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About Minor International
เกี่ยวกับไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Chairman’s Message
รายงานจากประธานกรรมการ

Sustainability Highlights 2016
จุดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2559

JOURNEY TO EXCELLENCE
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ

• Our Sustainability Approach
 ไมเนอร์มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • Stakeholder Engagement and Materiality Assessment
   การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการกำาหนดประเด็นสำาคัญ
  • Minor Value Chain
   ห่วงโซ่คุณค่าของไมเนอร์ 
  • Minor Sustainability Framework
   แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
  • Minor Sustainability Strategy and Roadmap
   กลยุทธ์และเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
  • Minor Sustainability Governance Structure
   การกำากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
• Good Corporate Governance
 การกำากับดูแลกิจการที่ดี
• Risk Management 
 การบริหารความเสี่ยง

JOURNEY TO EMPOWERMENT
เส้นทางสู่การพัฒนาศักยภาพ

• Empowering People 
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

JOURNEY TO SHARED SUCCESS
เส้นทางสู่ความสำาเร็จร่วมกัน

• Growing Sustainably With Our Partners
 ก้าวหน้าไปกับพันธมิตรอย่างยั่งยืน
• Enriching Customers’ Experience
 เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

JOURNEY TO HARMONY
เส้นทางสู่การอยู่ร่วมกัน

• Safeguarding the Environment 

 ปกป้องดูแลส่ิงแวดล้อม

• Caring for Communities
 ห่วงใยใส่ใจสังคม

Sustainability Performance Data 2016
ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559
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About 
Minor 
internAtionAl
เกี่ยวกับไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เมือ่แรกเริม่กอ่ตัง้ธรุกจิในป ี2521 บรษิทัมรีสีอรท์เพยีงหนึง่แหง่ 
ทีพ่ทัยา ปัจจุบัน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน)  
(“บริษัท”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการท่ีใหญ่ท่ีสุด 
รายหน่ึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทเป็นผู้นำาในการดำาเนิน 
ธรุกจิระดบัสากล โดยประกอบ 3 ธรุกจิหลกั ไดแ้ก ่ธรุกจิโรงแรม 
ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจัดจำาหน่าย บริษัทดำาเนินธุรกิจ 
โรงแรมท้ังในรปูแบบเปน็เจา้ของเอง บรหิารจดัการ และรว่มลงทนุ  
โดย ณ สิ้นปี 2559 มีโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส สวีท ทั้งสิ้น  
155 แห่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้าอนันตรา, โอ๊คส์, อวานี,  
เปอร์ อควัม, เอเลวาน่า คอลเลคชัน่, ทิโวลี, โฟร์ซซีัน่ส,์ เซน็ต์ รจีสิ,  
เจดับบลิว แมริออท, เรดิสัน บลู และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์  
อินเตอร์เนช่ันแนล ใน 23 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
ตะวนัออกกลาง แอฟรกิา มหาสมทุรอนิเดยี ยโุรป และอเมรกิาใต ้ 
อีกทั้งบริษัทประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม  
(Mixed-Use Business) ประกอบดว้ยธรุกจิขายอสงัหารมิทรพัย ์ 
ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยเพื่อขายและโครงการ 
พักผ่อนแบบปันส่วนเวลา อนันตรา เวเคชั่น คลับ ธุรกิจสปา  
ธรุกจิใหเ้ชา่ ศนูยก์ารคา้และธรุกจิบนัเทงิ บรษิทัเปน็ผูน้ำาในธรุกิจ 
ร้านอาหาร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมี 
ร้านอาหารเกือบ 2,000 สาขา ใน 19 ประเทศ ภายใต้ 
เครือ่งหมายการคา้ เดอะ พซิซา่ คอมปะน,ี สเวนเซน่ส,์ ซซิซเ์ลอร,์  
แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ,  
ริเวอร์ไซด ์และเบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย) นอกจากน้ี บรษิทัยังเปน็ 
ผูน้ำาดา้นการจดัจำาหน่ายสนิคา้ไลฟส์ไตล์ชัน้นำาจากตา่งประเทศ  
ภายใต้เครื่องหมายการค้า แก๊ป, เอสปรี, บอสสินี่, บานาน่า  
รีพับบลิค, บรูคส์ บราเธอร์ส, เอแตม, แรทลีย์, อเนลโล่,  
ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ และอีทีแอล  
เลิร์นน่ิง รวมถึงบีมิ้นท์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดจำาหน่ายสินค้าแฟชั่น 
ไลฟ์สไตล์ชั้นนำา และบริษัทมีธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า ซึ่งผลิต 
สนิคา้อุปโภคบริโภคตามสัญญาว่าจ้างผลิต โดยมีโรงงานเป็นของ 
ตัวเอง

From its founding in 1978 with a single beachfront  
resort in Pattaya, Minor International PCL. (“Minor”) is 
today one of the largest hospitality and leisure companies 
in the Asia Pacific region. Minor is now a global company  
focused on three primary businesses including hospitality,  
restaurants and lifestyle brands distribution. Minor is 
a hotel owner, operator and investor and as of year-end 
2016, has a portfolio of 155 hotels, resorts and serviced 
suites under the Anantara, Oaks, AVANI, PER AQUUM, 
Elewana Collection, Tivoli, Four Seasons, St. Regis,  
JW Marriott, Radisson Blu, and Minor International brands 
in 23 countries across Asia Pacific, the Middle East, 
Africa, the Indian Ocean, Europe and South America.  
In addition, Minor operates mixed-use businesses, which 
are complementary to the hotel business. These include 
real estate business, comprising sale of residential and 
Anantara Vacation Club, spa business, retail and property  
business, and entertainment business. Minor is one of 
Asia’s largest restaurant companies with almost 2,000 
outlets operating system-wide in 19 countries under 
The Pizza Company, Swensen’s, Sizzler, Dairy Queen,  
Burger King, Thai Express, The Coffee Club, Riverside and  
BreadTalk (Thailand) brands. Minor is one of Thailand’s 
largest distributors of leading lifestyle brands under Gap, 
Esprit, Bossini, Banana Republic, Brooks Brothers, Etam, 
Radley, Anello, Charles & Keith, Pedro, Zwilling J.A. 
Henckels, ETL Learning and Bemynt, an online shopping  
website for fashion lifestyle products. Minor is also a 
contract manufacturer of household and personal care 
products, with its own manufacturing plant.
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• Hotels: 155 properties / 19,776  rooms
 - Majority-owned: 
  40 hotels / 7,118 rooms
 - Joint-venture: 
  28 hotels / 1,786 rooms
 - Purely Managed: 
  36 hotels / 4,533 rooms
 - Management Letting Rights: 
  51 properties / 6,339 rooms
• Spa: 63 spas
• Plaza & Entertainment: 
 3 plazas and 7 entertainment outlets
• Residential Development: 
 5 properties / 132 units
• Vacation Club: 160 inventories

Minor 
HotelS

ไมเนอร์ โฮเทลส์
• โรงแรม: 155 แห่ง / 19,776 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ:
  40 แห่ง / 7,118 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทร่วมลงทุน: 
  28 แห่ง / 1,786 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทรับบริหารจัดการ:
  36 แห่ง / 4,533 ห้อง
 - เซอร์วิส สวีท ที่บริษัทรับบริหาร: 
  51 แห่ง / 6,339 ห้อง
• สปา: 63 แห่ง
• ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิง:    
 ศูนย์การค้า 3 แห่ง และเครื่องเล่น 7 ชนิด
• โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย: 
 5 โครงการ / 132 ยูนิต
• โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา: 160 ยูนิต 

51%



• Retail Points of Sale: 327 points of sale
• Online shopping
• Contract Manufacturing

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
•  จุดจัดจำาหน่ายสินค้า: 327 จุด
•  การขายตรงผ่านเว็บไซต์ 
•  โรงงานรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

Minor 
liFeStYle

Minor 
FooD
• Restaurant Outlets: 1,996  outlets
 - Equity: 1,018 outlets
 - Franchised: 978 outlets
• Three Factories: Dairy, Cheese, Pecan Deluxe 

ไมเนอร์ ฟู้ด
• ร้านอาหาร: 1,996 ร้าน
 - ร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของ: 1,018 ร้าน 
 - ร้านที่บริษัทแฟรนไชส์: 978 ร้าน
• โรงงานผลิตไอศกรีม ชีส และส่วนประกอบอาหาร: 
 3 โรงงาน 
 

42%

7%



Minor Hotels
ไมเนอร์ โฮเทลส์

Minor Food
 ไมเนอร์ ฟูัด

Minor Lifestyle
 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

Tanzania 
แทนซาเนีย

Cambodia  
กัมพูชา

Laos 
ลาว

South Korea 
เกาหลีใต้

India 
อินเดีย

  Oman
โอมาน

Indonesia  
อินโดนีเซีย

Australia  
ออสเตรเลีย

New Zealand  
นิวซีแลนด์

 Saudi Arabia
ซาอุดีอาระเบีย

China  
จีน

Myanmar  
เมียนมา

 UK
สหราชอาณาจักร

Seychelles 
เซเชลส์

 Portugal
โปรตุเกส

Kenya 
เคนยา Zambia

แซมเบีย

 Botswana
บอตสวานา

 Lesotho
เลโซโท Brazil

บราซิล

 Mozambique
โมซัมบิก

  Egypt
อียิปต์

 Namibia
นามิเบีย

Sri Lanka 
ศรีลังกา

Maldives  
มัลดีฟส์

Singapore 
สิงคโปร์

 Bahrain
บาห์เรน

  UAE 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Qatar 
กาตาร์

Vietnam  
เวียดนาม

Thailand   
ไทย

Malaysia  
มาเลเซีย

Minor International’s Footprint
ฐานธุรกิจของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
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Headquater in 
Thailand
สำานักงานใหญ่ในประเทศไทย

Presence in 
32 Countries
มีธุรกิจใน 32 ประเทศ

Market Cap 
Baht 157,671 Million
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
157,671 ล้านบาท

Revenue 
Baht 56,973 Million
รายได้รวม 56,973 ล้านบาท

Net Profit 
Baht 6,590 Million
กำาไรสุทธิ 6,590  ล้านบาท

64,000+ 
employees
พนักงานกว่า 64,000 คน

DJSI 
Membership
สมาชิก DJSI

FTSE4Good 
Constituent
สมาชิก FTSE4Good
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CHAirMAn’S 
MeSSAGe
รายงานจากประธานกรรมการ

Minor International’s journey to  
sustainability cannot come about  
without the continued trust,  
support and collaboration from  
our stakeholders, partners,   
management and staff.

เส้นทางสู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากขาด
ความไว้วางใจ การสนับสนุน และ
ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสีย 
พันธมิตรทางการค้า ผู้บริหาร
และพนักงานของเรา
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ตลอดปี 2559 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 
ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ห้าปี ทั้งในด้านธุรกิจ
และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทได้มีส่วนช่วย
พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ของประเทศไทยและประเทศ 
อื่นๆ ที่บริษัทดำาเนินธุรกิจอยู่

ปี 2559 เป็นปีแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย จาก
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในเดอืนตุลาคมที่ผ่านมา พระราชดำารขิองพระองค์ท่านได้จดุประกาย 
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในประเทศไทย ให้ประชาชนชาวไทยได ้
น้อมนำาแนวพระราชดำาริมาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิต และคำานึงถึง
ประโยชน์สุขของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และโลกใบนี้ ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาท และมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดีทั้งของประเทศไทย
และของโลก

ผมมีความยินดีที่จะรายงานว่าหนึ่งในสิ่งที่ยืนยันความมุ ่งมั่นใน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราคือ ในปี 2559 ไมเนอร์ อินเตอร์
เนชัน่แนลได้รบัคดัเลอืกเป็นสมาชกิในกลุม่ดชันคีวามยัง่ยนื Dow Jones  
Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) ในกลุ่มโรงแรม 
รสีอร์ท และเรอืสำาราญ ต่อเนือ่งเป็นปีทีส่าม อกีทัง้บรษิทัยงัได้รบัคดัเลอืก 
เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Emerging Index 
ในเดอืนมกราคม 2560 หลงัจากการเปิดตวัของดชันนีีใ้นเดอืนธนัวาคม 
2559 กลุ่มดัชนีทั้งสองนี้ถูกใช้ในการประเมินผลการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทชั้นนำาระดับโลก ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ 
การกำากับดูแลกิจการ การที่เราได้รับคัดเลือกเข้าไปเป็นสมาชิกของ
ดัชนีท้ังสองกลุ่มน้ีเป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นในการเสริมสร้าง 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การพัฒนาสู่ความยั่งยืนเปรียบเสมือนการเดินทาง โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และสภาพภูมิอากาศ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งม่ันเดินทางบน 
เส้นทางสูค่วามเป็นเลศิ บรษิทัได้พฒันากลยทุธ์การพฒันาอย่างย่ังยืน 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์ห้าปีของบริษัทที่จัดทำาทุกๆ ปี  
เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการพิจารณาความต้องการที่หลากหลายของ 
ผู้มีส่วนได้เสียร่วมไปกับแผนการเติบโตของบริษัท และในปีนี้ บริษัท 
ได้คำานึงถึงเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติร่วมด้วย  
เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลกระทบที่ดีข้ึน 
ให้กับโลกใบนี้

Minor International remained committed to the  
execution of our five-year business and sustainability  
strategies throughout 2016 in order to ensure our  
organization’s contribution to the economy, society  
and environment of Thailand and many other  
countries in which we operate. 

The year 2016 marked the great loss for Thais with the 
passing of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej  
in October. His Majesty’s guiding lights in sustainable 
development for Thailand and the Thai people set a great 
example of how we should conduct ourselves in the way 
to ensure that our success also creates a positive impact 
to our stakeholders, our community, and our planet. 
Minor International is proud to take part in this and is 
committed to being a good corporate and global citizen. 

As a testament of our pledge for sustainability, I am  
pleased to report that Minor International is included in  
the Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index  
(DJSI) in the Hotels, Resorts & Cruise Lines Industry for  
the third consecutive year. We are also included in the  
new FTSE4Good Emerging Index in January 2017, following  
its launch in December 2016. Both indices were designed  
to track the performance of the world’s leading companies  
with strong economic, social, environmental, and governance  
practices. Being included in both indices encourages us 
to continue to reinforce and strengthen our sustainability  
efforts. 

Sustainability is a journey. In a world of rapidly changing  
economic, political, social, and climate conditions,  
Minor International strives to take on the “Journey to  
Excellence”. We develop and integrate our sustainability 
strategy as part of our annual and 5-year strategic planning  
to ensure different needs of our diverse stakeholders 
are considered together with our plan for growth. 
This year, we also incorporate the United Nation’s 
Sustainable Development Goals (SDGs) considerations, 
further stretching ourselves to look for opportunities  
for our business to make a greater impact to the world. 
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We are aware of the potential challenges from current  
and future operational, financial, technological, social  
and climate issues and have put in place a strong risk  
management mechanism. We also place great emphasis 
on good corporate governance throughout our organization  
and are proud to be certified as a member of Thailand’s 
Private Sector Collective Action Against Corruption since 
January 2016. 

