูร้บัซือ้ทัว่ไปและแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรในชมุชน จากเดมิ 
โรงงานมีกากตะกอนจากนำ้าเสียที่เกิดจากบ่อบำาบัดนำ้าเสียประมาณ 
20 ตัน/เดือน และต้องจัดจ้างบริษัทรับกำาจัดกากของเสีย คิดเป็น 
ค่าใช้จ่ายเกือบ 1 ล้านบาทต่อปี โครงการปุ๋ยอินทรีย์นี้ จึงช่วยลด 
ค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
อีกทางหนึ่งด้วย

at 60 degree Celsius. This system was initially targeted at 
reducing the number of accidents from contact with boiling 
water; however, it has also reduced energy consumption.  
There are 90 cells installed which can save electricity and 
LPG usage by up to 13% of the total usage. 

Moreover, MCL and MDL have a waste disposal system 
that separates non-hazardous waste, hazardous waste and 
factory waste, which are then disposed by an authorized 
vendor. In addition, its sludge disposal system produces 
organic fertilizers as a by-product that can be sold to 
other buyers and distributed to farmers in the community.  
The process is a cost-saving alternative to the costly practice 
of hiring a waste disposal company to discard 20 tons of 
waste per month. This results in savings of nearly one million 
baht per year, and also helps to enhance the relationship 
between the factories and the local community.
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FOSTERING SOCIALLY 
RESPONSIBLE 
MINDSET
การสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม

ไมเนอร์เช่ือว่าการพัฒนาอย่างย่ังยืนเกิดจากการมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในทุกๆ อย่างท่ีเรากระทำา เราจึงต้ังใจท่ีจะปลูกฝัง
แนวความคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากร 
และพันธมิตรของเรา ด้วยความหวังว่าการกระทำาของบุคลากร
แต่ละคนท่ีหล่อรวมข้ึนมาเป็นผลงานขององค์กร จะไม่เพียงแต่ 
ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางธุรกิจเท่าน้ัน แต่ยังสร้างความแตกต่าง
เชิงบวกต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม

ความพยายามของเราในการปลูกฝังแนวความคิดเรื่อง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากร เร่ิมต้นข้ึนต้ังแต่ 
วันปฐมนิเทศ ซ่ึงจะกล่าวถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรในเร่ืองของ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน และตัวอย่างโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ  

At Minor, we believe that sustainability stems from being 
socially responsible in our approach to all endeavors.  
By fostering a socially responsible mindset in our people 
and partners, we hope to instill the consciousness that 
our actions as individuals and collective activities as a 
company do not just achieve economic returns, but can  
also make a positive difference to society and the  
environment. 

Our efforts to instill social responsibility mindset to 
our staff begin at their orientation, where we share the 
company’s sustainability and CSR vision and examples. 



Subsequently, as part of employee engagement, we expose 
them to various activities with CSR objectives throughout 
their careers with us. Activities include supporting schools 
and children, blood donation, and fund-raising for various 
causes. We also have a long-standing practice where instead 
of receiving birthday gifts, our senior management advocate 
and accept donations for a charity of their choice.  

We champion our social responsibility causes through  
various programs, notably the following: 

 • Minor’s Together With Love Campaign
  Minor’s Together With Love is the branding behind all our  
  CSR initiatives. The heart-shaped handshake within  
  the logo represents our whole-hearted embrace of  
  the spirit of volunteerism that this campaign promotes.  
  Many of its initiatives which have generated much  
  goodwill and generosity include disaster relief efforts,  
  donations to the underprivileged and rural communities,  
  development activities at schools, tree planting, and  
  quarterly blood donations.

 • Minor Founder’s Day
  Minor Founder’s Day is our annual “Day of Good Deeds”.   
  Celebrated on June 4th every year, it is a day where all 
  employees are encouraged to embrace the spirit of  

หลังจากน้ัน พนักงานจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหลากหลายและต่อเน่ืองตลอด 
การทำางานกับบริษัท อาทิ กิจกรรมการสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียน
และนักเรียน การบริจาคโลหิต และกิจกรรมเพ่ือระดมทุนเพ่ือการกุศล
ต่างๆ นอกจากน้ีบริษัทยังมีธรรมเนียมปฏิบัติมายาวนานว่าในวาระ 
ครบรอบวันเกิดของผู้บริหารระดับสูงจะงดรับของขวัญวันเกิด แต่จะ 
รับการร่วมบริจาคเงินเพ่ือการกุศลต่างๆ แทน

โครงการสนับสนุนการรับผิดชอบต่อสังคมหลักๆ ได้แก่

 • โครงการ “Minor Together With Love” 
  เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจในการรับผิดชอบต่อสังคม
  ของไมเนอร์ สัญลักษณ์ของโครงการเป็นภาพสองมือท่ีจับกันเป็น 
  รูปหัวใจส่ือความหมายถึงการรวมพลังของพนักงานด้วยจิตอาสา 
  เพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ีเดือดร้อน นับต้ังแต่ริเร่ิมโครงการน้ี บริษัทได้ 
  ดำาเนินกิจกรรมหลายอย่างเพ่ือบรรเทาทุกข์ในกรณีเกิดภัยพิบัติ 
  ต่างๆ รวมถึงการระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยท้ังใน 
  และนอกประเทศ การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและชุมชน 
  ในชนบท โครงการพัฒนาโรงเรียน โครงการปลูกป่า และโครงการ 
  บริจาคโลหิตรายไตรมาส 

 • Minor Founder’s Day 
  เป็น “วันจิตอาสา” ของบริษัท จัดข้ึนในวันท่ี 4 มิถุนายนของ 
  ทุกปี โดยพนักงานทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจกันทำากิจกรรม 
  สาธารณประโยชน์หรือเพ่ือการกุศลตามท่ีตนมีความสนใจ  
  ในวันจิตอาสาปี 2557 น้ี ชมรม CSR ของไมเนอร์ได้จัดโครงการ 
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  giving by spending the day contributing their time to  
  a good cause. For 2014 Founder’s Day, Minor CSR Club  
  coordinated a corporate-level school adoption program  
  involving 4 schools, where each business unit is  
  assigned improvement activities for the schools’  
  facilities on Minor Founder’s Day. Typical assignments  
  include activities with the students, painting the library  
  and playground, cleaning the canteen, classroom and  
  school compound, and equipping the IT center.

  Our properties worldwide also participated, making it  
  truly a global effort.  Activities carried out that day ranged  
  from school renovation and lunch, cash/goods/blood  
  donation, tree planting, to giving rabies vaccine to  
  stray dogs.

 • Anantara’s 365 Days of Good Deeds
  Since Anantara’s inception in 2001, we have been  
  committed to creating luxury travel experiences that  
  also  benefit the environment and local communities.  
  In 2012, Anantara launched the “365 Days of Good  
  Deeds” program to reflect that at least one good deed  
  takes place at one of our properties every day of the year.  
  The program also invites guests to combine their  
  five-star journey of colorful heritage, local traditions  
  and natural wonders, with the opportunity to participate in  
  a range of good deeds that help the communities  
  both socially and environmentally in each locale. 