Minor International embarks on the “Journey to  
Empowerment” with the focus on empowering people in  
our community and organization through a variety of people 
development programs. We continue to support education 
at grassroots level through our school support programs 
and the Heinecke Foundation’s scholarships. Minor’s  
Corporate University Program continues to charge ahead 
with an addition of the development of an “Excellence  
Model School”, a vocational education partnership between 
Thailand’s private sector and the Department of Vocational  
Education where Pathumthani Vocational Education  
College was selected as the hospitality training school 
for Minor Hotels. 

Our commitment to 100% stakeholder satisfaction is  
reflected in our “Journey to Shared Success”.  As we expand  
our footprint, we grow with our existing partners and 
customers, and engage with new ones. We are committed 
to creating a positive impact along our value chain – from 
farmers, producers, manufacturers, logistics providers, 
suppliers, business partners, all the way to our customers. 
Our focus is not only on making sure our customers receive 
the best products and services, but also on promoting  
responsible supply chain management practices, improving  
product traceability and ensuring food safety, conducting  
ethical marketing, and elevating guest experience. 
One example of such initiatives is Sizzler’s organic rice 
which is now served in all of our 48 Sizzler restaurants  
in Thailand. We identified a local rice farmer community  
and worked with them from determining supplies and  

logistics to improving packing method for longer shelf life.  
The mixed grain rice is not only good for customers’ health,  
but also helps uplift the livelihood of our farmers.  
Moreover, all our hotels continue to work with the  
communities where they are located to provide  
employment, source local supplies, promote the local 
cultures and heritage, as well as provide community  
support – to ensure we help stimulate both the local 
economy and pride.

On our “Journey to Harmony”, we seek to harmonize with  
the planet by striving to minimize our operations’ impact on 
the environment as well as promoting natural resources and 
wildlife conservation. Our Golden Triangle Asian Elephant 
Foundation continues to advocate for the welfare of captive  
elephants, support wild elephant protection, and lend  
itself to scientific research and education on elephants 
and conservation. Our Maikhao Marine Turtle Foundation 
has welcomed over 11,000 visitors to our turtle shelter and  
supported the release of 120 turtles in 2016. 

In addition, we seek to be a good member of communities  
where we operate by giving back wherever possible.   
Anantara’s Dollars for Deeds program has collected  
almost Baht 7 million for the 3 charitable  
organizations in Thailand in 2016. At corporate  
office, we promote our “Good Deeds In Your Birth 
Month” campaign where we invite our staff to  
participate in monthly social responsibility activities.  
The Founder’s Day, our biggest organization-wide  
effort in June of every year, contributed over 16,000  
heartwarming volunteer hours in just one day. 

Minor International’s journey to sustainability cannot come 
about without the continued trust, support and collaboration  
of our stakeholders, partners, management and staff.  
I would like to take this opportunity to express my sincere  
gratitude and appreciation and to invite you to join us on  
our journey. I am confident that together, we can make 
a greater impact to society and our planet. 
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เราตระหนักดีถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น จากประเด็นทางด้าน 
การปฏบิตังิาน การเงนิ เทคโนโลย ีสงัคม และการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เรามี
กลไกการบริหารความเสี่ยงที่เข้มแข็งในการจัดการกับประเด็นต่างๆ 
ข้างต้น นอกจากนี ้ไมเนอร์ให้ความสำาคญักบัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี  
และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการ 
เมื่อเดือนมกราคม ปี 2559

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางสู่การพัฒนา
ศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนในชุมชน
และองค์กร ผ่านโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลาย  
เรายงัคงสนับสนนุการศกึษาในระดบัรากหญ้าด้วยโครงการสนบัสนนุ
โรงเรียนต่างๆ และการมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิไฮเน็ค เรายังคง 
เดินหน้าโครงการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาร่วมกบัสถาบนัการศกึษา 
และต่อยอดด้วยการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลัง
ประชารฐั ซึง่เป็นความร่วมมอืระหว่างภาคเอกชนและภาครฐั ภายใต้
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเราได้คัดเลือกวิทยาลัย
การอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นต้นแบบในการผลิตบุคลากรในสาขา
การโรงแรมให้กับโรงแรมของไมเนอร์

ไมเนอร์ยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 100%  
ซึง่สะท้อนถงึการเดนิทางบนเส้นทางสู่ความส�าเรจ็ร่วมกนั เราขยาย  
ธุรกิจไปยังหลากหลายประเทศ และเติบโตไปพร้อมกับพันธมิตร 
ทางธรุกจิและลกูค้าปัจจบุนัของเรา อกีทัง้มพีนัธมติรทางธรุกจิ และ 
ลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น เรามุ่งม่ันในการสร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวก 
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา จากเกษตรกร ผู ้ผลิตวัตถุดิบไปสู ่
โรงงาน ผู ้ให้บริการขนส่ง คู ่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ไปจนถึง 
ลูกค้าของเรา เรามุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด 
ให้กับลูกค้า ควบคู่กับการส่งเสริมการจัดซื้อและกระจายสินค้า 
ทีม่คีวามรบัผดิชอบ การปรบัปรงุการตรวจสอบ ที่มาของวัตถุดิบและ
ความปลอดภัยของอาหาร การทำาการตลาดอย่างถูกต้องชอบธรรม 
และการยกระดับการสร้างสรรค์ประสบการณ์ประทับใจให้แก่ลูกค้า  
หนึ่งในตัวอย่างโครงการ คือ ข้าวอินทรีย์ของซิซซ์เลอร์ ซึ่งให้
บริการกับลูกค้าในทั้ง 48 ร้านในประเทศไทย เราได้คัดเลือก
ชุมชนเกษตรกรผู ้ปลูกข้าว และทำางานร่วมกันในการกำาหนด
ปริมาณสินค้าคงคลังและระบบขนส่ง และร่วมปรับปรุงขั้นตอน 
การบรรจุให้มีอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้น ข ้าวอินทรีย ์ไม่เพียง 
ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังช่วยยกระดับความเป็นอยู ่ 
ของเกษตรกรด้วย นอกจากนี้โรงแรมของเราทุกแห่งยังคงร่วมมือ  

อย่างต่อเนื่องกับชุมชนใกล้เคียงในการจ้างงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  
สินค้าท้องถิ่น การส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมไปถึง 
การสนับสนุนชุมชนใกล้เคียง เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและความ
ภาคภูมิใจของท้องถิ่น

เส้นทางสู่การอยู่ร่วมกันของไมเนอร์ เริ่มต้นจากการอยู่ร่วมกันกับ 
โลกใบนี ้ด้วยการลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกดิจากการดำาเนนิงาน 
ของเรา ควบคู่ไปกับการสนันสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสัตว์ป่า มูลนิธิ โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่นของเรา ยังคงให้ 
การสนบัสนนุการพฒันาสภาพความเป็นอยูข่องช้างบ้าน การปกป้อง
ช้างป่า และการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาตร์เกี่ยวกับช้างและ
การอนรุกัษ์ช้าง มลูนธิเิพือ่การอนรุกัษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ของเราได้
ต้อนรบัผู้ท่ีมาเยีย่มชมบ่อพกัพงิเต่ามากกว่า 11,000 คน และสนบัสนนุ
การปล่อยเต่าทะเล 120 ตัวในปี 2559

นอกจากนี้ เรายังได้มีบทบาทในการเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนที่ 
เราดำาเนินธุรกิจอยู่ โดยการคืนสิ่งดีๆ เท่าท่ีเราจะทำาได้ให้กับสังคม 
ในปี 2559 โครงการอนันตราดอลลาร์ฟอร์ดีดส์ สามารถรวบรวมเงิน 
ได้ประมาณ 7 ล้านบาท เพื่อนำาไปบริจาคให้แก่ 3 องค์กรเพื่อสังคม
หรือสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย สำานักงานใหญ่ของเราได้สนับสนุน
โครงการทำาดใีนเดอืนเกดิ โดยเชญิชวนให้พนกังานทีเ่กดิในเดือนนัน้ๆ  
มาร่วมกนัทำาความดเีพือ่สงัคม Minor Founder’s Day เป็น “วนัจติอาสา”  
ท่ีใหญ่ท่ีสุดของบริษัทท่ีจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี ในปี 2559  
พนักงานได้ร่วมใจกันทำาความดี รวมเป็นกว่า 16,000 ชั่วโมงทำางาน 
จิตอาสา ภายในเวลาเพียงหนึ่งวัน

เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
ไม่สามารถเกิดขึน้ได้ หากขาดความไว้วางใจ การสนับสนุน และความ
ร่วมมอืของผู้มส่ีวนได้เสยี พนัธมติรทางการค้า ผู้บรหิารและพนกังาน
ของเรา ผมขอใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณและการชื่นชม
อย่างจรงิใจ และขอเชญิชวนทกุท่านมามส่ีวนร่วมในการเดนิทางกบัเรา  
ผมมัน่ใจว่าความร่วมมอืของพวกเราทุกคนจะสามารถสร้างผลกระทบ 
ที่ดีและยิ่งใหญ่ให้กับสังคมและโลกของเราได้

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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World’s leading Sustainable Tourism Destination 2016, World Travel 
Awards: Anantara Sir Bani Yas Island Al Yamm & Anantara Sir Bani 
Yas Island Al Sahel

World’s leading Sustainable Tourism Destination 2016 จาก World Travel  
Awards: อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ และ อนันตรา เซอร์ บานี ยาส 
ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล

Overall Winner of International  
Franchisor of the Year, FLA Awards 
2016: The Pizza Company

รางวัล Overall Winner of International  
Franchisor of the Year จาก FLA Awards 2016:  
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี

Included in Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI) 
2016 in Hotels, Resorts and Cruise lines Industry 
(third consecutive year)

ได้รบัคดัเลือกเขา้เปน็สมาชกิ Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index  
(DJSI) 2016 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และเรือสำาราญ ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

Outstanding Sustainability awards 2016 (SET Market Capitalization  
of Over THB100bln), The Stock Exchange of Thailand

รางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความย่ังยืนดีเด่น: (SET Market Cap สูงกว่า 100,000  
ล้านบาท) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Sustainability Report award 2016 - Outstanding category, The Securities  
and Exchange Commission, Thailand, Thai Listed Company Association  
and Thaipat Institute
รางวัลรายงานความย่ังยืนดีเด่น 2016 จากความร่วมมอืของสำานกังานคณะกรรมการกำากบั 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์

Certified as a member of the Private Sector Collective action  
Coalition against Corruption (CaC), Thai Institute of Directors  
Association

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

aMCHaM CSR Excellence awards 2016 (Creative Partnership, Gold 
Status), The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM 
Thailand)
รางวลั aMCHaM CSR Excellence 2016 (Creative Partnership, Gold Status) 
จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

Included in FTSE4Good Emerging  
Index (January 2017)

ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก FTSE4Good 
Emerging Index (มกราคม 2560)

Thailand Sustainability Investment 
2016, The Stock Exchange of Thailand

รางวัล Sustainability Investment 2016  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ESG100 Certificate, Thaipat Institute

ประกาศนียบัตร หน่ึงใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียน 
ท่ีมีการดำาเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์

SDG-Enhanced Sustainability Report  
2016 Certificate, Thaipat Institute

ประกาศนียบัตร รายงานแห่งความย่ังยืน 2016  
อิงเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนของสหประชาชาติ  
จากสถาบันไทยพัฒน์

Top 10 Thailand’s Best Corporate 
Governance 2016, FinanceAsia

รางวัลการกำากับดูแลกิจการยอดเยี่ยม (Best 
Corporate Governance) สิบอันดับแรก 
ของประเทศไทย จากนิตยสาร ไฟแนนซ์ เอเชีย

SuStAinAbilitY HiGHliGHtS 2016
จุดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2559
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Community Based Tourism, Thailand  
Green Excellence Awards 2016:  
Mai Khao Marine Turtle Foundation

รางวัล Community Based Tourism  
จาก Thailand Green Excellence Awards 
2016: มูลนิธิอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว

Best Environmental Responsibility, 
Corporate Governance Asia

รางวัลความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
ยอดเยีย่ม จาก Corporate Governance Asia

Silver award for Sports CSR  
Initiative of the Year, Asia 2016 
SPIA Sports Industry Awards:   
Anantana’s King’s Cup Elephant Polo

รางวัล Silver award Sports CSR Initiative 
of the Year จาก Asia 2016 SPIA Sport 
Industry Awards: การแข่งขันโปโลช้าง 
ชิงถ้วยพระราชทาน โดยอนันตรา

Green Growth 2050 Members: Total 
34 Certification Member Hotels; 24 
with Gold Certification 

สมาชิกประกาศนียบัตรในการอนุ รักษ์  
ส่ิงแวดล้อม Green Growth 2050: 
โรงแรมที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 34 แห่ง ได้รับ
ประกาศนียบัตรระดับทองทั้งหมด 24 แห่ง

Top 10 Thailand’s Best Corporate 
Social Responsibility 2016,
FinanceAsia

รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม 
สิบอันดับแรกของประเทศไทย จากนิตยสาร 
ไฟแนนซ์ เอเชีย

Marine Stewardship award, 
Ministry of Natural Resources and  
Environment: Mai Khao Marine Turtle 
Foundation

รางวัล Marine Stewardship award  
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม: มูลนิธิอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว

Standard for Corporate Social 
Responsibility (CSR-DIW award), 
Department of Industrial Works, 
Ministry of Industry: NMT Limited 

ราง วัลมาตรฐานความรับผิดชอบของ 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จาก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม:  
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

The Employer of the Year, National Retail Association Awards: Minor DKL 
Food Group Ltd

รางวลั The Employer of the year จาก National Retail Association Awards: บริษทั ไมเนอร์  
ดี เค แอล ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด

Green Heritage award, Tourism  
Authority of Thailand: Mai Khao 
Marine Turtle Foundation

รางวัล Green Heritage award จาก 
การทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย: มลูนธิอินรุกัษ ์
เต่าทะเล หาดไม้ขาว

Recognition award for Workplace with Excellence in Safety, Occupational  
Health and Workplace Environment (Provincial level) for the Year 2016,  
Department of Labor Protection and Welfare, Ministry of Labor: NMT  
Limited 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การทำางาน ระดบัจงัหวดั ประจำาปี 2559 จากกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน:  
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

Excellent Establishment on labour Relations and Welfare (Country level)  
for the Year 2016, Department of Labor Protection and Welfare, Ministry  
of Labor: NMT Limited 

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2559 ระดับ
ประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน: บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

Best Employer 2016, Aon Hewitt: Swensen’s

รางวัล Best Employers 2016 จาก Aon Hewitt: สเวนเซ่นส์

รอรปูจรงิ
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Minor SuStAinAbilitY JourneY
เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

JOURnEY TO EXCEllEnCE
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ

JOURnEY TO 
EMPOWERMEnT
เส้นทางสู่การพัฒนาศักยภาพ
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JOURnEY TO HaRMOnY
เส้นทางสู่การอยู่ร่วมกัน

JOURnEY TO SHaRED SUCCESS
เส้นทางสู่ความสำาเร็จร่วมกัน
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JourneY to 
exCellenCe
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ

Minor continues on its sustainability journey, 
and remains committed to 

the pursuit of excellence of being 
a well-governed and responsible 
corporate citizen that creates

 positive economic, environmental 
and social impacts – with and for – 

all stakeholders throughout its value chain.