  ช่วยเหลือโรงเรียนจำานวน 4 แห่งโดยให้หน่วยธุรกิจต่างๆ  
  ร่วมทำากิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนและสร้างสิ่งอำานวย 
  ความสะดวกต่างๆ เช่น การร่วมกิจกรรมสันทนาการกับ 
  นักเรียน ทาสีห้องสมุดและสนามเด็กเล่น ทำาความสะอาด 
  โรงอาหาร ห้องเรียน และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม  
  และบริจาคและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน

  กลุ่มโรงแรมของเราทั่วโลกก็เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งทำาให้เกิด 
  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ขยายไปทั่วโลกอย่างแท้จริง  
  กิจกรรมที่จัดขึ้น มีหลากหลายตั้งแต่ การพัฒนาโรงเรียน  
  การบริจาคอาหารกลางวัน เงินและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ  
  การบริจาคโลหิต การปลูกป่า ไปจนถึงการฉีดวัคซีนโรคพิษ 
  สุนัขบ้าให้แก่สุนัขจรจัด

 • โครงการอนันตรา 365 วันแห่งการท�าความดี 
  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งแบรนด์อนันตราในปี 2544 เรามีความมุ่งมั่น 
  ที่จะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างมีระดับให้แก่ 
  แขกที่มาพัก ในขณะเดียวกันก็คำานึงถึงการทำาให้สังคม 
  และสิ่งแวดล้อมในชุมชนของแต่ละท้องถิ่นและประเทศที่เรา 
  ดำาเนินธุรกิจอยู่ดีขึ้น ในปี 2555 อนันตราได้เปิดตัวโครงการ  
  “อนันตรา 365 วันแห่งการทำาความดี” เพื่อสนับสนุนการทำา 
  ความดีอย่างน้อยในโรงแรมหน่ึงแห่งของเราในทุกๆ วันตลอดท้ังปี  
  รวมทั้งส่งเสริมให้แขกที่มาพักที่โรงแรมของเราได้ร่วมเดินทาง 
  เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับห้าดาว พร้อมกับความประทับใจ 
  ในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และความงาม 
  ของธรรมชาต ิและไดม้สีว่นรว่มทำาประโยชนแ์กช่มุชน และชว่ย 
  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงด้วย
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 • Community contributions and 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 an activity that we organize  
  regularly, both at corporate office and at business  
  unit levels. Through our extensive organizational  
  network, we also support many orphanages,  
  centers for the disabled, social welfare centers and  
  local schools by providing funds, meals, books,  
  toys, necessities, or by holding special activities  
  with them. We also continue to support activities  
  for good causes such as the Four Seasons’ Cancer  
  Care Fun Run in Bangkok, Samui and Chiang Mai. 
 
  At the Minor Hotel Group, we actively involve the 
  communities surrounding our properties and  
  have conducted many activities with them. Some  
  examples of our contributions include promotion  
  of health and hygiene in our Maldives hotels’  
  neighboring islands, re-planting of indigenous tree  
  species in Angkor, collecting garbage from Bangkok  
  canal, and participation in “Green Island” project  
  with Koh Samui’s municipal office. Our newest  
  properties under the joint venture with Sun  
  International are also involved with many  
  “Corporate Social Investment” initiatives, such as  

 • กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม 
  กลุ่มบริษัทไมเนอร์และหน่วยธุรกิจต่างๆ มีการบริจาคและให้ 
  การช่วยเหลือสังคมผ่านองค์กรสาธาณกุศล หรือให้โดยตรง 
  ไปยังผู้รับความช่วยเหลืออยู่เป็นประจำา 

  การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมที่ไมเนอร์จัดทำาขึ้นทั้งในระดับ 
  สำานักงานใหญ่และหน่วยธุรกิจต่างๆ และเน่ืองด้วยเรามีเครือข่าย 
  ธุรกิจที่ครอบคลุมกว้างขวาง เรามีโอกาสได้ให้การช่วยเหลือ 
  สถานเลีย้งเดก็กำาพรา้ คนพกิาร ศนูยส์วสัดกิารสงัคม และโรงเรยีน 
  ในชุมชนที่ขาดแคลนในหลายๆ แห่ง ในรูปของเงินสนับสนุน  
  อาหาร หนังสือ ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็นต่างๆ หรือ 
  การจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกัน นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุน 
  โครงการดีๆ อาทิ งานวิ่งการกุศลของโรงแรมโฟร์ซีซั่นใน 
  กรุงเทพฯ สมุย และเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง

  กลุ่มโรงแรมในเครือไมเนอร ์ มีการทำากิจกรรมร่วมกับชุมชน
  ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ 
  และสุขลักษณะแก่ชุมชนใกล้ เคียงในหมู่ เกาะมัลดีฟส์   
  การปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่หายากที่นครวัด การขุดลอกคลอง 
  และเก็บขยะในกรุงเทพฯ และร่วมทำาโครงการเกาะสีเขียว 
  กับสำานักงานเทศบาลสมุย กลุ่มโรงแรมใหม่ที่เราได้ร่วมลงทุน 
  กับกลุ่มซัน อินเตอร์เนชั่นแนลได้มีส่วนร่วมในโครงการลงทุน 
  เพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนต่างๆ เช่น การสนับสนุน 
  โครงการบ้านสำาหรับผู้ยากไร้ ของประธานาธิบดี Ian Khama  
  ที่ให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
  ในประเทศบอตสวานา การสนับสนุนการทำาการเกษตร 
  แบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนา 
  บทบาทของสตรีในประเทศแซมเบีย รวมถึงโครงการฟื้นฟู 
  โรงเรียนในประเทศนามิเบีย
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  the support for President Ian Khama’s “Houses  
  for the needy” project which builds houses for the  
  underprivileged in Botswana; support for eco-friendly  
  agricultural and women empowerment programs  
  in Zambia; and school renovation project in Namibia.  

  Elewana Collection’s properties and their guests 
  support social initiatives like Plaster House’s Healing  
  Hands which looks after Tanzanian children recovering 
  from corrective orthopedic surgery, plastic surgery  
  or neurosurgery; Olare Orok Conservancy Trust which  
  works with local women’s groups, focusing on women’s  
  and children’s health education, HIV/Aids awareness,  
  and family planning; Kendwa fishing community which  
  received a new community center with offices, and a  
  fishing net repairing facility.

  Thai Express continues to be an active supporter of 
  the Yellow Ribbon Project by being an employment 
  partner. The Yellow Ribbon Project is a community  
  initiative that aims to create awareness of the need to  
  give second chances and generate acceptance of  
  ex-offenders and their families in the community, and  
  to inspire community action to support the rehabilitation  
  and reintegration of ex-offenders into society.

  The Coffee Club’s Changing Children’s Lives Project is 
  whereby The Coffee Club partners with Children’s  
  Hospital Foundations Australia to support children’s  
  hospitals that generate breakthrough treatments and  
  cures to make a difference in the lives of sick and  
  terminally ill children in Australia. As part of this year’s  
  Channel Nine Children’s Hospital Telethon and to  
  celebrate the new Lady Cilento Children’s Hospital,  
  The Coffee Club hosted an extra special charity ball.  
  It also entered its 13th year in supporting the B105 
  Christmas Appeal, a charity fundraiser to help raise much  
  needed funds to purchase lifesaving equipment for  
  the Lady Cilento Children’s Hospital.