ไมเนอร์เดินหน้าอย่างต่อเนื่องบนเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กร

ที่มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบ
ที่สร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และสังคม ร่วมกับและสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า
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วสิยัทศันด์า้นความยัง่ยนืของไมเนอร ์เปน็สิง่ทีช่ว่ยกำาหนดทิศทาง
ในการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท เราตระหนักดีว่า
องค์กรท่ีมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพระยะยาวของ 
ทั้งองค์กรเองควบคู่ไปกับของผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง  
จะสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ปัจจัยอื่นท่ีสำาคัญสำาหรับการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน ได้แก่  
คา่นยิมองคก์ร กลยทุธท์างธรุกจิ การมสีว่นรว่มของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และแผนกลยุทธ์การพัฒนา
อย่างยั่งยืนห้าปี 

การเปิดตัวของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
17 เป้าหมาย ในปี 2558 ช่วยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีความสนใจ 
ที่จะมีบทบาทในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น เพื่อเป็น 
การสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวและเป็นการผสมผสานเป้าหมายน้ี 
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท 
เราไดเ้ริม่ตน้ดว้ยการจดัทำาการจบัคูร่ะหวา่งเปา้หมายดงักลา่วกบั 
การดำาเนนิงานตลอดหว่งโซค่ณุคา่ของเรา ซึง่แสดงไวใ้นหนา้ 127

เราเชือ่มัน่ว่าการผสานปจัจยัท่ีสำาคญัน้ีเขา้กบัการดำาเนนิงานดา้น
ความยัง่ยนื จะชว่ยเสรมิสรา้งเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมท่ีด ี
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ  
คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน หรือสังคมส่วนรวม

The compass that guides our sustainability approach is  
our Sustainability Vision – we are cognizant that a company  
that constantly develops and strengthens its long-term  
capabilities, together with those of its stakeholders’, 
endures as a viable and sustainable business.

Other critical building blocks of our sustainability approach  
are our Core Values, business strategy, stakeholder  
engagement, Sustainability Framework and our on-going 
5-Year Sustainability Strategy. 

The launch of the 17 UN Sustainable Development Goals 
(SDGs) in 2015 was a call-to-action for business to play a 
part in creating a sustainable future.  As part of our initiation  
to support the SDGs, and incorporation as a new building  
block of our sustainability approach, we completed a 
high-level mapping of the SDGs against our value chain,
as illustrated on page 127.

We believe that embedding these building blocks into our 
sustainability approach enables us to enhance the economic,  
social and environmental conditions of our stakeholders, 
whether they are our employees, partners, suppliers,  
customers, communities, or society at large.

Minor’s Sustainability Vision: 
วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของไมเนอร์:

To Strengthen Long-term Capabilities 
and Performance through Sustainability
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำาเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

OUR SUSTaInaBIlITY aPPROaCH 
ไมเนอร์มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี เปน็กจิกรรมทีส่ำาคญัทีช่ว่ยใหเ้ราไดม้กีารสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี  
ทำาให้เราเข้าใจถึงความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกรอบในการกำาหนด 
ประเด็นสำาคัญในการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนของไมเนอร์ และแสดงถึงผลกระทบท่ีเรามีต่อพวกเขา 
เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคมหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมนี้ทำาให้ 
เราสามารถลดผลกระทบเชิงลบและขยายผลกระทบเชิงบวกได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

เราได้ผนวกกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนี้ เข้าเป็นส่วนหน่ึงของการดำาเนินธุรกิจ  
โดยการกำาหนดผู้มีส่วนได้เสียและวิธีการมีส่วนร่วมนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความสำาคัญและผลกระทบ 
ทีม่ตีอ่ธรุกจิ หรอืในทางกลบักนั ในป ี2559 เราไดท้ำาการทบทวนแนวทางการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของ
บริษัท และได้ทบทวนลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 
เหล่านัน้ดว้ย รายละเอยีดของการมสีว่นรว่มกบัผูม้สีว่นได้เสยี ซึง่มกีารระบถุงึผูม้สีว่นไดเ้สยี วธิกีาร
มีส่วนร่วม ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น สามารถ
อ้างอิงได้ในหน้า 108

Stakeholder engagement is a critical activity that allows us to interact and dialogue with  
our stakeholders. It provides insights into their expectations and needs, which frame  
the materiality of our sustainability approach. These insights also reveal our impact on  
them – be it economic, environmental or social. The engagement process enables us to  
proactively and effectively mitigate negative impacts, and maximize positive impacts.

Our stakeholder engagement is embedded in the operations of our business units.  
We identify and engage with stakeholders based on their level of influence and impact on 
our business units, and vice versa. In 2016, as part of the revalidation of our Sustainability  
Framework, we reprioritized our stakeholders and their expectations. The Stakeholder  
Engagement Table on page 108 lists our stakeholders, engagement approaches,  
stakeholder expectations, as well as our initiatives and responses.

STakEHOlDER EnGaGEMEnT anD MaTERIalITY aSSESSMEnT
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการกำาหนดประเด็นสำาคัญ

STakEHOlDER EnGaGEMEnT 
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

Respond by implementing 
appropriate practices and initiatives

ตอบสนองโดยการลงมือปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

Review mapped inputs 
and material aspects

ทบทวนการจับคู่ข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสีย
กับประเด็นสำาคัญของธุรกิจ

Map stakeholder inputs with 
business units’ material aspects

จับคู่ข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียกับประเด็นสำาคัญของธุรกิจ

Identify stakeholders and 
material aspects of business units
ระบุผู้มีส่วนได้เสีย และประเด็นสำาคัญของธุรกิจ

Prioritize stakeholders and 
material aspects of business units
จัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 
และประเด็นสำาคัญของธุรกิจ

Engage with prioritized stakeholders for inputs
ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

STakEHOlDER 
EnGaGEMEnT
& MaTERIal 

aSPECTS 
IDEnTIFICaTIOn 
การมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้เสีย
และการกำาหนด
ประเด็นสำาคัญ

REVIEW 
InPUTS

ทบทวน

RESPOnD
 ตอบสนอง

PRIORITIzE
จัดลำาดับความสำาคัญ

IDEnTIFY
ระบุ

1

2

EnGaGE
มีส่วนร่วม

3
MaP InPUTS

จับคู่ข้อมูล

4

5

6

MInOR STakEHOlDERS
ผู้มีส่วนได้เสียของไมเนอร์

STakEHOlDER EnGaGEMEnT & MaTERIal aSPECTS IDEnTIFICaTIOn PROCESS
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และกระบวนการกำาหนดประเด็นสำาคัญ

COMMUnITIES
ชุมชน

CUSTOMERS
ลูกค้า

EMPlOYEES
พนักงาน

GOVERnMEnT
หน่วยงานราชการ

SHaREHOlDERS, 
InVESTORS anD 
CREDITORS
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเจ้าหน้ี

MEDIa
ส่ือมวลชน

nOn-GOVERnMEnTal 
ORGanIzaTIOnS 
(nGOs)
องค์กรพัฒนาเอกชน

BUSInESS PaRTnERS
พันธมิตรทางธุรกิจ

SUPPlIERS
คู่ค้า
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STakEHOlDER EnGaGEMEnT anD MaTERIalITY aSSESSMEnT
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการกำาหนดประเด็นสำาคัญ

ในการกำาหนดประเด็นสำาคัญท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของไมเนอร์ เราได้
อ้างอิงขั้นตอนในการจัดทำา ตามแนวทางของกรอบการรายงาน
สากล Global Reporting Initiative (GRI) G4 เราได้ทบทวนและ 
จัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นสำาคัญ โดยพิจารณาจาก 
ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มและสงัคมทีม่นียัสำาคญั 
ต่อทั้งผู้มีส่วนได้เสียและไมเนอร์ ในปี 2559 เราได้ขยายขอบเขต
การรายงานโดยระบุตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น รายละเอียดตัวชี้วัด สามารถ
อ้างอิงได้จาก GRI Content Index ในหน้า 120

MaTERIalITY aSSESSMEnT 
การกำาหนดประเด็นสำาคัญ

We continue to reference the Global Reporting Initiative (GRI) 
G4 guidelines for our materiality assessment process. Our 
Material Aspects were reviewed and prioritized by considering  
the most significant economic, environmental and social 
impacts to both Minor and our stakeholders. In 2016,  
additional indicators for certain existing Material Aspects 
are reported. These indicators are detailed in the GRI 
Content Index on page 120.

MaTERIalITY MaTRIX
ประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญ
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IMPORTanCE TO MInOR / ความสำาคัญต่อไมเนอร์lOW
น้อย

HIGH
มาก

HIGH
มาก

Economic 
Performance
ผลประกอบการ

ของธรุกจิ

Employment
การจ้างงาน

Energy
การจดัการ

ด้านพลังงาน

Water
การจดัการนำา้

Biodiversity
การจดัการ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

Emissions
การจดัการ
การปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก

Waste
การจดัการ

ของเสยี

Training 
and Education
การจดัฝึกอบรม
และให้การศึกษา

Food and Service 
Safety

ความปลอดภัย
ของอาหารและบรกิาร

Occupational 
Health and Safety

มาตรฐาน
ความปลอดภัย

และอาชีวอนามยั

Sustainable Supply Chain
การจดัซ้ือจดัจ้างอย่างย่ังยืน

Anti-
Corruption
การต่อต้าน
การทจุริต
คอร์รัปชนั

Non-discrimination
ปฏิบัติต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี

อย่างเท่าเทียม

Customer Privacy
ความปลอดภยัของข้อมลูลกูค้า

Diversity and 
Equal Opportunity

ความหลากหลาย
และเท่าเทียมกนั
ในการจ้างงาน

ECOnOMIC aSPECT
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ

SOCIal aSPECT
ประเด็นด้านสังคม

EnVIROnMEnTal aSPECT
ประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม

Compliance
การปฏิบัติ

ตามกฎหมาย
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MInOR ValUE CHaIn
ห่วงโซ่คุณค่าของไมเนอร์

COMMUnITIES
ชุมชน

• Engage local communities, 
local suppliers, and offer 
local employment in 32 
countries

• Support disadvantaged  
community members

FaRMERS, PRODUCERS, 
ManUFaCTURERS, SUPPlIERS

ผู้ผลิต

• 4 owned factories: Minor 
Dairy Limited, Minor Cheese 
Limited, Pecan Deluxe  
(Thailand) Limited, and NMT 
Limited

• Over 2,000 suppliers in Asia 
Pacific region

WaREHOUSE 
anD lOGISTICS

คลังสินค้าและการขนส่ง

• Centralized logistics for Minor  
Food and Minor Lifestyle in 
Thailand - Delivery to 1,272 
restaurants and 327 retail 
points of sale in Thailand

• Decentralized logistics setting  
for Minor Hotels

BUSInESS PaRTnERS
พันธมิตรทางธุรกิจ

Long-term and sustainable partnerships  
with: 
• Over 20 joint venture partners
• 4 hotel operators
• 36 hotels under management 
• 7 food Brand principals
• 978 franchised restaurants 
• 11 retail Brand principals

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
และผู้ผลิตท้องถ่ิน และสร้าง
งานให้กับแรงงานท้องถิ่นใน 32 
ประเทศ 

• สนับสนุนสมาชิกของชุมชนที่  
ด้อยโอกาส

• เจา้ของโรงงาน 4 แหง่: บ.ไมเนอร ์แดรี ่ 
จำ ากัด ,  บ.ไมเนอร์  ชีส  จำากัด  
บ.นวศรี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำากัด  
และ บ.พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) 
จำากัด 

• จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ผลิตมากกว่า 
2,000 รายในเอเซียแปซิฟิค

• กลุ่มธุรกิจอาหาร และกลุ่มธุรกิจ
จัดจำาหน่ายในประเทศไทยมีระบบ
คลังสินค้าและขนส่งส่วนกลาง  
ซึง่จดัสง่ไปยังรา้นอาหาร 1,272 แหง่  
และจุดจัดจำาหน่าย 327 แห่ง

• กลุม่ธรุกจิโรงแรมมีระบบคลงัสนิค้า
และขนส่งตามพื้นที่

การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ:
• พันธมิตรด้านการลงทุนทางธุรกิจมากกว่า 

20 ราย
• บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรม  4 บริษัท
• โรงแรมที่ไมเนอร์ รับจ้างบริหาร 36 แห่ง
• เจ้าของแบรนด์อาหารที่เราจัดจำาหน่าย  

7 แบรนด์
• แฟรนไชส์ร้านอาหาร 978 ร้าน
• เจา้ของแบรนดท์ีไ่มเนอรจ์ดัจำาหนา่ย 11 ราย
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MInOR InTERnaTIOnal
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

• Core Values: Customer Focus, Result  
Oriented, People Development, Innovative,  
Partnership

• Integrate sustainability,  good corporate 
governance and risk management into 
daily operations

• Provide equal employment opportunity 
and good working environment

CUSTOMERS
ลูกค้า

• Over 210 million customers worldwide 
• Offer customers quality products, 

services and experiences that promote 
local culture and heritage

EnVIROnMEnT
สิ่งแวดล้อม

• Encourage all of our operations 
to responsibly manage resource 
consumption, waste and effluents 
according to local laws

• Support biodiversity protection, with 
key focus on elephant, wildlife and 
marine conservation

• คา่นยิมองคก์ร: มุง่เน้นลกูคา้, การทำางานตอ้งมผีล,  
มุ่งมั่นพัฒนาคน, ปรับเปลี่ยนตน ปรับปรุงงาน, 
ประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

• ผสมผสานความยัง่ยนื การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ 
การบริหารความเสี่ยง ในการดำาเนินงานประจำาวัน

• ให้โอกาสในการจ้างงานที่เป็นธรรม และ
 สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน

• ลูกค้ามากกว่า 210 ล้านคนทั่วโลก
• จดัหาผลติภณัฑ์และบรกิารทีมี่คุณภาพใหก้บั 

ลูกค้า รวมถึงประสบการณ์ในการส่งเสริม
มรดกทางวัฒนธรรม

• รบัผดิชอบในการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิและ
จัดการของเสียและน้ำาเสีย ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายท้องถิ่น

• สนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทาง
ชวีภาพ โดยเนน้การอนรุกัษช์า้ง สตัวป์า่ และ
ท้องทะเล
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แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ ประกอบด้วยปัจจัย
หลัก 4 ประการ คือ การมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้าง
ประสบการณท์ีด่ใีหแ้กล่กูคา้ การพฒันาความสมัพนัธท์ีย่ัง่ยนืกับ
พันธมติร และการลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม รวมถงึปัจจัยเสรมิ 
อกี 2 ประการ คอื การสง่เสรมิใหบ้คุลากรเกดิจติสำานกึรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคม และการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีปจัจยัสำาคญัท้ัง 6 ประการนี ้ 
ก่อร่างมาจากค่านิยมองค์กรของไมเนอร์ คือ มุ่งเน้นท่ีลูกค้า  
การทำางานตอ้งมผีล มุง่มัน่พัฒนาคน ปรับเปล่ียนตนปรับปรุงงาน 
และประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