  Oaks Hotels & Resorts continues to support charitable 
  organizations such as Queensland Surf Life Saving,  
  Children Cancer organizations and Homeless Children’s  
  Shelters
 

  กลุ่มโรงแรมเอเลวาน่า คอลเล็คชั่น และแขกของโรงแรม
  ได้ช่วยเหลือโครงการต่างๆ เช่น Plaster House’s Healing  
  Hands ซึ่งให้ที่พักฟื้นแก่เด็กชาวแทนซาเนียหลังจากการผ่าตัด 
  กระดูกที่ผิดรูป การผ่าตัดศัลยกรรม และผ่าตัดสมอง, Olare  
  Orok Conservancy Trust ซึ่งทำางานร่วมกับกลุ่มสตรีในชุมชน  
  โดยช่วยเหลือในด้านการศึกษาด้านสุขภาพของเด็กและสตรี  
  การป้องกันโรคเอดส์ และการวางแผนครอบครัว และได้สร้าง 
  ศูนย์บริการชุมชนให้แก่ชุมชนชาวประมง Kendwa เป็นอาคาร 
  อเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นได้ทั้งสำานักงานและสถานที่ 
  ซ่อมแซมอุปกรณ์จับปลา

  ไทยเอก็ซเ์พรสไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัโครงการ Yellow Ribbon 
  ในการเปน็พนัธมติรดา้นการจา้งงาน ซึง่โครงการนีม้จีดุมุง่หมาย 
  เพื่อสร้างความตระหนักถึงการให้โอกาส เพื่อช่วยเหลืออดีต 
  ผู้ต้องขังและครอบครัวให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้อีกครั้ง  
  และเป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชนในการให้โอกาสทางสังคมแก่ 
  อตีตผู้ต้องขัง 

  เดอะ คอฟฟี่ คลับ ได้ริเริ่มโครงการ “Changing Children’s 
  Lives” ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลเด็ก 
  ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นทุนในการสนับสนุนการวิจัย 
  ค้นคว้าวิธีการรักษาโรคหรือการบำาบัดแก่เด็กที่ป่วยในระยะ 
  สุดท้ายในออสเตรเลีย ผ่านมูลนิธิสุขภาพเด็ก ออสเตรเลีย  
  (Children’s Health Foundation Australia) ซึ่งในปีนี้ได้มี 
  การระดมทุนทางโทรศัพท์ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ในโอกาส 
  เปิดโรงพยาบาลเด็กแห่งใหม่ The Lady Cilento Children’s  
  Hospital ซึ่งเดอะ คอฟฟี่ คลับ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานราตรี 
  การกศุล เพือ่ระดมทนุเพิม่เตมิดว้ย นอกจากนี ้เดอะ คอฟฟี ่คลบั  
  ยังให้การสนับสนุนโครงการ B105 Christmas Appeal เป็น 
  ปีที่ 13 ในการหาเงินทุนเพื่อการกุศลในการซื้ออุปกรณช์่วยชีวิต 
  ให้แก่โรงพยาบาลเด็ก the Lady Cilento Children’s Hospital

  โรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ยังคงให้
  การสนบัสนนุองคก์รการกศุลทีไ่มห่วงัผลกำาไร อาท ิQueensland  
  Surf Life Saving องคก์รชว่ยเหลอืผูป้ว่ยเดก็โรคมะเรง็ และศนูย ์
  พักพิงเด็กเร่ร่อน 
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Minor is committed to continue working  
with and contributing back to the  
communities where we operate. We  
believe that by being a good corporate  
citizen everywhere we are, we will be  
able to create sustainability for both  
our own organization and for all our 
stakeholders.

ไมเนอร์ให้พันธสัญญาที่จะสืบสานงานด้าน 
ช่วยเหลือและตอบแทนชุมชนที่ธุรกิจของเรา 
ตั้งอยู่ เราเชื่อว่าการเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล
และห่วงใยสังคมจะทำาให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนไปสู่องค์กรของเราและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วน
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PRACTICING 
GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE 
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการและผู้บริหารของ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทำาให้บริษัทบรรลุ
ถึงเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตให้บริษัท
อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนิน
ธุรกิจสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งนี ้
คณะกรรมการจะทบทวนและปรบัปรงุหลกัการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดีทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจาก 
การดำาเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมาย 
บรษิทัไดเ้ผยแพรน่โยบายการกำากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณ
ธรุกจิผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพือ่สรา้งความเขา้ใจและใชเ้ปน็ 
แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีของพนักงานทุกระดับช้ัน รวมถึง 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจ 
อื่นๆ และเพื่อเป็นการกำาหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริม 
ให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กำาหนดให้ 
พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบถึงจรรยาบรรณธุรกิจในการปฐมนิเทศ 
ก่อนการเริ่มทำางาน ทั้งนี้  จะมีการติดตามการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใน 

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 of business operations for the 
Company’s directors, management and employees.   
The Guidelines will be reviewed and modified annually  
in order to adapt to changes in business operations,  
regulatory environment, and applicable laws. The 
Company publishes the Guidelines and Business  
Code of Conduct on 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 parties. In addition, to promote practices  
according to our Business Code of Conduct, all  
employees are required to acknowledge and sign  
the Business Code of Conduct document during  
orientation before commencing employment and  
then re-acknowledged annually thereafter. Follow-up 
and reporting on whether the Code is being abided by 
is part of the internal audit process.
 



ในปี 2557 บรษิทัได้ปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและได้
ทบทวนนโยบายและแนวทางการกำากบัดแูลกจิการโดยมกีารปรบัปรงุ
ให้มคีวามทนัสมยัและสอดคล้องกบัมาตรฐานระดบัสากล นอกจากนี้ 
บริษัทยังได้รับรางวัล Corporate Governance Asia Recognition 
Awards 2014 - Icon on Corporate Governance จากนิตยสาร  
Corporate Governance Asia โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบ 
ให้แก่องค์กรในภูมิภาคเอเชียที่ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่าง 
เป็นธรรมและมกีารกำากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่งและสมำา่เสมอ  
และบริษัทยังได้รับคะแนนในระดับดีเลิศ จากผลสำารวจการกำากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2557 ซึ่งจัดโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

In 2014, the Company complied with the Guidelines, and 
has reviewed and updated the Guidelines to be consistent 
with international standards. Moreover, the Company was 
awarded “Corporate Governance Asia Recognition Awards 
2014 - Icon on Corporate Governance” from Corporate 
Governance Asia Magazine. The award was for the “best 
of the best” corporate in corporate governance in Asia,  
who continues to uphold the best practices whatever the 
business cycle is. The Company’s corporate governance 
scoring for 2014 was rated “excellent” by the Thai Institute 
of Directors Association (IOD).   

MINOR’S CORPORATE GOVERNANCE ACTIVITIES IN 2014 
ARE CLASSIFIED INTO 5 MAIN CATEGORIES: 

For details, please refer to the Good Corporate Governance section of our 2014 Annual Report.

อนึ่ง การกำากับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2557 แบ่งตาม 5 หมวดหลัก ดังนี้ 

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจำาปี 2557 ของบริษัทในหัวข้อหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

RESPONSIBILITIES
OF THE BOARD

RIGHTS
OF 

SHAREHOLDERS

EQUITABLE
TREATMENT OF

SHAREHOLDERS

ROLES OF
STAKEHOLDERS

DISCLOSURE
AND

TRANSPARENCY

MINOR
CORPORATE

GOVERNANCE
หลักการกำากับดูแลกิจการ

ของไมเนอร์

ความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

ความรับผิดชอบ
ของกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น
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การต่อต้านการทุจริต

บรษิทัดำาเนนิธรุกจิโดยยดึมัน่ในการตอ่ตา้นการทจุรติทกุรปูแบบ 
โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ 
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ  
ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดม่ัน 
ในความซ่ือสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2556 
บริษัทได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็น 
ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

จากการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทมีพันธะ
ผกูพนัในการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทจุรติภายใน
บรษิทั รวมถงึการนำานโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติและแผนการ 
กำากับดูแลไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง 
จากการทุจริต ตลอดจนการกำาหนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต  
ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหวา่งการเตรียมการเพือ่ใหไ้ด้รบัการรับรอง
เปน็สมาชกิแนวรว่มปฏบิตัฯิ (Certification) จากคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ANTI-CORRUPTION

The Company conducts business with a commitment 
to avoid corruption of all forms, and institutes a risk 
management and audit process to prevent and control 
corruption and malfeasance. Also, the Company  
encourages a corporate culture where people are firmly 
committed to integrity and ethics. In 2013, the Company 
was 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 the 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. Currently, the Company is in the preparation  
process to be certified by Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Council.  
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การสือ่สารเรือ่งนโยบายและแนวทางในการปฏบิตัใินการต่อต้าน 
การทุจริตและหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเริ่มต้นจาก 
การอนุมัตินโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งถึงแม้ว ่า 
ยังไม่มีคณะกรรมการท่านใดได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร 
การต่อต้านการทจุรติอย่างเป็นทางการ แต่หนึง่ในคณะกรรมการ
ของบริษัทนั้นดำารงตำาแหน่งเป็นประธานขององค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) บริษัทได้มีการเผยแพร่นโยบายและ
แนวทางในการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
ขององค์กร นอกจากนี้ยังกำาหนดให้พนักงานทุกคนเซ็นรับทราบ
ถงึจรรยาบรรณธรุกจิซึง่กำาหนดให้พนกังานห้ามทำาการให้และรบั
ของขวญัทีไ่ม่เหมาะสม บรษิทัได้เผยแพร่นโยบายการกำากบัดแูล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แม้ว่า
ในปัจจุบันพนักงานของบริษัทยังไม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร
การต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการ แต่บริษัทมีแผนที่จะ 
บรรจเุรือ่งนีไ้ว้ในขัน้ตอนการปฐมนเิทศก่อนเริม่ทำางาน  นอกจากนี้ 
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการสื่อสารนโยบายและแนวทางใน 
การปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตแก่คู่ค้าของบริษัทอย่างเป็น
ทางการในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทมีเกณฑ์ในการเลือกสรร
คู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม 
มีจรรยาบรรณ มีความเป็นมืออาชีพ คำานึงถึงสวัสดิภาพของ
พนักงาน และมีนโยบายต่อต้านการทุจริต 

บรษิทัใชช้อ่งทางการรายงานเบาะแสของพนกังานและการแจง้
ข้อร้องเรียนในการกำากับดูแลและติดตามการทุจริตคอร์รัปชัน 
และรายงานสรุปทุกๆ ไตรมาสต่อคณะกรรมการสรรหาและ
กำากับดูแลกิจการ

ในปี 2557 เราไม่พบว่ามีกรณีที่มีการกระทำาผิดกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

In terms of communication and training on anti-corruption 
policies and procedures, governance at the highest 
organizational level starts with the approval process by 
Minor’s Board of Directors. Although none of our Board 
members undergoes formal anti-corruption training, 
one of them is a Vice President of the Anti-Corruption 
Organization of Thailand. Our anti-corruption policies 
and procedures are then communicated company-wide. 
Additionally, upon employment, all employees are 
required to sign our Business Code of Conduct, which 
prohibits the improper giving and receiving of gifts. Our 
Good Corporate Governance Guidelines and Business 
Code of Conduct are also published on Minor’s website.  
Currently, our employees have not received formal  
anti-corruption training but plans are in place to include 
it as part of the orientation process. We also intend to 
formally communicate our anti-corruption policies and  
procedures to our business partners. However, in selecting 
partners, the Company already takes into consideration 
partners that have good reputation, high standards, 
are reputable within the industry and highly ethical and 
professional, considerate about the employees’ welfare 
and have in place anti-corruption policy.
  
The Company uses the whistle-blower service and 
complaint reports as channels to supervise and monitor 
corruption issues and submitted the quarterly report to 
the Nominating and Corporate Governance Committee.

No non-compliance with laws or regulations in relation 
to corruption was identified in 2014
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Economic Performance
ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ

   2012 / 2555  2013 / 2556 2014 / 2557

Consolidated (Baht million) Total Revenue 32,994  36,936 39,787

รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) รายได้รวม    

 Gross Prof it 18,844  21,413 23,299

 กำาไรขั้นต้น  

 EBITDA 7,063  8,304 8,849

 กำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา  

 Net Prof it   3,243 4,101 4,402

 กำาไรสุทธิ  

 Benef its to Employees comprising salaries,  7,175 7,627 7,968

 wages, welfares and regular contribution

 ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย

 เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงาน

 และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ   

 Dividend to Shareholders  499 1,192  1,411

 เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  

 Finance Costs paid to Lender 1,077  1,030 1,109 

 ต้นทุนทางการเงิน

 Corporate Income Tax paid to Government 556  675   397

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายให้รัฐบาล  

Profitability Ratio (%) Return on Total Assets (ROA) 6.95   7.33  6.55 

ความสามารถในการทำากำาไร อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

(ร้อยละ) Return on Total Equity (ROE) 19.08 17.86   15.47 

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

Per Share Data (Baht) Earnings per Share 0.94  1.04 1.10

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) กำาไรสุทธิต่อหุ้น

SUSTAINABILITY 
PERFORMANCE 
DATA 2014
ผลการดำาเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2557

70
2014 Sustainability Report
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557



Total 268.40 Total 277.61

Total 350.70

133.86

130.91

127.07

136.99

93.2192.23

216.84
184.40176.17

 2012 / 2555 2013 / 2556 2014 / 2557
  30 33 40

No. of Properties Under Study (Properties) / จำานวนโรงแรมท่ีทำาการวิเคราะห์ (แห่ง)

 2012 / 2555 2013 / 2556 2014 / 2557
  30 33 40

No. of Properties Under Study (Properties) / จำานวนโรงแรมท่ีทำาการวิเคราะห์ (แห่ง)

1.38

1.48
1.55

 3,683,8933,241,3113,028,905 

Minor Hotel Group’s Energy & Water Usage(1)

ปริมาณการใช้พลังงานและน้ำาของกลุ่มโรงแรม(1)