ไมเนอร์เชื่อว่าบุคลากรคือกุญแจหลักในการนำาไปสู่ความยั่งยืน 
บุคลากรคือแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ันเราจึงให้ความสำาคัญในการมุ่งมั่นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เราตั้งใจที่จะพัฒนาผู้นำาที่ดี 
ทั้งเพื่อองค์กรและเพื่อสังคม เรามีกระบวนการในการพัฒนา
หลายระดับ เร่ิมจากการวางรากฐานท่ีดีให้แก่เยาวชนและชุมชน 
ไปสู่ระดับขั้นของการพัฒนาทักษะและหล่อหลอมให้เป็นผู้นำาที่ดี 
และยั่งยืน

เราสนบัสนนุการสรา้งประสบการณท์ีด่ใีหแ้กล่กูคา้ โดยพจิารณา
ถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียหลักของเรา เรามุ่งมั่นท่ีจะ 
สง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีด่ทีีส่ดุ ในขณะทีค่ำานงึถงึผลกระทบ 
ต่อสังคมจากการดำาเนินงานควบคู่กันไป ไม่ว่าจะผ่านช่องทาง 
การตลาดหรือผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง

เรามุง่พฒันาความสมัพนัธท์ีย่นืยาวและยัง่ยนืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ทุกฝ่ายของเรา เพราะเราเข้าใจดีว่าการที่องค์กรจะเติบโตได้
อย่างยั่งยืนนั้น พันธมิตรของเราจะต้องเติบโตไปในเส้นทางเดียว
กับเราด้วย 

เรามุ่งมั่นในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกที่ที่เรา
ดำาเนินธุรกจิอยู ่เรามเีป้าหมายในการสร้างผลกระทบเชงิบวกใหก้บั 
สิ่งแวดล้อมด้วยการดำาเนินงานของเรา และส่งเสริมการอนุรักษ์
สัตว์ป่าและธรรมชาติ

เราตระหนักดีว่าในการเติบโตอย่างยั่งยืน เราจำาเป็นต้องวาง
รากฐานที่แข็งแกร่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร 
และการส่งเสริมการท�าให้เกิดจิตส�านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
ในหมู่พนักงาน
 

Our Sustainability Framework is made up of four Drivers: 
Driving People Development, Engaging in End-to-End 
Customer Experience, Committing to Long-term and  
Sustainable Partnerships, Managing Environmental Impact;  
and two Enablers: Good Corporate Governance and Social  
Responsibility Mindset. These six aspects stem from and 
reinforce Minor’s five Core Values: Customer Focus, Result 
Oriented, People Development, Innovative, and Partnership.

Minor believes people is the key to sustainability. They  
are the driving force behind the economic, social and 
environmental factors. “Driving people development” is 
hence our top priority. We strive to develop human resource  
capabilities and build good leaders both within our  
organization 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 and engage in an end-to-end customer  
experience to ensure that the best interest of our key 
stakeholders are considered. We strive to deliver the best 
products and services while being mindful of the impact 
of our act to the society, be it through marketing channels 
or supply chain. 

We are committed to building long-term, sustainable  
partnerships with our various stakeholders as we realize that  
to ensure our organization’s sustainable growth, it is essential  
to ensure that our partners grow on the same path with us. 

And finally, we are committed to manage environmental 
impact everywhere that we have a footprint. We aim to  
create positive environmental impact from our operations 
as well as promote wildlife and natural heritage conservation. 

To be able to ensure sustainable growth, we also realize 
that we need to build a strong platform for the organization 
by creating an environment that stresses good corporate 
governance while fostering a social responsibility mindset 
amongst our employees.

MInOR SUSTaInaBIlITY FRaMEWORk
แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

020 2016 Sustainability Report
Minor International Public Company Limited



Social Responsibility Mindset   จิตสำานึกในการรับ
ผิดชอบต่อสั
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ood Corporate Governance  การกำากับดูแลกิจการท่ีดี

MInOR SUSTaInaBIlITY FRaMEWORk 
แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

    Driving People 
Development

       มุ่งมั่นพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์   สร้างสรรค์

    ประสบการณ์ที่ดี
      แก่ลูกค้า

พัฒนาความสัมพันธ์
      ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

       ลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

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 
ประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
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ไมเนอร์ได้พัฒนากลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการวางแผนกลยุทธ์ห้าปีของเราที่จัดทำาขึ้นทุกๆ ปี  กลยุทธ์นี้ 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้ไมเนอร์บรรลุวิสัยทัศน์ 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการเปล่ียนแรงบันดาลใจให้เป็น 
การลงมือปฏิบัติ กลยุทธ์ดังกล่าวเกิดจากแนวทางสู่การพัฒนา
อยา่งยัง่ยนืของไมเนอร ์และสอดคลอ้งกบัทศิทางทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้น 
แผนกลยุทธ์ของบริษัท

ในกระบวนการทบทวนกลยทุธป์ระจำาปน้ัีน เราไดวิ้เคราะหทิ์ศทาง
ของการพัฒนาความยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและที่กำาลังจะเกิดขึ้น  
รวมไปถึงความเสีย่งและโอกาส เพือ่ทีจ่ะระบุถงึความสำาคญัและ
ผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจของเรา และได้ผนวกประเด็นข้างต้น 
เข้าเป็นส่วนหนึ่ งของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่ ง ยืน  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ (1) การพัฒนา 
ความสามารถและการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรภายใน 
องค์กร (2) การมุ่งมั่นสู่การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน  
(3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 
ธรรมชาติ และ 3 ยุทธศาสตร์เสริม คือ (1) การมีส่วนร่วมกับ 
พันธมิตรทางธุรกิจและชุมชนให้เข้าใจและสนับสนุนการพัฒนา 
อยา่งยัง่ยนื (2) การปลกูฝงัใหก้ารพฒันาอยา่งยัง่ยนืเปน็สว่นหนึง่ 
ของการปฏิบัติงาน และ (3) การสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คณะกรรมการบริษัทมหีน้าท่ีอนุมตักิลยทุธ์การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
ในการประชุมการวางแผนกลยุทธ์ประจำาปี

At Minor, we develop a 5-Year Sustainability Strategy on 
an annual rolling basis. The strategy is the vehicle which 
drives us towards achieving our Sustainability Vision, 
by converting our aspirations into actions. The strategy 
builds on our Sustainability Framework and is aligned 
with Minor’s overall strategic direction.    

As part of the annual strategy review process, we analyze 
global existing and emerging sustainability trends, risks 
and opportunities, in order to determine impact to our  
businesses. These aspects are then incorporated into our  
strategy, which comprises three Strategic Pillars: 1) Develop  
workforce capability and promote mobility; 2) Drive for  
sustainable supply chain management practices; 3) Manage  
environmental impact and advocate conservation; and three 
Strategic Enablers: 1) Engage partners and communities  
to be sustainability advocates; 2) Embed sustainability 
best practices in work processes; 3) Establish network of 
internal and external sustainability experts.  

The sustainability strategy is endorsed by the Board of 
Directors at the annual strategic planning meeting.   

MInOR SUSTaInaBIlITY STRaTEGY anD ROaDMaP
กลยุทธ์และเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

MInOR SUSTaInaBIlITY 
STRaTEGY anD PlanS  
2016-2021
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และแผนงานปี 2559-2564

To Strengthen 
long-term Capabilities and 

Performance through Sustainability

เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพ และการดำาเนินงานในระยะยาว 
ด้วยการพัฒนาอย่างย่ังยืน

Develop Workforce 
Capability 

and Promote Mobility
พัฒนาความสามารถและ

การส่งเสริมการเคล่ือนย้ายบุคลากร
ภายในองค์กร

Engage Partners and Communities to be Sustainability advocates
มีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและชุมชนให้เข้าใจและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Embed Sustainability Best Practices in Work Processes
ปลูกฝังให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

Establish network of Internal and External Sustainability Experts
สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Drive for Sustainable 
Supply Chain 

Management Practices
มุ่งมั่นสู่การบริหาร

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน  

Manage Environmental 
Impact and advocate 

Conservation
บริหารจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์

ธรรมชาติ

People Supply Chain Planet
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OUR aIM
• Capable and responsible 
 human resources developed 

for the organization and 
communities that we operate 
in globally

เป้าหมาย
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี 

ความสามารถและความรับผิดชอบ 
ให้กับองค์กรและชุมชนที่เรา
ดำาเนินธุรกิจอยู่

OUR aIM
• Minimal environmental impact 

incurred directly or indirectly from 
our operations

• Minor’s businesses collectively as 
advocate of natural heritage and 
wildlife conservation initiatives and 
education to our stakeholders

เป้าหมาย
• การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 ที่เกิดจากการดำาเนินงานทั้งทางตรง
 และทางอ้อม
• ธุรกิจของไมเนอร์โดยรวมให้การสนับสนุน
 การอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ และ

การให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้เสีย

OUR PlanS
• Support youth education at 
 grassroots level
• Develop skills and capabilities 

of current and future workforce
• Unlock individuals’ highest 

potential for the future leaders  
of our organization and 

 communities
• Promote workforce mobility 
 to encourage international  
 exposure, personal development,  

and sharing of best practices 
แผนการดำาเนินงาน
• สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน

ในระดับรากหญ้า
• พัฒนาทักษะและความสามารถ

ของแรงงานในปัจจุบันและ
อนาคต

• สนับสนุนบุคลากรให้ได้ใช้
ศักยภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาผู้นำา
ในอนาคตให้กับองค์กรและชุมชน

• ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร
เพื่อเปิดโอกาสในการทำางาน

 ต่างประเทศ เกิดการพัฒนา
บุคลากร และมีการแลกเปลี่ยน
การดำาเนินงานที่เป็นเลิศ 

OUR PlanS
• Create awareness of environmental 

impact from operations
• Manage resources utilization and 

waste by putting in place monitoring  
and measurement mechanisms

• Continue to engage and educate our 
stakeholders about conservation  
by highlighting our own conservation  
efforts

แผนการดำาเนินงาน
• สร้างจิตสำานึกด้านการลดผลกระทบ

ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการดำาเนินงาน
• จดัการการใชท้รัพยากร และการจดัการ

ของเสีย โดยกลไกการติดตามและการ
วัดผล 

• ให้ความรู้และชักชวนให้เกิดการมีส่วน
ร่วมด้านการอนุรักษ์กับผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยผ่านโครงการด้านการอนุรักษ์ของ
บริษัท

DEVElOP WORkFORCE 
CaPaBIlITY anD 
PROMOTE MOBIlITY
พัฒนาความสามารถและส่งเสริม
การเคลื่อนย้ายบุคลากรภายในองค์กร

ManaGE 
EnVIROnMEnTal  
IMPaCT anD 
aDVOCaTE 
COnSERVaTIOn
บริหารจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

OUR aIM
• Minor’s Supply Chain 
 Management as a strong channel 
 to create positive impact to our 

stakeholders and society
เป้าหมาย
• การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างที่ 

สร้างสรรค์ผลกระทบเชิงบวกให้กับ
 ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมผู้มีส่วน
 ได้เสีย

OUR PlanS
• Strengthen our supply chain 

m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  
throughout our value chain

• Engage relevant stakeholders 
and advocate sustainable supply 
chain management practices

แผนการดำาเนินงาน
• พัฒนาการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
 ที่เข้มแข็งตลอดห่วงโซ่คุณค่า
• ชักชวนผู้มีส่วนได้เสียให้มีส่วนร่วม

และสนับสนุนการดำาเนินการบริหาร
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

DRIVE FOR 
SUSTaInaBlE 
SUPPlY CHaIn 
ManaGEMEnT 
PRaCTICES
บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างยั่งยืน
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ความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมาย
สงูสดุของไมเนอร ์โดยคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสูง 
ให้การสนับสนุนความพยายามของเราในการผสมผสาน 
ความย่ังยืนเข้ากับการดำาเนินธุรกิจอย่างเต็มท่ี คณะกรรมการบริษัท 
เป็นผู้อนุมัติแผนกลยุทธ์ห้าปีของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถูก 
นำาเสนอทุกปี และมีการติดตามความก้าวหน้าในทุกไตรมาส 

ฝ่ายการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนซ่ึงอยู่ภายใต้ความดูแลของประธาน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่จัดทำาแผนกลยุทธ์ 
การพัฒนาอย่างย่ังยืน และนำาไปลงมือปฏิบัติ โดยขอคำาปรึกษาจาก 
ผู้บริหารระดับสูง และทำางานอย่างใกล้ชิดในการปลูกฝังความย่ังยืน 
ในทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงดูแลให้โครงการและกระบวนการด้าน
ความยัง่ยนืตา่งๆ เปน็ไปตามทศิทางทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นแผนกลยทุธ์
ของบริษัท นอกจากน้ี ฝา่ยการพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนืยงัทำาหน้าที่
ส่งเสริมและติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการ 
ดา้นความยัง่ยนืตา่งๆ รวมทัง้สือ่สารกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เน่ือง

ในป ี2559 เราไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื  
โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นประธาน  
คณะกรรมการนีม้กีารประชมุรว่มกนัเดอืนละหนึง่ครัง้ เพือ่ทบทวน 
แผนการดำาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ  
ด้านความยั่งยืน

Commitment to sustainability is anchored at the highest 
levels of Minor. Our efforts to embed sustainability in all 
business units continue to receive strong support from 
the Board of Directors and senior management. The Board 
endorses our rolling 5-Year Sustainability Strategy, which 
is presented annually, and reviews progress quarterly.

The Corporate Sustainability Department, which reports 
to the Group’s Chief People officer, is responsible for 
updating and executing our rolling 5-Year Sustainability  
Strategy. The team consults with senior management 
teams of all business units, and works closely with all 
business units to embed sustainability, and ensure our 
sustainability initiatives and practices are aligned with 
the Group’s overall strategic direction. The team also 
facilitates by monitoring and communicating progress 
of our sustainability initiatives and practices. 

In 2016, we established a Sustainability Committee, 
which is chaired by the Group’s Chief People Officer and 
meets once a month to discuss implementation plans and 
review progress of sustainability initiatives.

MInOR SUSTaInaBIlITY GOVERnanCE STRUCTURE
โครงสร้างการกำากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

MInOR SUSTaInaBIlITY GOVERnanCE STRUCTURE 
โครงสร้างการกำากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท

C-level Management
ผู้บริหารระดับสูง

Sustainability Department
ฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

Sustainability Committee
คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

Functional Teams / คณะทำางาน

Operations
ปฏิบัติการ

Supply Chain Management
จัดซื้อและกระจายสินค้า

IT
สารสนเทศ

Marketing/PR
การตลาด/ประชาสัมพันธ์

HR
ทรัพยากรบุคคล

Finance 
การเงิน
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ไมเนอร์ตระหนักดีว่าโครงสร้างและวัฒนธรรมการกำากับดูแล
กิจการที่แข็งแกร่ง มีความสำาคัญในการสนับสนุนการเติบโตของ
เราอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของเรานัน้มคีณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูน้ำาในการดแูลผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และมีคณะกรรมการสนับสนุนอีก 4 ชุด  
รายละเอียดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอยู่ใน 
หัวข้อหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีในรายงานประจำาปี 2559 
และการกำากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท ในขณะเดียวกัน
หน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและ 
การจดัการในรายงานประจำาป ีเราไดจ้ดัทำานโยบายการกำากบัดแูล 
กิจการท่ีดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานและอนุมัติแล้ว  
โดยมีการปรับปรุงนโยบายนี้ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
เปลีย่นแปลงของการดำาเนนิธรุกจิ กฎระเบยีบ และกฎหมายตา่งๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังน้ี บริษัทได้เผยแพร่นโยบายน้ีผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัท

ในปี 2559 ไมเนอร์ได้รับคะแนนในระดับดีเลิศเป็นปีที่สี่ติดต่อกัน 
จากผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

At Minor, we are cognizant that a strong corporate  
governance culture and structure is imperative to support  
and sustain the long-term growth of the company. Our  
governance structure is headed by our Board of Directors,  
which oversees the interests of the company and its  
shareholders, and is supported by four committees.  
The responsibilities of the Board are detailed in the 
Good Corporate Governance section of our 2016 Annual 
Report and the Corporate Governance section on our 
website, while the committees’ functions are detailed 
in the Shareholders’ Structure and Management section  
of the Annual Report. We have also published a set of  
Good Corporate Governance Guidelines on our website.   
These guidelines are reviewed, approved by the Board  
of Directors, and updated annually to incorporate changes  
in business operations, the regulatory environment and 
applicable laws. 

In 2016, Minor was rated “excellent” for the fourth  
consecutive year in the Corporate Governance Report of  
Thai Listed Companies 2016, published by the Thai  
Institute of Directors Association.

GOOD CORPORaTE GOVERnanCE
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

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

For details, please refer to the Good Corporate Governance section of our 2016 Annual Report.
สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ้างอิงได้จากรายงานประจำาปี 2559 ของบริษัทในหัวข้อหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

MInOR’S CORPORaTE GOVERnanCE aCTIVITIES aRE ClaSSIFIED InTO 5 MaIn CaTEGORIES: 
การกำากับดูแลกิจการของบริษัท แบ่งตาม 5 หมวดหลัก ดังนี้
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ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป้าหมาย
ของประกาศเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริตและนโยบาย 
การตอ่ตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั คอืการปลกูฝงัการดำาเนนิกจิการ
ที่ดีและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึงแม้ว่าจะ
ยังไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร 
การตอ่ตา้นการทุจริตอยา่งเป็นทางการ แตห่น่ึงในคณะกรรมการ
คือ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ได้ดำารงตำาแหน่งรองประธาน 
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นสถาบันท่ีทำางาน
ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมและให้ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน มีการกำาหนดข้อปฏิบัติ
เร่ืองการรับของขวัญ ของกำานัลและการเล้ียงรับรอง โดยพนักงาน
ของเราสามารถรับของขวัญท่ีมีมูลค่าน้อยกว่า 7,000 บาทได้  
แตต่อ้งมกีารรายงานไปยงัหวัหนา้งาน สำาหรบัของขวญัทีม่มีลูคา่
มากกว่า 7,000 บาท ตอ้งไดรั้บการอนุมตักิอ่นถงึจะสามารถรับได ้
ทั้งนี้เราได้จัดทำากระบวนการรายงานของขวัญทางอิเลคโทรนิค 
เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจติดตาม

Minor International is a Certified Company of Thailand’s  
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption  
(CAC). Our Declaration of Anti-Corruption and Anti-Fraud 
and Corruption Policy aim to instill good practices in  
business operations and prevent fraud and corruption in 
potential transactions. While none of our Board members 
has undergone complete formal anti-corruption training, 
one of them – Khunying Jada Wattanasiritham – is the Vice 
Chairman of the Anti-Corruption Organization of Thailand.   
The organization is an institute which works with government  
agencies and the private sector on anti-corruption  
advocacy and education.

Our Anti-Fraud and Corruption Policy includes guidelines  
on gifts and hospitality (entertainment). Employees are  
allowed to receive gifts valued at less than Baht 7,000 but 
are required to report them to their supervisors. Approval  
is needed for gifts valued at over Baht 7,000. An e-gift  
declaration process has been implemented on an online 
platform for tracking purposes.

anTI-CORRUPTIOn POlICIES anD PRaCTICES
นโยบายและการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

026 2016 Sustainability Report
Minor International Public Company Limited



เราไดจ้ดัทำาระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัสำาหรบัพนกังานและสำาหรบั 
คู่ค้า ไมเนอร์ดำาเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานความถูกต้องชอบธรรม 
ท่ีเครง่ครดั พนักงานทุกคนตอ้งปฏิบตัติามและสนับสนุนพฤตกิรรม 
และมาตรฐานท่ีถูกต้องชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่ 
กระทำาการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมไปถึงการข่มขู่
และ/หรือเรียกร้องผลประโยชน์ การทุจริต การให้และ/หรือ 
รับสินบน พนักงานต้องหลีกเล่ียงการหาช่องโหว่ทางกฎหมาย
หรือช่องทางลัด และปฏิเสธความคิดท่ีว่าพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง 
ชอบธรรมเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ เนื่องจากทุกคนปฏิบัติกัน พนักงาน
ทกุคนตอ้งรบัทราบและลงนามยนิยอมปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิ
ตั้งแต่การเริ่มจ้างงาน และทบทวนการยินยอมเป็นประจำาทุกปี  
การตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเป็น 
สว่นหน่ึงของกระบวนการตรวจสอบภายใน และได้รับความรว่มมอื 
จากทุกหน่วยธุรกิจ ส่วนระเบียบปฏิบัติสำาหรับคู่ค้านั้นเราได้ 
กำาหนดมาตรฐานและข้อกำาหนดขั้นตำ่า ท่ีครอบคลุมด้าน 
ความปลอดภัย การปฏิบัติต่อแรงงาน ความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราคาดหวังให้คู่ค้า 
ของเรานำาไปปรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกับไมเนอร์

We have also established Codes of Conduct for employees  
and business partners. Minor conducts business with 
uncompromising ethical standards and expects every  
employee to follow and promote high ethical standards  
and behavior, to respect local laws and not engage in  
any form of corrupt practices, including but not limited  
to extortion, fraud, or bribery. Employees must avoid  
seeking loopholes, shortcuts or technicalities and reject  
the notion that unethical behavior is acceptable because  
“everyone is doing it.” All employees are required to  
acknowledge and sign a copy of our Employee Code of  
Conduct upon employment, and re-acknowledge annually.  
Follow-up and report on whether the Code is being  
abided by is part of the internal audit process together  
with cooperation from all business operations. The 
Business Partner Code of Conduct outlines the 
minimum standards and requirements expected from  
our business partners to adopt and adhere to when doing  
business with Minor. Aspects covered are safety, labor  
practice, health and safety, and environmental management. 

ETHICS anD InTEGRITY
ความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

New employees are required to attend anti-
corruption training during orientation, and 
complete a test of ten questions. Training 
topics cover the importance and definition  
of anti-corruption, policy guidelines, 
whistle-blowing, penalties, and business 
examples of corruption. In 2016, a total of  
581 employees were trained. 

In 2016, no fraud case of material impact 
was detected.

พนักงานใหม่ทุกคน ต้องเข้าอบรมการต่อต้าน
ทุจริตและคอร์รัปชันในระหว่างการปฐมนิเทศ 
และทำาขอ้สอบจำานวน 10 ขอ้ หวัขอ้ในการอบรม 
ครอบคลมุถงึคำาจำากดัความและความสำาคญัของ 
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายบริษัท  
การรายงานเบาะแสของพนักงาน บทลงโทษ  
และตัวอย่างทางธุรกิจของการทุจริต ในปี 2559 
มีพนักงานผ่านการอบรมจำานวน 581 คน

ในป ี2559 ไมม่กีรณีพนกังานทจุรติที่ม่ผีลกระทบ 
อย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัท

027รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)



• As Minor is a signatory of the Statement 
of Commitment on “Children’s Rights 
and Business Principles”, some of 
our employees were invited to attend  
training on the implementation and 
reporting processes for signatory 
members.  

• Developed by UNICEF, Save the 
Children and United Nations Global 
Compact, the ten Principles recognize 
that children under 18 years old have 
specific human rights as recognized 
in the Convention on the Rights of the 
Child, and that a company has a role 
in respecting and supporting those 
rights within its operations and value 
chain.

Our Whistle-Blower Policy stipulates that employees who report unethical 
practices are protected. Two reporting channels are available: Email to 
whistleblower@minor.com, which will reach the Whistle-Blower Steering  
Committee’s Secretary, head of Internal Audit & Risk Management 
and head of Corporate Secretary; or post directly to the Whistle-Blower  
Steering Committee. Confidentiality will be maintained to the fullest  
extent possible. All reports are subject to appropriate investigation and 
are brought to full closure using systematic processes and tracking 
systems with confidence that whistle-blowers will not be threatened 
or harmed.  Any whistle-blower concerns received are communicated 
to the Board of Directors on a quarterly basis. In 2016, eight whistle-
blower concerns were communicated to the Board and resolved.

All our Corporate Governance policies and codes of conduct are published  
on our website. In 2016, routine internal audits were conducted for 27  
operations. In our audits, corruption is included as a risk factor. No significant  
risks, corruption or otherwise, were identified. No legal actions for  
anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices were  
identified.  Also, no confirmed incidents of corruption nor material 
non-compliance with laws or regulations in relation to corruption were 
identified.

นโยบายรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน กำาหนดให้พนักงานที่ต้องการแจ้ง 
ข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณได้รับการคุ้มครอง โดยสามารถส่ง
เรื่องมาได้สองช่องทาง ได้แก่ทางอีเมล whistleblower@minor.com ซึ่งอีเมลจะ 
ถูกส่งตรงไปที่เลขานุการของคณะทำางาน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและ
บริหารความเสี่ยง และหัวหน้าฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือทางการส่งไปรษณีย์
โดยตรงไปยังคณะทำางานรับข้อร้องเรียน เพ่ือทำาการตรวจสอบอย่างเหมาะสม 
และเป็นความลบัสงูสดุ โดยใชก้ระบวนการทีเ่ปน็ระบบและสามารถตรวจสอบได ้ 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูร้้องเรียนจะไมถ่กูกอ่กวน หรอืถกูมุง่รา้ยจากผูท้ีอ่าจมผีลกระทบ 
จากเรื่องที่ถูกร้องเรียนหรือชี้เบาะแส ข้อร้องเรียนจะถูกนำาเสนอต่อกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส ในปี 2559 ข้อร้องเรียนจำานวน 8 เรื่องได้ถูกนำาเสนอกับ
กรรมการบริษัท และได้รับการแก้ไข

เราไดเ้ผยแพร่นโยบายการกำากบัดแูลกจิการตา่งๆ และระเบยีบปฏิบัตบินเว็บไซต ์
ในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำาเนินการตรวจสอบหน่วยงานทั้งหมด  
27 หน่วย ซึ่งการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความเสี่ยงใน 
การตรวจสอบ เราไม่พบความเสี่ยง การทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีนัยสำาคัญ 
และไม่พบการดำาเนินการทางกฎหมายสำาหรับพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน  
การปฏิบัติด้านการผูกขาด รวมถึงไม่มีเหตุการณ์ทุจริตและคอร์รัปชัน และเราไม่พบ 
การกระทำาผิดกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

• เนื่องจากไมเนอร์ได้เข้าร่วมลงนามเรื่อง 
สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ พนักงาน 
บางส่วนของเราได้เข้าร่วมการอบรม 
กระบวนการดำาเนินงานและรายงาน สำาหรับ 
สมาชิกที่ร่วมลงนาม

• หลักปฏิบัติ 10 ข้อ ท่ีพัฒนาโดยองค์กร
ยนูเิซฟ องคก์ารชว่ยเหลอืเดก็ และขอ้ตกลง 
โลกแห่งสหประชาชาติ ตระหนักถึงสิทธิ
มนษุยชนของเดก็ทีอ่ายตุำา่กวา่ 18 ป ีทีพึ่ง 
ได้รับการปกป้องสิทธิดังในอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก และบริษัทมีหน้าที่ใน 
การเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็กทั้งใน
หน่วยธุรกิจของเราและตลอดห่วงโซ่คุณค่า
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ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
การบริหารความเสี่ยงท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต เป็นสิ่งสำาคัญต่อความสำาเร็จและความย่ังยืนใน
การดำาเนินธุรกิจของเรา เนื่องจากไมเนอร์มีการขยายตัวอย่าง 
รวดเร็วในธุรกิจท่ีหลากหลายท่ัวโลก การมีวิธีการบริหารความเส่ียง 
ท่ีแข็งแกร่งจึงเป็นส่ิงสำาคัญมาก เราประเมินความเส่ียงท่ีหลากหลาย 
รวมถงึผลกระทบทีอ่าจมตีอ่ธรุกจิของเรา ไมว่า่จะเปน็ความเส่ียง
ท่ีเกีย่วขอ้งกบัด้านกลยทุธ์ การปฏิบัตกิาร การเงนิ การปฏบิตัติาม 
กฎระเบยีบ เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม เราไดแ้ตง่ตัง้ฝา่ยตรวจสอบ 
ภายใน ใหม้หีน้าท่ีในการประเมนิปัจจัยความเสีย่งท่ีเกีย่วขอ้ง และ 
ประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยง หน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย 
จัดทำาการประเมินตนเองเพื่อกำาหนดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 
และร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในการวิเคราะห์ผลกระทบและ
โอกาสการเกิด และกำาหนดวิธีปฏิบัติในการลดความเสี่ยง และมี 
การตดิตามและประเมนิซ้ำาอยา่งตอ่เนือ่ง เราไดจ้ดัทำานโยบายและ 
วิธีปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการซึ่งได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งทุกหน่วยธุรกิจของเราได้ดำาเนินการ
ตามนโยบายนี้ นอกจากนี้ เรามีการรายงานประสิทธิภาพของ
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
ระดับสูงทุกไตรมาส

กระบวนการบรหิารความเสีย่งของเราเริม่ตน้จากการระบปุระเภท 
ของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงโดยการพิจารณาโอกาส 
การเกิดและผลกระทบของความเส่ียงน้ัน การจัดลำาดับความสำาคัญ 
โดยใชต้ารางประเมนิความเสีย่งทีเ่ปน็มาตรฐาน การตอบสนองตอ่ 
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม (ผ่านการลดความเส่ียง การตรวจจับ  
ความเส่ียง การโอนและ/หรือกระจายความเส่ียง การยุติ 
หรือเลิกกิจกรรมที่มีความเสี่ยง) และการติดตามและประเมินผล 
รายละเอียดของปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งรวมไปถึงความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบท่ีเก่ียวข้อง  
และการควบคุมความเส่ียง ได้ถูกบรรจุอยู่ในหัวข้อปัจจัยความเส่ียง 
ในรายงานประจำาปี 2559 ทั้งนี้ข้อมูลเรื่องระบบการควบคุม
ภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของเรา แสดงอยู่ภายใต้
หัวข้อระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเส่ียง
ในรายงานประจำาปี 2559

Managing existing and emerging risks in the current  
rapidly changing environment is critical to the success  
and sustainability of our business. As Minor’s diverse 
portfolio continues to expand globally, having in place a 
robust risk management approach is therefore crucial.  
We assess a variety of risks and the possible impact to  
our business – whether they are strategic risks, operational  
risks, financial risks, compliance risks, technological risks or  
environmental risks. We have appointed the internal  
audit department to periodically evaluate all associated  
risk factors and effectiveness of risk mitigations. Each  
business unit performs self-assessment exercise to identify  
possible risks and cooperates with the internal audit 
department to analyze the impact and likelihood, and 
to formulate risk-mitigation procedures. Follow-ups and  
re-evaluation are conducted on a continuing basis. We have 
established a formal Group Risk Management Policy and 
Procedure which can be found on our website. The policy  
is being followed by all business units. The effectiveness 
of risk management is reported to the Audit Committee 
and senior management on a quarterly basis.