Energy Usage
การใช้พลังงาน

Water Usage
การใช้น้ำา

Note: (1) 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: (1) โรงแรมในเครือของบริษัททั้งที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหาร ทั้งนี้ ไม่รวมโอ๊คส์และเอเลวาน่า คอลเล็คชั่น 

  จำานวนโรงแรมที่ทำาการวิเคราะห์ได้เพิ่มขึ้นใน 3 ปีที่ผ่านมา

Unit: Million kWh
หน่วย: ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

Combined Energy Usage per Guest (kWh)
การใช้พลังงานโดยรวมต่อแขกท่ีเข้าพัก (กิโลวัตต์ช่ัวโมง)

Electricty
การใช้ไฟฟ้า

Other Energy (Gas, Fuel, Oil)
การใช้พลังงานอื่นๆ  (แก๊ส, เชื้อเพลิง, น้ำามัน)

Unit: Cubic meter
หน่วย: ลูกบาศก์เมตร

Water Usage per Guest
การใช้น้ำาต่อแขกที่เข้าพัก

Water
การใช้น้ำา

71
Minor International Public Company Limited
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



Proportion of Employees by Level(3)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน(3)

As of 31 December 2014
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Total Number of Employees and Proportion by Employee Type(2)

จำานวนพนักงาน (คน) และสัดส่วนตามประเภทการจ้างงาน(2)

As of 31 December 2014
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Grand Total / ยอดรวมทั้งหมด

53,280

Full Time 65.3%
พนักงานประจำา
Part Time 34.7%
พนักงานชั่วคราว

Full Time 100.0%
พนักงานประจำา 
Part Time 0.0%
พนักงานชั่วคราว

Full Time 87.8%
พนักงานประจำา
Part Time 12.2%
พนักงานชั่วคราว

Full Time 36.5%
พนักงานประจำา
Part Time 63.5%
พนักงานชั่วคราว

Retail
Group

1,924

Minor Global 
Solutions

290

Hospitality
Group

 18,292

Food 
Group

 32,774

Note: (3) For Food Group, Retail Group and Head Office: Includes Thai subsidiaries only. 

  For Hospitality Group: Includes most of our own brand hotels

หมายเหตุ: (3) สำาหรับธุรกิจอาหาร ธุรกิจจัดจำาหน่ายและธุรกิจสินค้า และสำานักงานใหญ่: เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่านั้น

  สำาหรับธุรกิจโรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของ

Note: (2) All employees and include employees of managed hotel properties and franchise

หมายเหตุ: (2) จำานวนพนักงานทั้งหมด รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหารและแฟรนไชส์

93.3%
Staff
พนักงานปฏิบัติการ

5.6% 
Middle Management/Supervisor

ผู้บริหารระดับกลาง/หัวหน้างาน

1.2% 
Senior Management

ผู้บริหารระดับสูง
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Note: (4) All employees and include 

  employees of managed 

  hotel properties and  

  franchise.

หมายเหตุ: (4) จำานวนพนักงานทั้งหมด

  รวมถึงพนักงานของโรงแรม 

  ที่บริษัทรับจ้างบริหาร 

  และแฟรนไชส์

Proportion of Employees by Location(4)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามพื้นที(่4)

As of 31 December 2014
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

14.6%
Australia & New Zealand

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

5.0% 
Africa
แอฟริกา

3.5% 
UAE

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

5.4% 
China

จีน

3.3% 
Maldives
มัลดีฟส์

61.6%
Thailand / ไทย

2.1% 
Singapore

สิงคโปร์

1.1%
Vietnam
เวียดนาม

0.7% 
Sri Lanka
ศรีลังกา

0.9% 
Others

อื่นๆ

1.8% 
Other ASEAN

ประเทศอาเซียนอื่นๆ

73
Minor International Public Company Limited
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)



Note: (5) For Food Group, Retail Group, and Head Off ice: Includes Thai subsidiaries only.
  For Hospitality 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) สำาหรับธุรกิจอาหาร ธุรกิจจัดจำาหน่าย และสำานักงานใหญ่: เฉพาะบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยเท่านั้น
  สำาหรับธุรกิจโรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ภายใต้แบรนด์ที่บริษัทเป็นเจ้าของ
 (6) อัตราการลาออกของพนักงานคำานวณโดยใช้จำานวนพนักงานที่ลาออกทั้งหมดใน 1 ปี หารด้วยจำานวนพนักงานโดยเฉลี่ย
 (7) ข้อมูลรวมพนักงานเฉพาะกาล นักศึกษาฝึกงาน พนักงานตามสัญญาจ้าง และพนักงานรายวัน (ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 40% ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
  โดยปกติแล้วพนักงานเหล่านี้จะมีอายุการทำางานที่สั้นกว่าพนักงานประจำาทั่วไป

Proportion of Employees by Gender(5)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามเพศ(5)

As of 31 December 2014
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Proportion of Employees Turnover of Male & Female(5),(6)

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

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามเพศ(5),(6)

รวมพนักงานเฉพาะกาล นักศึกษาฝึกงาน 
พนักงานตามสัญญาจ้าง และพนักงานรายวัน(7)

For the year ended 31 December 2014
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

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

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

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามอาย(ุ5),(6)

รวมพนักงานเฉพาะกาล นักศึกษาฝึกงาน 
พนักงานตามสัญญาจ้าง และพนักงานรายวัน(7)

For the year ended 31 December 2014
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

Proportion of Employees by Age(5)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามอาย(ุ5)

As of 31 December 2014
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 Male / ชาย   Female / หญิง

74% 95%

 Male / ชาย   Female / หญิง

47.1% 52.9%

more than 50 yrs

31-50 yrs

30 yrs and below

26.4%

71.8%

1.9%

more than 50 yrs

31-50 yrs

30 yrs and below

34%

106%

28%
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Number of Accidents at Factories (persons)
จำานวนอุบัติเหตุในธุรกิจโรงงาน (ราย)
For the year ended 31 December 2014
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

Employee Benefits by Employment Type
สวัสดิการของพนักงาน แยกตามประเภทการจ้างงาน

11 9 
Total Accidents

จำานวนอุบัติเหตุทั้งหมด
Total Accidents

จำานวนอุบัติเหตุทั้งหมด

9 2
Minor Cases 

อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน
Loss Time Accidents
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

9 0 
Minor Cases 

อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน
Loss Time Accidents
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

NMT Ltd.
นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

Minor Dairy Ltd. &
Minor Cheese Ltd. 

ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส

Hospitality Group/Retail Group/
Minor Global Solutions Food Group

 Full-time Part-time Full-time Part-time
พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว

Life insurance
ประกันชีวิต

Health care
การรักษาพยาบาล

Disability and invalidity coverage
ความคุ้มครองกรณีพิการหรือทุพพลภาพ

Maternity leave
การลาคลอดบุตร

Retirement provision
บำานาญเกษียณอายุ

Employee Joint
Investment Program (EJIP)

Social Security
ประกันสังคม

Board of Director’s Composition 
สัดส่วนของคณะกรรมการบริษัท

Total Number of Directors: 9
จำานวนคณะกรรมการบริหารทั้งหมด: 9 คน

Composition by Gender
สัดส่วนของคณะกรรมการแยกตามเพศ

88.9%
Male
ผู้ชาย

33.3%
30-50 yrs
30-50 ปี

11.1%
Female
ผู้หญิง

66.7%
> 50 yrs
มากกว่า 50 ปี

Composition by Age Group
สัดส่วนของคณะกรรมการแยกตามอายุ

8

1

3

6
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ABOUT 
THIS REPORT 
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) ได้จัดทำา
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ขึ้นเป็นปีที่สามและเป็น 
ฉบับแรกท่ีจัดทำาตามแนวทางการรายงานขององค์กรความร่วมมือ 
ว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global Reporting 
Initiative) รุน่ที ่4 (GRI G4) – Core Option รายงานนีแ้สดงขอ้มลู 
ในรอบปีบัญชี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2557 

เนื่องจากรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกของเราที่อ้างอิง
แนวทาง GRI G4 เราจะมุ่งหน้าพัฒนาคุณภาพรายงาน 
อย่างต่อเนื่องต่อไปและอาจจะพิจารณาให้มีการรับรองโดย
หน่วยงานภายนอกในอนาคต

ขอบเขตของรายงาน

เนื้อหารายงานนี้ครอบคลุมทั้ง 3 ธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่ง 
ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัด 
จำาหน่าย เนื่องด้วยธุรกิจต่างๆ ของเรามีลักษณะที่แตกต่างกัน 
และเพื่อคงไว้ซึ่งสาระสำาคัญ ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อนำาเสนอ 
ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ชี้วัดของ GRI เท่าที่จะ
สามารถทำาได้

กระบวนการในการกำาหนดเนื้อหาของรายงานจะสอดคล้อง 
กับหลักการสำาคัญของ GRI G4 โดยข้อมูลจะเกี่ยวเนื่องกับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเรา ถูกกำาหนด
โดยผู้บริหารระดับสูงและผ่านการพิจารณาถึงความสำาคัญ 
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กร หัวข้อต่างๆ ในรายงานฉบับน้ีได้เช่ือมโยง 
กับแนวทางในการพัฒนาอย่างย่ังยืนของไมเนอร์และมี 
ความสำาคัญต่อท้ังธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา

This is Minor International PCL’s third annual Sustainability  
Report, and the first report to be prepared in accordance 
with the core option of the G4 Guidelines of the Global 
Reporting Initiative (GRI). The reporting period covers 
our fiscal year 2014 from the period of 1 January 2014 
to 31 December 2014. 

As this is our first GRI G4 “in accordance” – Core Option 
Sustainability Report, we aim to continuously improve 
on the quality of the report, and may consider external 
assurance in the future.

REPORTING SCOPE

This report covers all of Minor’s three core business units 
– Hospitality Business, Restaurant Business and  
Retail Business. Due to the unique characteristics and  
context of our business units and to reflect materiality,  
most of our data-gathering adheres to the GRI indicator  
parameters where applicable.

In line with GRI G4’s materiality principles, our process for  
defining report content is guided by the most significant  
and relevant sustainability issues to our business units,  
identified by senior management, and through  
a materiality process involving both external and internal  
stakeholders. Reported topics in the report are linked to  
Minor’s Sustainability Framework, and are material to  
our business’s interests as well as to our stakeholders’.
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PRINTING INFORMATION

This report is printed on Idea Green Plus paper, which is made up of 50%  
eco-fiber from used paper and 50% from farmed trees.

CONTACT INFORMATION

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

ข้อมูลติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือให้ความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายงานนี้สามารถติดต่อได้ที่

ข้อมูลการพิมพ์

รายงานฉบบันีต้พีมิพด์ว้ยกระดาษไอเดยี กรนี พลสั ทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่รอ้ยละ 50  
ผลติจากเยือ่อโีคไฟเบอร ์(eco-fiber) ซึง่เปน็เยือ่กระดาษทีไ่ดจ้ากกระดาษทีผ่า่นการใชง้าน
แล้ว และอีกร้อยละ 50 ผลิตจากเยื่อไม้ใหม่

CORPORATE SUSTAINABILITY DEPARTMENT

MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Tel.: +66 (0) 2365-7706

99 Berli Jucker House, 16th Floor, Soi Rubia,
Sukhumvit 42 Rd., Bangkok 10110, Thailand

Tel.: +66 (0) 2365 7500
Fax: +66 (0) 2365 7798-99

www.minorinternational.com

ฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 

โทรศัพท์: +66 (0) 2365-7706

เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7500
โทรสาร: +66 (0) 2365 7798-99

www.minorinternational.com
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MATERIALITY
ASPECTS &
BOUNDARIES

COMPANIES
Aspects

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 •* • • • • • • • • • • • • • • 
 • • • • • • • • • • • • • • • 
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 1. Minor International Public Company Limited
 2. Minor Global Solutions Limited
  Hospitality Business
 3. Minor Hotel Group Limited 
 4. Chao Phaya Resort Limited
 5. Maerim Terrace Resort Limited
 6. Samui Resort and Spa Limited
 7. Rajadamri Hotel Public Company Limited 
 8. MI Squared Limited 
 9. Hua Hin Village Limited 
 10. MHG Npark Development Company Limited
 11. Baan Boran Chiangrai Limited
 12. Samui Village Limited
 13. Royal Garden Plaza Limited
 14. M Spa International Limited        
 15. Samui Beach Residence Limited
 16. RNS Holding Limited
 17. Eutopia Private Holding Limited 
 18. Harbour View Corporation Limited
 19. Serendib Hotels Pcl.
 20. Minor International (Labuan) Limited
 21. AVC Club Developer Limited
 22. AVC Vacation Club Limited
 23. Maikhao Vacation Villas Limited
 24. MHG Phuket Limited
 25. Rajadamri Residence Limited
 26. Rajadamri Lodging Limited
 27. Zuma Bangkok Limited
 28. Jada Resort and Spa (Private) Limited
 29. Sothea Pte. Ltd. 
 30. O Plus E Holdings Private Ltd. 
 31. Paradise Island Resorts (Private) Limited 
 32. Elewana Afrika (Z) Limited
 33. Parachichi Limited 
 34. Elewana Afrika (T) Limited
 35. Elewana Afrika Limited
 36. Parrots Limited 
 37. Vietnam Hotel Projekt B.V. 
 38. Rani Minor Holding Limited 
 39. Bai Dai Tourism Company Limited 
 40. Hoi An Riverpark Hotel Company Limited 

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

*Economic performance covers all significant consolidated Subsidiaries, Associates and Affiliated Companies according to Annual Report 2014
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Aspects Description

 1 Economic Performance 
 2 Market Presence
 3 Procurement Practices 
 4 Energy 
 5 Water

 • • • • • • • • • • • • • • • 
 • • • • • • • • • • • • • • • 
 • • • • • • • • • • • • • • • 
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COMPANIES
Aspects