Our risk management approach involves identifying risk 
categories, assessing the impact and likelihood of the risks 
materializing, prioritizing the risks using standard risk  
matrices, implementing appropriate responses to risk 
(through mitigation, detection, transfer, or termination of risk 
activities) and monitoring the outcomes. A comprehensive  
list of risk factors, including risks from climate change, 
and the associated impacts and mitigations are detailed 
in the Risk Factors section of our 2016 Annual Report.  
Our internal control system and risk management system 
are also outlined in the Internal Control System and Risk 
Management System sections of our 2016 Annual Report.  

RISk ManaGEMEnT
การบริหารความเสี่ยง

Strategic Risks
ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์     

Operational Risks
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

Financial Risks
ความเสี่ยงทางการเงิน

Compliance Risks 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

Technological Risks 
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลย ี

Environmental Risks 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

Identify 
Risks 
ระบุความเสี่ยง 

assess Impact 
& likelihood
วัดความเสี่ยง
โดยพิจารณา
โอกาสการเกิด
และผลกระทบ

Implement 
Effective 
Responses
จัดการความเสี่ยง

kEY RISkS
ความเสี่ยงที่สำาคัญ

RISk ManaGEMEnT aPPROaCH
กระบวนการบริหารความเสี่ยง

Report 
& Monitoring
รายงานและ
ติดตามประเมินผล
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JourneY to eMpowerMent
เส้นทางสู่การพัฒนาศักยภาพ

Minor believes that by continuously developing its leaders 
and employees to exemplify its DRIVE culture, 

and investing in educational support for 
local children and youth, 

people within its sphere of influence are empowered 
to achieve their highest potential.

 
ไมเนอร์เชื่อว่า การที่เราพัฒนาผู้นำาและพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง

เพื่อขยายผลของวัฒนธรรมขับเคลื่อนองค์กร และการลงทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
สามารถผลักดันให้คนของเราและคนที่อยู่รอบข้าง บรรลุศักยภาพสูงสุดได้
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average training hours / 
employee

106

จำานวนชั่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยต่อคน

Employee nationalities
120+
จำานวนเชื้อชาติของพนักงาน

Total number of 
people empowered at 
grassroots level 

 87,000+ 

จำานวนคนในระดับรากหญ้าที่ได้รับ
การเพิ่มศักยภาพ

Open Hotels positions filled 
by internal candidates 

23% 
ตำาแหน่งว่างในกลุ่มโรงแรม
ที่ได้รับการบรรจุโดยพนักงานภายใน 

Female VS male employees
48 : 52
สัดส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย

Increase in number of 
employees from 2015

14%
จำานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558

รอรูปจริง
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ความสำาเร็จและความยั่งยืนของไมเนอร์ ถูกขับเคล่ือนโดย
พนักงานกว่า 64,000 คนของเราท่ีร่วมกันบริการลูกค้ามากกว่า 
210 ล้านคนต่อปี ใน 32 ประเทศท่ัวโลก ดังน้ันการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงอาจนับว่าเป็นค่านิยมที่สำาคัญที่สุดของเรา 
เพราะเราเชือ่วา่คนมศีกัยภาพเพิม่ขึน้ไดจ้ากการศกึษา การเรยีนรู ้
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด และการพัฒนาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ 
เกิดผลกระทบทางบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ท้ังในองค์กรของเรา และในชุมชนและประเทศท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่

แนวทางในการพัฒนา “ทุนมนุษย์” ของไมเนอร์เกิดข้ึนในหลายระดับ 
และขยายครอบคลุมไปมากกว่าพนักงานภายในองค์กรของเรา 
โดยเร่ิมจากการสนับสนุนการศึกษาของเด็กในระดับรากหญ้า  
การพัฒนาทักษะทางเทคนิคให้แก่เยาวชน การให้โอกาสใน 
การจ้างงานและฝึกอบรมตลอดจนถึงการสร้างผู้นำาอย่างยั่งยืน 
ให้กับองค์กรและสังคมของเรา

Minor’s success and sustainability is powered by over 
64,000 employees who serve more than 210 million  
customers in 32 markets annually. “People Development” 
is perhaps our most important Core Value, as we believe 
that people can be empowered by education and life-long  
learning and development to become change agents  
who create positive economic, social and environmental 
impacts not just in our company, but also in communities 
and countries where we operate.  

Minor’s approach to “human capital” development is 
multi-tiered, and extends beyond the employees within our 
organization. It starts from supporting children’s education  
at grassroots level to developing technical skills for youth,  
offering career and training opportunities and building  
sustainable leaders for our organization and the society.  

EMPOWERInG PEOPlE
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

MInOR’S aPPROaCH TO HUMan CaPITal DEVElOPMEnT
แนวทางในการดำาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์

GRaSSROOTS
รากหญ้า

• Support children and youth 
 education and education facilities 
• Support skill enhancement and 
 employment

WORkFORCE
พนักงาน

TalEnTS & lEaDERS 
ผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำา

• Develop Minor’s talents and  
 leaders into outstanding 
 sustainability leaders

• สนับสนุนการศึกษา อาคารและ
 อุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
• สนับสนุนการเสริมทักษะและ
 การจ้างงาน

• ลงทุนในการพัฒนาเยาวชนและ
 บุคลากร
• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมี
 ความรับผิดชอบ

• พัฒนาผู้บริหารท่ีมีศักยภาพสูง 
 และผู้นำาของไมเนอร์ให้เป็นผู้นำา 
 อย่างยั่งยืน

• Invest in youth and workforce 
 development
• Implement responsible labor 
 practices
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คุณภาพและความสามารถของคนนั้นถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่ 
วัยเด็ก ไมเนอร์เชื่อว่าการลงทุนในการพัฒนาเด็กจะช่วยส่งเสริม
ศักยภาพ ให้เขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การสนับสนุนเด็กและเยาวชน 
ในระดับรากหญ้าของไมเนอร์ เริ่มต้นจากการสนับสนุนโรงเรียน 
ที่ด้อยโอกาส จ�านวน 10 แห่งอย่างต่อเนื่อง เราทำางาน  
อย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อระบุโอกาสในการ 
พัฒนา โดยทำาความเข้าใจถึงความต้องการของโรงเรียน  
นักเรียน และชุมชน และจัดสรรทรัพยากรที่ เหมาะสมกับ 
การพัฒนานั้น สิ่งที่เราได้ช่วยพัฒนาให้กับทางโรงเรียนเหล่าน้ี 
มี ท้ัง ก า ร ส นับ ส นุน ก า ร เ รีย น ก า ร ส อ น ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ  
และการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์และสถานท่ี เช่น การปรับปรุง 
ห้องเ รียน ห้องสมุด และสนามเด็กเล่น นอกเหนือจาก 
โรงเรียนทั้ง 10 แห่งนี้แล้ว โรงแรมในเครือของเราก็ได้มี 
การจัดกิจกรรมต่างๆ กับโรงเรียนในท้องถิ่นอย่างสม่ำาเสมอ

The quality of a person’s character and capabilities is best 
molded from a young age. Minor believes that investing  
in the development of children unlocks their potential to  
become quality adults who will contribute to the  
development of their countries. Our grassroots support  
begins at primary school level, where we continue to  
support ten disadvantaged schools. Our approach involves 
working with school management to identify improvement 
opportunities by understanding the requirements of the 
schools, students and local community, and providing  
needed resources for improvement initiatives. These  
typically fall under English learning support and education 
facilities support such as specialized classrooms, library  
and playground refurbishments. In addition to these 10 
schools, our hotel properties also engage regularly with  
local schools in their vicinity to support or conduct  
activities together. 

MInOR’S SCHOOl SUPPORT PROGRaM 2016
โครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์ ปี 2559

SUPPORTInG CHIlDREn anD YOUTH
สนับสนุนเด็กและเยาวชนในระดับรากหญ้า

10 
SCHOOlS

โรงเรียน 10 แห่ง

• In 2016, as part of our “English For Kids” initiative, we organized the first 
2-day English teaching techniques workshop for 20 teachers from our ten 
supported schools, which was very well-received.

• ในปี 2559 ภายใต้โครงการ English for Kids เราได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
การสอนภาษาองักฤษ ข้ึนเป็นคร้ังแรกเป็นเวลา 2 วัน ใหก้บัครู 20 คน จากท้ัง 10 โรงเรยีน 
ในการอุปถัมภ์ของไมเนอร์ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

1,903 
STUDEnTS  anD TEaCHERS BEnEFITED

นักเรียนและครู 1,903 คน ได้รับประโยชน์

20 
TEaCHERS EMPOWERED THROUGH 

EnGlISH TEaCHERS WORkSHOP

ครู 20 คน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การสอนภาษาอังกฤษ
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โครงการเดอะ พซิซา่ คอมปะน ีชวนนอ้งอา่น เปน็โครงการทีจั่ด 
ต่อเน่ืองมาแล้วเป็นเวลา 14 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน ผ่านความร่วมมือกับครูและโรงเรียน  
โดยครจูะเปน็ผูแ้นะนำาหนงัสอืใหน้กัเรยีนอา่น เมือ่นกัเรยีนอา่นจบ 
ในแต่ละเล่มก็จะได้รับรางวัลเป็นแสตมป์ ซึ่งสามารถสะสมเพื่อ 
นำาไปแลกพิซซ่าได้ 

ในปี 2559 เราได้ปรับปรุงโครงการโดยร่วมมือกับส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการระดับภาคจำานวน 4 ครั้ง โดยมีครูต้นแบบที่ประสบ
ความสำาเร็จในการสอนให้นักเรียนรักการอ่าน มาร่วมถ่ายทอด
ประสบการณแ์ละสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัครผููเ้ขา้รว่ม โครงการนี ้
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ 
แฟรนไชส์ ของแบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ส่งผลให้เกิด 
ความเข้าใจและการสนับสนุนโครงการที่ดียิ่งขึ้น 

The Pizza Company’s Book Club  is a 14-year old program  
that promotes reading habits amongst students by working  
with schools and teachers. Teachers recommend books 
for students to read, and upon completion students are 
awarded stamps which they can collect and exchange 
for pizzas.  

In 2016, the program was revitalized through a partnership  
with Thailand’s Office of the Basic Education Commission 
(OBEC). Based on insights from OBEC, 4 regional teacher 
workshops led by role model teachers who successfully 
inculcated reading habits in students of local schools, 
were held to inspire teachers to advocate love of reading. 
Within The Pizza Company brand, the initiative received 
strong involvement from employees, management team 
and franchise owners, resulting in better understanding 
and support for the program.
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THE PIzza COMPanY’S BOOk ClUB aCHIEVEMEnTS 2016
ความสำาเร็จของโครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปี 2559

4 regional teacher workshops to inspire 
and equip 334 teachers with techniques 
to become influencers of reading by 6 role 
model teachers

561 primary schools
โรงเรียนระดับประถมศึกษา 561 แห่ง

266,912 student participants
นักเรียนที่เข้าร่วม 266,912 คน

80,379 trays of pizza redeemed 
as at 31 December 2016
มีการแลกพิซซ่า 80,379 ถาด
ในปี 2559

13,300 award-winning 
books co-selected with 
OBEC donated to 113 
schools

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภาค 4 ครั้ง 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเทคนิคส่งเสริม
การอ่านให้กับครูที่เข้าร่วม 334 คน โดยครู
ต้นแบบ 6 คน

บรจิาคหนงัสอื ทีค่ดัเลอืกรว่มกบั 
สพฐ. จำานวน 13,300 เล่ม ให้แก่ 
113 โรงเรียน
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ในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้มอบ
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือผ่าน
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และมูลนิธิไฮเน็ค โดยนักเรียน 
ส่วนใหญท่ีไ่ดร้บัทนุการศกึษามาจากการคัดเลอืกจากโรงเรยีน
ในการอุปถัมภ์ของไมเนอร์ และโรงเรียนในชุมชนที่เราดำาเนิน
ธุรกิจอยู่ ซึ่งรวมถึงโรงเรียนในชุมชนริมทางรถไฟคลองเตย 
ในกรุงเทพฯ โรงเรียนในเขตธนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ชลบุรี 
หัวหิน เกาะสมุย เกาะพะงัน ตรัง และภูเก็ต ในปี 2559  
มีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 
ได้รับทุนการศึกษามากกว่า 1,000 คน

As encouragement to students to pursue academic  
excellence and be socially responsible, we provide  
scholarships for students in need through Minor  
International and the Heinecke Foundation. Majority 
of the students were nominated from Minor-supported  
schools and schools in communities where our  
operations are located, including the Klongtoey  
railway community in Bangkok, Thonburi, Chiang Rai,  
Chiang Mai, Chonburi, Hua Hin, Koh Samui,  
Koh Pha-ngan, Trang and Phuket. In 2016, over  
1,000 students from primary to tertiary levels received  
scholarships. 

ในปี 2559 ไมเนอร์สนับสนุนเงินทุนมากกว่า 17.4 ล้านบาท  
ในการอบรมทักษะการใช้ชีวิต การจ้างงาน และการสร้างอาชีพ 
ให้กับผู้พิการจ�านวน 159 คน โดยร่วมมือกับ Buy Social  
ซึ่งเป็นกิจการเพ่ือสังคมท่ีให้การอบรมทักษะการใช้ชีวิตกับ 
คนพิการ และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม องค์กรที่สนับสนุน 
การจา้งงานคนพกิารภายในชมุชนของตนเอง ความสำาเรจ็ของ 
โครงการไม่เพียงแค่สร้างรายได้ให้กับคนพิการเท่าน้ัน แต่ยัง 
สร้างความมั่นใจและความภูมิใจให้กับเขาเหล่านั้นด้วย

In 2016, Minor contributed over Baht 17.4 million  
towards life skills training, employment, and job  
creation for 159 people with disabilities, in cooperation  
with Buy Social, a social enterprise that provides  
life-skills training to people with disabilities and  
Social Innovation Foundation, which promotes  
employment of people with disabilities in their own 
communities. The program’s success was not just on  
income generation for the people with disabilities, 
but also on building self-esteem and pride for them. 

The Pizza Company’s Book Club encourages children to read,  
especially as they can redeem a pizza after their accomplishment.  
Participating students also tend to achieve better academic  
results. I’m so impressed with this initiative that helps instill 
the love of reading in children.

โครงการส่งเสริมรักการอ่านทำาให้เด็กมีแรงจูงใจในการอ่านมากขึ้นเมื่อได้รับรางวัล 
คือพิซซ่า และทำาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
ยังรู้สึกประทับใจกับโครงการนี้มากที่ช่วยให้เด็กที่ไม่ชอบอ่านหนังสือหันมารัก 
การอ่านหนังสือเพิ่มขึ้น

naipaporn Payachon
Professional Level Teacher 
Watyokkrabut School, Samut Sakhon

นัยน์ปพร  พญาชน
ครูชำานาญการโรงเรียนวัดยกกระบัตร 
(ชุบราษฏร์นุสรณ์) จังหวัดสมุทรสาคร
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โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา 
(Minor Corporate University หรือ MCU) เป็นโครงการเพือ่ชว่ยให้
ไมเนอร์ก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็น “ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้” 
ซึง่โครงการดงักลา่วประกอบดว้ย 3 หลกัสตูร: หลกัสตูรนกัศกึษา 
ฝกึงาน ระยะเวลา 320-350 ชัว่โมง หลกัสตูรสหกจิศกึษา ระยะเวลา  
4-6 เดือน และหลักสูตรทวิภาคี ระยะเวลา 1-2 ปี โครงการนี้ริเริ่ม
โดยไมเนอร์ ฟู้ด และได้สร้างผลกระทบท้ังในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีสร้างบุคลากรสำาหรับบริษัท และ
ยงัชว่ยใหนั้กศกึษาไดรั้บประสบการณก์ารทำางานจริง สรา้งรายได ้
ระหว่างเรียน ขณะเดียวกันก็ได้รับหน่วยกิตในการเรียนด้วย 
ซึ่งในปี 2559 มีสถาบันการศึกษาท้ังในระดับอาชีวศึกษาและ 
ระดับอุดมศึกษา 146 สถาบัน และมีนักศึกษา 3,582 คน  
เข้าร่วมโครงการนี้

โครงการ Explorer Program ของไมเนอร์ โฮเทลส์ คือโครงการ
ฝกึงานวิชาชพีดา้นธรุกจิท่องเท่ียวและการโรงแรม ท่ีเปน็สว่นหนึง่ 
ของโครงการพฒันาหลกัสตูรการศกึษารว่มกบัสถาบนัการศกึษา 
โครงการนี้ได้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกท่ีประเทศมัลดีฟส์ในปี 2557  
และมีมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน มีเป้าหมายใน 
การพฒันาเยาวชนอายรุะหวา่ง 18-25 ป ีนอกจากนี ้ประเทศไทย 
ได้ริเร่ิมโครงการน้ีในปี 2558 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝึก
วชิาชพีใหก้บัเยาวชนเปน็ชดุทีส่อง ทัง้นี ้เยาวชนมากกวา่รอ้ยละ 95  
ท่ีสำาเร็จหลักสูตร เลือกท่ีจะเข้าร่วมงานกับโรงแรมในเครือ 
อนันตรา  

Minor Corporate University (MCU) is an initiative that was  
developed to achieve our goal for Minor to become a  
“practical knowledge training center”. It comprises of 
three programs: internship – 320-350 hours; cooperative  
education – 4-6 months; dual vocational education  – 1-2 years.  
Spearheaded by Minor Food, this initiative creates both 
economic and social impacts as it builds our employee  
pipeline, and offers students the opportunity to gain  
hands-on experience and earn income while at the same 
time receive credits towards their academic grades.  
In 2016, Minor collaborated with 146 educational  
institutions and received 3,582 students into our program. 

Minor Hotels’ Explorer Program is a vocational training 
program for the hospitality industry, and is part of Minor 
Corporate University. It was first launched in the Maldives 
in 2014, and targets youth aged between 18-25 years-old. 
The Maldivian program continues on its third consecutive  
year in 2016. Thailand also launched its first Explorer  
program in 2015 and is currently grooming its second 
batch. Over 95% of the graduates stayed and work for 
Anantara after the program. 

EXPlORER PROGRaM

• โครงการ 12 เดือน โดยได้รับเงินเดือนและประสบการณ ์
ขณะทำางาน

• เน้นด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกครัว และแม่บ้าน
• รูปแบบการเรียน 70-20-10 คือ ร้อยละ 70 เป็นการเรียน 

ภาคปฏิบัติ ร้อยละ 20 เป็นการเรียนออนไลน์ และร้อยละ 10 
เป็นการเรียนในห้องเรียน 

• ได้รับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษาระดับสากล 
จากประเทศออสเตรเลีย

• มีแนวทางเดียวกับหลักสูตรทวิภาคีของไทย  
(สำาหรับหลักสูตรในประเทศไทย)

• 12-month program with paid work experience
• Focuses on food and beverage service, kitchen, 
 and housekeeping
• 70-20-10 format: 70% on-the-job, 20% online, 
 10% classroom
• Accredited with international certification from Australia
• Aligned with Thailand’s dual vocational education 
 (for Thai program)

The Maldives
2014-2016: 36 participants & 
graduates
2557-2559: ผู้เข้าร่วมโครงการและ
สำาเร็จการศึกษา 36 คน

Thailand
2015-2016: 37 participants & 
graduates
2558-2559: ผู้เข้าร่วมโครงการและ
สำาเร็จการศึกษา 37 คน
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สถานศกึษาตน้แบบทวภิาคสีานพลงัประชารฐั เปน็ความรว่มมอื
ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ภายใต้สำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทำางาน 
ท่ีเสมือนในสถานประกอบการจริงให้กับนักเรียน นักศึกษาระดับ 
อาชวีศกึษา สำาหรบัการทำางานในภาคเอกชนของบางอตุสาหกรรม 
ซึ่งเราได้คัดเลือกวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นต้นแบบ 
ในการผลิตบคุลากรในสาขาการโรงแรมใหก้บัโรงแรมในเครอืของ
ไมเนอร์ โครงการนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยการลงนาม 
บันทึกความเข้าใจระหว่างสถานประกอบการ 14 แห่งและ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 49 แห่ง เมื่อเดือนธันวาคม ซึ่งไมเนอร์ 
เป็นหนึ่งใน 14 สถานประกอบการนั้น

Excellence Model School is a vocational education  
partnership between Thailand’s private sector and 
the Department of Vocational Education (DVE). It 
aims to equip vocational students with the right 
skills for certain industries in the private sector. As 
part of this initiative, the Pathumthani Vocational 
Education College was selected as the hospitality  
training school for Minor Hotels. To officially launch 
the initiative, a Memorandum of Understanding signing 
was held in December between 14 companies and 49 
vocational colleges; Minor was one of the 14 companies.

Studying in college relies on only text books. When being 
trained at the hotel, I experienced using real equipment 
and being taught by experienced instructors. after the 
trainings, I got job placement right away and earn income 
for my family every month. I am very proud to be the pillar 
of support for my family.  

เรียนในโรงเรียน ต้องเรียนตามหนังสือตามตำารา แต่ถ้ามาท่ีโรงแรมจะได้เจอ
อุปกรณ์จริง คนท่ีสอนงานมีประสบการณ์ตรง ฝึกจบก็มีงานทำาเลยค่ะ มีรายได้ 
ส่งให้ครอบครัวทุกเดือน ภูมิใจมากท่ีได้เป็นเสาหลักของครอบครัว

SUTHIDa MEETHaWORn
Former Intern & Current 
Room Attendant – Housekeeping
Anantara Riverside Bangkok

สุธิดา มีถาวร
อดีตนักศึกษาฝึกงาน ปัจจุบันเป็น
พนักงานดูแลห้องพัก แผนกแม่บ้าน
อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
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ในฐานะนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ ไมเนอร์และทุกหน่วยธุรกิจมีการติดตามการปฏิบัติต่อ
แรงงาน เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และเน่ืองจาก
ไมเนอร์มสีำานกังานใหญอ่ยูใ่นประเทศไทย เราไดป้ฏบัิตติามกฎหมายแรงงานของราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งห้ามมิให้ต่อต้านสิทธิการรวมตัวและเจรจาต่อรองของลูกจ้าง และห้ามมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม เน่ืองจากเราประกอบธุรกิจท่ีหลากหลายโดยมีการดำาเนินงาน 
อยู่ทั่วโลก เราจึงมีพนักงานจากกว่า 120 ประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน จึงนำามาสู่
ความหลากหลายของแรงงานของเรา ในการบรหิารบุคลากร เรามกีารตดิตามอตัราการจ้างงาน
ใหม่และการลาออกของพนักงานอย่างใกล้ชิด โดยจะมีการสัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก เพื่อหา
สาเหตขุองการลาออก และเพือ่หาแนวทางทีเ่หมาะสมในการแกไ้ขปัญหา โดยมจุีดมุง่หมายท่ีจะ
ลดอัตราการลาออกของพนักงานต่อไปในอนาคต

เรามกีารกำาหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังานอยา่งเหมาะสมตามความสามารถและ
ประสบการณ ์และเปน็ไปตามมาตรฐานทีใ่กลเ้คียงกบับรษิทัอืน่ๆ จากการประเมนิของเรา อตัรา
ค่าจ้างสำาหรับพนักงานระดับแรกเข้าของเราในประเทศไทยจะอยู่ระหว่างระดับที่เทียบเท่ากับ
อัตราค่าจ้างข้ันตำ่าของประเทศ ที่เดือนละ 9,000 บาท ไปจนถึงระดับท่ีสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้น
ตำ่าของประเทศมากกว่าร้อยละ 30 ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ลักษณะงาน และที่ตั้งของหน่วย
ธรุกจิ ในฐานะทีเ่ราเปน็ผูจ้า้งงานทีม่คีวามรบัผดิชอบ พนกังานของเราทัง้ชายและหญงิไดร้บัคา่
ตอบแทน และไดร้บัโอกาสในการพฒันาศกัยภาพและการเตบิโตในสายอาชพีอยา่งเท่าเทียมกนั 
ในปี 2559 พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมคิดเป็นค่าเฉลี่ยคนละ 106 ชั่วโมงต่อปี พนักงาน
ประจำาของเราทุกคนต้องผ่านการประเมินผลงานรายบุคคลอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้พนักงาน
ได้ทบทวนความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้รับคำาแนะนำา และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
หัวหน้างาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต

Being a responsible employer, Minor and its business units track and monitor labor  
practices for compliance and continuous improvement purposes. As our headquarter  
is in Thailand, we comply with Thai labor laws which prohibit anti-collective  
bargaining and discriminatory practices. Due to our diverse portfolio of businesses 
and international presence, we have a pool of employees of over 120 nationalities 
and from different background, which contribute to the diversity of our workforce. 
As part of workforce management, we track and monitor new hires and employee  
turnover rates. Prior to their departure from the company, exit interviews are conducted  
with employees who have resigned. This enables us to identify resignation causes 
and take appropriate actions to reduce future attrition.    

Employee compensation and benefits are based on employee capabilities and  
experiences, and are benchmarked to industry standards. From our analysis,  
standard entry level wages of our business units in Thailand ranges from being on par  
with the country’s minimum wage of Baht 9,000 to being over 30% higher, depending  
on the type of business, nature of job, and location.  As a responsible employer,  
our male and female employees receive equal compensation, and are offered  
the same development opportunities from a wide range of programs. In 2016, our 
employees received an average of 106 training hours per employee. All our full-time 
employees undergo a performance appraisal at least annually. The performance  
appraisal enables our employees to review their performance, receive feedback and 
discuss future developments with their supervisors.

DEVElOPInG OUR WORkFORCE
พัฒนาบุคลากรของเรา
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The health and safety of our employees are very important  
to us. Minor owns and operates four manufacturing plants 
in Thailand: Minor Dairy Limited, Minor Cheese Limited, 
Pecan Deluxe (Thailand) Limited and NMT Limited. Each 
plant has a formal joint management-worker health and 
safety committee that helps to monitor and advise on 
occupational health and safety programs. The percentage  
of each factory’s total workforce representative in the 
committee is as follows: Minor Dairy 3.7% ; Minor Cheese 
12.2% ; NMT 2.7%.

More details on our human resource statistics are covered 
in the Sustainability Performance Data section of this report.

In 2016, Minor Food initiated a partnership with Bangkok  
University to develop the Mini Creative MBA, a work-based  
learning and coaching program for operations and human 
resources managers of Minor Food’s brands. The program 
comprises of twelve modules which involves a total of 168 
learning hours. A pioneer group of 18 participants from 
6 brands was accepted into the program.

Minor Food China held its annual competition for  
Riverside chefs. The competition aims to improve skills, 
and provide career opportunities based on culinary 
skills, while serving as a staff development and bonding 
program. 19 participants competed in six categories: 
preparation, cold dish, fish, grilled fish, wok, and pastry. 
The participants were selected by area managers based 
on years of service, skills and certain selection criteria.  

ไมเนอร์ให้ความสำาคัญต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ 
พนักงาน เรามีโรงงานส่ีแห่งในประเทศไทย คือ บริษัท ไมเนอร์  
แดร่ี จำากัด บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำากัด บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ 
(ประเทศไทย) จำากัด และ บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด  
โรงงานแตล่ะโรงมคีณะกรรมการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
อยา่งเปน็ทางการ ประกอบไปดว้ยผูบ้รหิารและพนกังาน มหีนา้ท่ี 
ติดตามและให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับโครงการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย สัดส่วนของผู้แทนในคณะกรรมการคิดเป็น 
ร้อยละ 3.7, 12.2 และ 2.7 ของพนักงานของ ไมเนอร์ แดรี่   
ไมเนอร์ ชีส และ นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง ตามลำาดับ

รายละเอยีดของขอ้มลูทางสถติดิา้นทรพัยากรมนษุย ์อยูใ่นหวัขอ้
ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรายงานฉบับนี้

ในปี 2559 ไมเนอร์ ฟู้ด ได้ริเริ่มความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
กรงุเทพ ในการพฒันาหลกัสตูรปรญิญาโทบรหิารธรุกจิระยะส้ัน  
(Mini Creative MBA) ซึ่งเป็นโครงการการฝึกสอนและการเรียนรู้ 
จากการปฏิบัติ งานสำาหรับผู้ จัดการฝ่ายปฏิบัติการและ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของไมเนอร์ ฟู้ด โครงการนี้มีหลักสูตร 
จำานวน 12 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 168 ชั่วโมงการเรียนรู้ กลุ่มแรก 
ที่เข้าศึกษาประกอบด้วยผู้จัดการ 18 คนจาก 6 แบรนด์

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในประเทศจีนของไมเนอร์ ฟู้ด จัดการ
แข่งขันหวัหนา้ครวัรเิวอรไ์ซดป์ระจ�าป ีมวัีตถปุระสงคเ์พือ่พฒันา 
ทักษะและเปิดโอกาสในอาชีพด้านการทำาอาหาร อีกท้ังเป็น 
การพัฒนาบุคลากรและเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงาน  
มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำานวน 19 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก 
ผูจ้ดัการเขต โดยพจิารณาจากอายกุารทำางาน ทกัษะ และเกณฑ์
การพจิารณาอืน่ๆ และแขง่ขนัในทัง้หมด 6 หมวด ไดแ้ก ่การเตรยีม 
วัตถุดิบ อาหารจานเย็น ปลา ปลาย่าง การใช้กระทะ และขนมอบ 
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยธุรกิจของเรา เราจึงจัดให้มี 
โครงการพัฒนาผู้น�าท่ีหลากหลายซ่ึงออกแบบตามความแตกต่าง 
ของกลุ่มผู้นำาในแต่ละหน่วยธุรกิจ ตัวอย่างของโครงการมีดังต่อไปน้ี

เราเชื่อมั่นว่าโครงการการพัฒนาผู้นำาข้างต้น จะช่วยจุดประกาย 
ให้ผู้นำาในแต่ละหน่วยธุรกิจของเรา ขับเคล่ือนการปฏิบัติตาม 
กลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือความสำาเร็จด้านเศรษฐกิจ ควบคู่  
ไปกับการพิจารณาถึงผลกระทบเชิงบวกของสิ่งแวดล้อมและ
สังคม

To meet the strategic objectives of our business units, 
we have a number of leadership development programs 
which are designed for different groups of leaders of each 
business units. Examples include:

DEVElOPInG lEaDERS
พัฒนาผู้นำาของเรา

We believe these targeted leadership development programs  
will transform our leaders into individuals who will not 
only drive the strategy execution of each business units 
to achieve economic success, but also influence positive 
social and environmental impacts while doing so.   