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 41. Cabo Delgado Hotels & Resorts, Lda. 
 42. Fenix Projectos e Investmentos Limitada
 43. Per AQUUM Management JLT
 44. Per AQUUM Maldives Private Limited
 45. Sun International (Botswana) Propietary Limited
 46. Sun International (Zambia) Limited
 47. Sun International of Lesotho (Proprietary) Limited
 48. Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited 
 49. Oaks Hotels & Resorts Limited 
  Restaurant Business
 50. The Minor Food Group Public Company Limited 
 51. Swensen’s (Thai) Limited
 52. Minor Cheese Limited
 53. Minor Dairy Limited
 54. Minor DQ Limited
 55. Burger (Thailand) Limited
 56. SLRT Limited
 57. The Coffee Club (Thailand) Limited
 58. Catering Associates Limited
 59. Pecan Deluxe  (Thailand) Limited
 60. BTM (Thailand) Limited
 61. Select Service Partner Limited 
 62. The Thai Cuisine Limited
 63. International Franchise Holding (Labuan) Limited 
 64. Primacy Investment Limited 
 65. Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
 66. MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
 67. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. 
 68. BreadTalk Group Ltd.
 69. The Coffee Club Investment Pty. Ltd. 
 70. Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. 
 71. VGC Food Group Pty. Ltd. 
 72. Over Success Enterprise Pte. Ltd. 
  Retail Business
 73. Minor Corporation Public Company Limited 
 74. Armin Systems Limited
 75. NMT Limited
 76. Minor Consultants & Services Limited
 77. Red Earth Thai Limited 
 78. Esmido Fashions Limited
 79. Mysale.co.th Limited     

 Aspects Description

 6 Environmental: Compliance 
 7 Employment 
 8 Occupational Health and Safety
 9 Training and Education 
 10 Anti-Corruption 

Aspects Description

 11 Society: Compliance 
 12 Customer Health and Safety 
 13 Marketing Communications  
 14 Customer Privacy
 15 Product Responsibility: Compliance 
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COMPANIES
Aspects

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 1. บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั (มหาชน)
 2. บรษิทั ไมเนอร์ โกลบอล โซลชูัน่ส์  จำากดั  
  ธรุกจิโรงแรม
 3. บรษิทั ไมเนอร์ โฮเทล กรุป๊ จำากดั
 4. บรษิทั เจ้าพระยา รซีอร์ท จำากดั
 5. บรษิทั แม่รมิ เทอเรซ รซีอร์ท จำากดั
 6. บรษิทั สมยุ รซีอร์ท แอนด์ สปา จำากดั
 7. บรษิทั โรงแรม ราชดำาร ิจำากดั (มหาชน)
 8. บรษิทั เอม็ไอ สแควร์ จำากดั 
 9. บรษิทั หวัหนิ วลิเลจ จำากดั 
 10. บรษิทั เอม็เอชจ ีเอน็พาร์ค ดเีวลอปเม้นท์ จำากดั 
 11. บรษิทั บ้านโบราณ เชยีงราย จำากดั
 12. บรษิทั สมยุ วลิเลจ จำากดั
 13. บรษิทั รอยลั การ์เด้น พลาซ่า จำากดั
 14. บรษิทั เอม็สปา อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั      
 15. บรษิทั สมยุ บชี เรสซเิด้นท์ จำากดั
 16. บรษิทั อาร์เอน็เอส โฮลดิง้ จำากดั
 17. Eutopia Private Holding Limited 
 18. Harbour View Corporation Limited
 19. Serendib Hotels Pcl.
 20. Minor International (Labuan) Limited
 21. AVC Club Developer Limited
 22. AVC Vacation Club Limited
 23. บรษิทั ไม้ขาว เวเคชัน่ วลิล่า จำากดั
 24. บรษิทั เอม็เอชจ ีภเูกต็ จำากดั
 25. บรษิทั ราชดำาร ิเรสซเิดน็ซ์ จำากดั
 26. บรษิทั ราชดำาร ิลอดจ์จิง้ จำากดั
 27. บรษิทั ซมู่า กรงุเทพ จำากดั
 28. Jada Resort and Spa (Private) Limited 
 29. Sothea Pte. Ltd. 
 30. O Plus E Holdings Private Ltd. 
 31. Paradise Island Resorts (Private) Limited 
 32. Elewana Afrika (Z) Limited
 33. Parachichi Limited 
 34. Elewana Afrika (T) Limited
 35. Elewana Afrika Limited 
 36. Parrots Limited 
 37. Vietnam Hotel Projekt B.V. 
 38. Rani Minor Holding Limited
 39. Bai Dai Tourism Company Limited 
 40. Hoi An Riverpark Hotel Company Limited 

ประเด็นสำ�คัญและขอบเขต
ของก�รจัดทำ�ร�ยง�น

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือท่ีอยู่ในขอบเขตของการจัดทำารายงาน

 •* • • • • • • • • • • • • • • 
 • • • • • • • • • • • • • • • 
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*ข้อมูลด้านเศรษฐกิจจะครอบคลุมทุกบริษัทที่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือ ตามที่ระบุในรายงานประจำาปี 2557
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Aspects Description

 1 ผลประกอบการของธุรกิจ 
 2 ความเป็นที่รู้จักในตลาด
 3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
 4 การจัดการด้านพลังงาน 
 5 การจัดการนำ้า

COMPANIES
Aspects

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 41. Cabo Delgado Hotels & Resorts, Lda.
 42. Fenix Projectos e Investmentos Limitada
 43. Per AQUUM Management JLT
 44. Per AQUUM Maldives Private Limited
 45. Sun International (Botswana) Propietary Limited
 46. Sun International (Zambia) Limited
 47. Sun International of Lesotho (Proprietary) Limited
 48. Sands Hotels Holdings (Namibia) (Proprietary) Limited 
 49. Oaks Hotels & Resorts Limited  
  ธรุกจิร้านอาหาร
 50. บรษิทั เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊ จำากดั (มหาชน) 
 51. บรษิทั สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำากดั
 52. บรษิทั ไมเนอร์ ชสี จำากดั
 53. บรษิทั ไมเนอร์ แดรี ่จำากดั
 54. บรษิทั ไมเนอร์ ดคีวิ จำากดั
 55. บรษิทั เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำากดั
 56. บรษิทั เอสแอลอาร์ท ีจำากดั
 57. บรษิทั เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จำากดั
 58. บรษิทั เคเทอริง่ แอสโซซเิอตส์ จำากดั
 59. บรษิทั พแีคน เดอลกุซ์ (ประเทศไทย) จำากดั
 60. บรษิทั บทีเีอม็ (ไทยแลนด์) จำากดั
 61. บรษิทั ซเีลค เซอร์วสิ พาร์ทเนอร์ จำากดั
 62. บรษิทั เดอะ ไทย คซูนี จำากดั
 63. International Franchise Holding (Labuan) Limited 
 64. Primacy Investment Limited 
 65. Delicious Food Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
 66. MFG International Holding (Singapore) Pte. Ltd. 
 67. Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. 
 68. BreadTalk Group Ltd.
 69. The Coffee Club Investment Pty. Ltd. 
 70. Ribs and Rumps Holding Pty. Ltd. 
 71. VGC Food Group Pty. Ltd. 
 72. Over Success Enterprise Pte. Ltd.  
  ธรุกจิจดัจำาหน่าย
 73. บรษิทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำากดั (มหาชน) 
 74. บรษิทั อาร์มนิ ซสิเทม็ส์ จำากดั
 75. บรษิทั นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่ จำากดั
 76. บรษิทั ไมเนอร์ คอนซลัแทน็ส์ แอนด์ เซอร์วสิ จำากดั
 77. บรษิทั เรด เอร์ิธ ไทย จำากดั
 78. บรษิทั เอสมโิด แฟชัน่ส์ จำากดั
 79. บรษิทั มายเซล ดอท ซโีอ ดอท ทเีอช จำากดั

Aspects Description

 6 การปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
 7 การจ้างงาน 
 8 มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 9 การจัดฝึกอบรมและให้การศึกษา 
 10 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Aspects Description

 11 การปฏิบัติตามกฏหมายด้านสังคม 
 12 ความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า 
 13 การสื่อสารด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
  14 ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
 15 การปฏิบัติตามกฏหมายด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 
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 = Fully reported

 = Partially reported

 = Not reported

AR = Annual Report

SR = Sustainability ReportGRI
CONTENT
INDEX

Strategy and  G4-1 Statement from the most senior   12-19 6-9 

Analysis  decision-maker of the organization 

Organizational G4-3 Name of the organization  61, 80 1

Profile G4-4 Primary brands, products, and services.  inside cover,  1-3

    253

 G4-5 Organization’s headquarters location  301 77

 G4-6 Number of countries where the   6-7, 1,

  organization operates, and names of   292-300 4-5

  countries where either the organization 

  has significant operations or that are 

  specifically relevant to the sustainability 

  topics covered in the report

 G4-7 Nature of ownership and legal form  80, 290, 301

 G4-8 Markets served   inside cover, 1-5

    6-7, 253

 G4-9 Scale of organization  10-11, 65-79 70, 72

 G4-10 Workforce composition  - 72-75

 G4-11 Percentage of total employees covered   - - We do not

  by collective bargaining agreements    have unions

 G4-12 Description of supply chain  - 34-37, 43-47

 G4-13 Significant changes during the reporting   8-9, -

  period regarding size, structure,   254-255

  ownership, or supply chain

 G4-14 Whether and how the precautionary   256-260 -

  approach or principle is addressed

 G4-15 Externally developed economic,   55, 269 10-11, 68

  environmental and social charters,    

  principles, or other initiatives to which    

  the organization subscribes or which it    

  endorses

 G4-16 Memberships at organizational level  55, 269 10-11, 68

Reference Page
 AR  SR

GRI 
IndicatorMaterial Aspects Description Disclosure Remarks

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
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Reference Page
 AR  SR

GRI 
IndicatorMaterial Aspects Description Disclosure Remarks

Identified  G4-17 Entities included in consolidated   119-149, -

Material Aspects  financial statements  292-300

and Boundaries G4-18 Process for defining report content and    18-19,

  Aspect Boundaries; how the Reporting    21-23

  Principles for Defining Report Content 

  have been implemented

 G4-19 List of all material Aspects   19, 78-81

 G4-20 Material Aspects within organization   19

 G4-21 Material Aspects outside of organization   19

 G4-22 Effect of any restatements of information     This is our   

  provided in previous reports, and the     first GRI-G4

  reasons for such restatements    report

 G4-23 Significant changes from previous     No significant 

  reporting periods    changes

Stakeholder G4-24 Stakeholder groups  266-268 14-17

Engagement G4-25 Basis for identification and selection of    13

  stakeholders

 G4-26 Stakeholder engagement approach   13-17

 G4-27 Key topics and concerns raised through    14-17

  stakeholder engagement, and responses

Report Profile G4-28 Reporting period   76

 G4-29 Date of most recent previous report   76

 G4-30 Reporting cycle   76

 G4-31 Contact point for questions regarding    77

  the report or its contents

 G4-32 GRI Content Index with chosen    76, 82-85

  “in accordance” option, and any reference 

  to an External Assurance Report

 G4-33 Policy and current practice with regard to    76

  seeking external assurance for the report

Governance G4-34 Governance structure of the organization,   14, 16 20

  including committees of the highest   20-21, 24-25,

  governance body, and committees   38-39, 50,

  responsible for decision-making on   273-277

  economic, environmental and social impacts

Ethics and G4-56 Organization’s values, principles,    5, 263-277 21, 66-69

Integrity  standards and norms of behavior such as 

  codes of conduct and codes of ethics
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Economic

Economic G4-EC1 Direct economic value generated and   inside cover, 70

Performance  distributed (EVG&D)  10-11, 65-79, 

    109-111   

Market G4-EC5 Ratio of entry level wage by gender at   - 29

Presence  significant locations of operation to 

  the minimum wage

Procurement G4-EC9 Percentage of the procurement budget   - 34

Practices   used for significant locations of operation   

  spent on suppliers local to that operation

Environmental

Energy G4-EN3 Energy consumption within the organization  - 71

Water G4-EN8 Total water withdrawal by source  - 71

Compliance G4-29 Monetary value of significant fines and   - 49

  total number of non-monetary sanctions 

  for non-compliance with environmental 

  laws and regulations

Social: Labor Practices and Decent Work

Employment G4-LA1 Total number and rate of employee   - 72, 75

  turnover during the reporting period,  

  by age group, gender and region

 G4-LA2 Benefits provided to full-time employees  - 75

Occupational G4-LA5 Percentage of total workforce represented   - 29 Applies

Health and   in formal joint management-worker health     only for

Safety  and safety committees that help monitor     factories

  and advise on occupational health and 

  safety programs

 G4-LA6 Type of injury and rates of injury,   - 74 Applies

  occupational diseases, lost days, and     only for

  absenteeism, and total number of work-    factories

  related fatalities, by region and by gender

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES – 
PERFORMANCE INDICATORS
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Training and G4-LA9 Average hours of training per year per   - 30

Education   employee by gender, and by employee 

  category

 G4-LA11 Percentage of employees receiving   - 30

  regular performance and career 

  development reviews, by gender 

  and by employee category

Society

Anti-Corruption G4-SO4 Communication and training on   268 68-69

  anti-corruption policies and procedures

 G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and   - 68-69

  actions taken

Compliance G4-SO8 Monetary value of significant fines and   - 69

  total number of non-monetary sanctions for 

  non-compliance with laws and regulations

Product Responsibility

Customer G4-PR2 Non-compliance with regulations and   - 36

Health and  voluntary codes concerning the health 

Safety  and safety impacts

Marketing G4-PR7 Non-compliance with regulations and   - 37

Communications   voluntary codes concerning marketing 

  communications

Customer G4-PR8 Substantiated complaints regarding   - 37

Privacy  breaches of customer privacy and 

  losses of customer data

Compliance G4-PR9 Monetary value of significant fines for   - 36-37

  non-compliance with laws and regulations 

  concerning the provision and use of 

  products and services
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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) 
มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำธุรกิจอยำ่งยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจวำ่
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำว เพื่อให้ลูกค้ำและกลุ่มพันธมิตรของบริษัท
กำ้วหน้ำเติบโตไปพร้อมกับบริษัท และเพื่อเสริมสรำ้ง
ชุมชนและสังคมที่ดีและยั่งยืน
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Minor International Public Company Limited
99 Berli Jucker House, 16th Floor, Soi Rubia,
Sukhumvit 42 Rd., Bangkok 10110, Thailand
Tel. : +66 (0) 2365 7500
Fax : +66 (0) 2365 7798-99
www.minorinternational.com
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โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7500
โทรสาร: +66 (0) 2365 7798-99
www.minorinternational.com
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