Program
โครงการ

TargeT grouP
กลุ่มเป้าหมาย

graduaTes in 
2016

จำานวนคนที่จบการ
ศึกษาในปี 2559

duraTion
ระยะเวลา

imPlemenTaTion 
aPProach

แนวทางการดำาเนินงาน

Minor Group:
New Gen Talent (NGT) Emerging middle 

management talents 
from all business units

13 8 months Projects that develop 
capabilities linked to 
individual development

ไมเนอร์ กรุ๊ป:
New Gen Talent (NGT) ผู้บริหารระดับกลาง

ที่มีศักยภาพสูงจาก
หน่วยธุรกิจต่างๆ

13 8 เดือน โครงการที่พัฒนาความสามารถ 
ควบคู่กับการพัฒนาส่วนบุคคล

Minor Hotels Learning Journeys:
Ascent
Endeavour
Horizon

Fresh graduates
Department Heads
Division Heads

3
8
5

18 months
9 months
9 months

Projects and business 
assignments, with 
continuous coaching, 
feedback and peer-learning

ไมเนอร์ โฮเทลส์:
Ascent
Endeavour
Horizon

ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าสายงาน

3
8
5

18 เดือน
9 เดือน
9 เดือน

การทำางานตามโครงการและ
งานท่ีได้รับมอบหมาย โดยได้รับ
การฝึกสอน ข้อเสนอแนะและ
การเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน
อย่างต่อเนื่อง

Minor Food: 
Sustainability Leadership 
Development Program (SLDP)

Top Talents 13 9 months Projects with anticipated 
business and social and/
or environmental impacts.

ไมเนอร์ ฟู้ด: 
โครงการพัฒนาผู้นำา
อย่างยั่งยืน

ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง 13 9 เดือน โครงการท่ีส่งผลกระทบในเชิงบวก
ต่อทั้งธุรกิจและสังคม และ/หรือ
สิ่งแวดล้อม
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JourneY to SHAreD SuCCeSS
เส้นทางสู่ความสำ เร็จร่วมกัน

Minor establishes long-term collaborations
with its partners to achieve mutual, sustainable success.

Minor strives to enrich its customers’ experience
by engaging stakeholders in its value chain and 

communities, to ensure the delivery of  best products 
and services that provide 100% customer satisfaction. 

ไมเนอร์ประสานความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับพันธมิตร
โดยมีเป้าหมายในการประสบความสำาเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน

ไมเนอร์มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า 
โดยมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าและชุมชนของเรา

เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 100%
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Joint venture partners

20+
จำานวนพันธมิตรด้านการลงทุนทางธุรกิจ

Hotels under management
36
จำานวนโรงแรมที่ไมเนอร์รับจ้างบริหาร

Franchised restaurant 
outlets

978
จำานวนแฟรนไชส์ร้านอาหาร

Total number of suppliers
2000+
จำานวนผู้ผลิตที่จัดซื้อจัดจ้าง

Retail brand principals
11
จำานวนเจ้าของแบรนด์ท่ีไมเนอร์จัดจำาหน่าย

Customers served
210+Million
จำานวนลูกค้าที่เราให้บริการ
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การสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรเป็นหน่ึงในปัจจัยหลัก 
ท่ีจะสามารถช่วยให้เราเติบโตได้อย่าง ย่ังยืน เราเ ช่ือว่า  
การเติบโตท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศของเรา ส่วนหน่ึง  
เกดิมาจากการเลอืกสรรและทำางานรว่มกบัพนัธมติรทีม่เีปา้หมาย
เดียวกัน เราเชื่อว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ท่ียั่งยืนกับพันธมิตร
จะช่วยสร้างความสำาเร็จร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการดำาเนิน
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งไมเนอร์และพันธมิตร

เราคัดเลือกพันธมิตรด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติต่อ
พนัธมติรของเราดว้ยความเทา่เทยีมและเปน็ธรรม เราตระหนกัถงึ 
ความสำาคัญของการมีคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม ความเป็น 
มืออาชีพ และคำานึงถึงสวัสดิการของพนักงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
ของเรา พันธมิตรทางธุรกิจของเราต้องรับทราบและยินยอม 
ลงนามในระเบียบปฏิบัติสำาหรับคู่ค้าท่ีเราได้จัดทำาข้ึน โดยระเบียบน้ี 
ได้กำาหนดมาตรฐานและข้อกำาหนดขั้นตำ่าท่ีไมเนอร์คาดหวังจาก 
คู่ค้าของเรา ระเบียบปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าครอบคลุมด้านการ 
ปฏบิตัติามกฏหมาย จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ การปฏบิตัติอ่
แรงงานอยา่งเปน็ธรรม มาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  
และการจัดการสิ่งแวดล้อม และได้มีการเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์
ของบริษัท

Minor values partnerships as one of the key drivers to 
achieving sustainable growth. We believe that our domestic  
and international growth is attributable to selecting and 
working with the right partners with similar goals. We believe  
long-term and sustainable partnerships create synergies, 
and are committed to building on the shared success that 
is vital to the long-term growth and sustainability of both 
Minor and our partners.

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

GROWInG SUSTaInaBlY WITH OUR PaRTnERS
ก้าวหน้าไปกับพันธมิตรอย่างยั่งยืน

044 2016 Sustainability Report
Minor International Public Company Limited



เน่ืองจากเราเป็นสมาชิกของชุมชนทุกแห่งท่ีเราดำาเนินธุรกิจอยู่  
เราจึงตั้งใจที่จะทำาให้การดำาเนินธุรกิจของเราสร้างผลกระทบที่ดี 
แก่ชุมชนด้วย เราคำานึงถึงการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบ 
มาโดยตลอด และพยายามจัดซ้ือจัดจ้างในพ้ืนท่ีท่ีเราด�าเนินการอยู่  
ในประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่ และเป็นประเทศ 
ที่บริษัทสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของรายได้รวม 
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของเรา เป็นการจัดซื้อจัดจ้างคู่ค้า 
ท้องถิ่น – โดยไมเนอร์ ฟู้ดจัดซื้อจัดจ้างจากคู่ค้าภายในประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 86 และไมเนอร์ โฮเทลส์ คิดเป็นร้อยละ 96

Minor regards ourselves as a member of the local  
community wherever we operate, and we strive to ensure 
that our existence creates positive impact to the community  
as well. When it comes to sourcing, our approach is to 
source responsibly, and as much as possible, locally. In 
Thailand, where Minor is headquartered, with operations 
contributing 50% of total revenue in 2016, a significant 
percentage of our business units’ procurement budgets 
is spent on local suppliers – Minor Food spent 86% while 
Minor Hotels spent 96%.    

PaRTnERInG WITH lOCal COMMUnITIES  
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น

พันธมิตรของเราไม่ได้มีเพียงแค่พันธมิตรทางการค้าเท่านั้น  
หลายครัง้ของความรว่มมอืกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดหว่งโซค่ณุคา่
ของไมเนอร์ ยังนำามาซึ่งผลกระทบเชิงบวกทั้งด้านสังคมและ 
สิง่แวดลอ้ม ตวัอยา่งเชน่ ความสมัพนัธก์บัชมุชนและคูค่า้ในท้องถ่ิน 
สามารถสร้างงาน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความภาคภูมิใจ 
ในวฒันธรรมทอ้งถิน่ และหลายครัง้มสีว่นชว่ยสนบัสนนุการศกึษา 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
ช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้แก่ผู้ประกอบการ สร้างความม่ังค่ัง  
และยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมในการดำาเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
ความสัมพันธ์กับเจ้าของแบรนด์ที่เราจัดจำาหน่ายและเจ้าของ
โรงแรมท่ีเราบริหารเป็นพื้นฐานในการแลกเปล่ียนมุมมองด้าน 
การดำาเนินงานท่ีเป็นเลิศและความเข้าใจในตลาดท้องถิ่น 
นอกจากนี้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรพัฒนา
เอกชนก็ทำาให้เราได้ใช้ความสามารถของเราเพื่อช่วยเหลือสังคม
และสิ่งแวดล้อม

Partnerships do not necessarily come in commercial form. 
Many of our collaborations throughout Minor’s value chain 
have also resulted in positive social and/or environmental  
outcomes. For instance, our relationships with local  
communities and suppliers created job opportunities, 
economic viability, pride of local heritage, and on many 
occasions, also education and advocacy of environmental  
conservation. Our engagement with our franchisees helps  
build their skills and knowledge as well as wealth, and 
encourages a culture of operational excellence. Our  
partnerships with brand principals and hotels owners  
provide a platform for exchanges of best practices and local  
market understanding. And our collaborations with the  
government and non-profit organizations enable us to utilize  
our expertise to help the society and the environment. 
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SIzzlER’S ORGanIC RICE
ข้าวอินทรีย์ ข้าวดีที่ซิซซ์เลอร์เลือก

• Organic rice served as main side dish at all
  48 Sizzler restaurants in Thailand
• Supplied by 22 communities of 300 farmers  
 in Amnat Charoen province
• 2016 procured quantity: 54 tonnes
• Knowledge-sharing with farmers: 
 - Use new metal rice block mold for 
   productivity improvement 
 - Introduce new packaging suppliers 
   to reduce costs

Sourcing locally allows us to work with small- and medium-
sized suppliers and producers to build capabilities and  
innovate together to create new products to meet customer  
needs, and also to contribute to the economic wealth and 
uplift the social well-being of the communities where 
we operate. It also enables increased traceability and  
reduces carbon footprint in product transportation. As part  
of stakeholder engagement and capacity-building, our  
suppliers are invited to participate in supply chain  
conferences. These conferences are typically held  
bi-annually, with the objectives of sharing our business  
direction, updating on supply chain trends such as  
the importance of a sustainable supply chain, introducing  
opportunities from within the Group, and recognizing 
supplier partnerships through supplier awards.

One of the sourcing initiatives implemented this year by 
Minor Food Supply Chain Management and Sizzler was 
the introduction of organic rice at Sizzler restaurants,  
where we work with local organic rice farmers in northeastern  
Thailand. In addition to enabling market access for the 
farmers, it also provided us with a better understanding 
of the limitations and opportunities that the farmers face 
in the organic rice supply chain.

การจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นทำาให้เราได้มีโอกาสทำางานร่วมกับ 
ผู้ผลิตและคู่ค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ในการเสริมสร้าง 
ความสามารถในการผลิต และร่วมกันสร้างสรรค์คิดค้น 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังช่วย
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และยกระดับความเป็นอยู่ของ
ชุมชนที่เราดำาเนินงานอยู่ การจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการตรวจสอบทีม่าของสนิคา้ และลดการปลอ่ย
กา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากกระบวนการขนสง่ ในการเสรมิสร้าง
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและเพิ่มศักยภาพความสามารถ
ในการผลิต เราได้เชิญคู่ค้าของเรามาร่วมการสัมมนาใหญ่ 
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำาปีทุกสองปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้  
ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจของไมเนอร์ และประเด็นใหม่ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ความสำาคัญของการ 
จัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน การแนะนำาโอกาสใหม่ในการทำาธุรกิจ
กับบริษัทในเครือ และการมอบรางวัลให้กับคู่ค้าที่มีผลการ 
ดำาเนินงานยอดเยี่ยม 

หนึ่งในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานจัดซื้อและกระจาย
สนิคา้ไมเนอร ์ฟูด้ และซซิซเ์ลอร ์คอืการจดัซือ้ “ขา้วอนิทรยี ์ขา้วดท่ีี  
ซิซซ์เลอร์เลือก” โดยการคัดสรรข้าวอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มาให้บริการใน 
ร้านซิซซ์เลอร์ การทำางานร่วมกับเกษตรกรไม่เพียงแต่จะช่วย 
เปดิตลาดใหแ้กก่ลุม่เกษตรกรเทา่นัน้ แตย่งัทำาใหเ้รามคีวามเขา้ใจ
มากขึน้ถงึขอ้จำากดัและโอกาสทีเ่กษตรกรขา้วอนิทรยีไ์ดเ้ผชญิอยู่

• ข้าวอินทรีย์เป็นเครื่องเคียงหลัก ของร้านซิซซ์เลอร์ 
 ในประเทศไทยทั้ง 48 สาขา
• ปลูกโดยเกษตรกรกว่า 300 คน ใน 22 ชุมชน 
 จากจังหวัดอำานาจเจริญ
• ปริมาณจัดซื้อในปี 2559:  54 ตัน 
• การแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกร:
  - การใช้แม่พิมพ์สี่เหลี่ยมในการบรรจุ 
   เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต
  - แนะนำาผู้ขายบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุน
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ในประเทศไทย ไมเนอร์ ฟู้ด ยังคงสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ
มลูนธิโิครงการหลวง จากผลติภณัฑ ์6 ชนดิในชว่งเริม่ตน้ ปัจจุบัน
มูลนิธิฯ ส่งผลิตภัณฑ์จำานวน 47 ชนิด ให้กับร้านซิซซ์เลอร์และ
รา้นเดอะ คอฟฟี ่คลบัทัว่ประเทศ ทัง้หมด 49 สาขา ผกัและผลไม้
เหล่าน้ีปลูกโดยชาวบ้านและชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย  
ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมูลนิธิฯ ต้ังอยู่ มูลนิธิฯ สนับสนุนให้ชาวบ้านและชาวเขา 
หนัมาปลกูพชือยา่งอืน่ แทนการตดัไมท้ำาลายปา่และการปลูกฝิน่  
เพือ่ขจดัปญัหาความยากจน การปลกูพชืเศรษฐกจิชว่ยใหช้าวบา้น 
และชาวเขาสามารถประกอบอาชีพท่ีดีและย่ังยืน และมีความเป็นอยู่ 
ที่ดียิ่งขึ้น 

Minor Food continues to grow its partnership with the  
Royal Project Foundation of Thailand. From an initial trial of  
6 produce items, the Foundation currently supplies 47 
produce items to a total of 49 Sizzler and The Coffee 
Club restaurants nationwide. The fruits and vegetables are  
grown by local villagers and hill tribes living in northern  
Thailand, where the Foundation is based. The Foundation  
works with the villagers and hill tribes to solve problems of  
deforestation, poverty and opium production by promoting 
alternative crops. Growing commercially-viable crops has 
enabled the villagers and hill tribes to engage in a respectable  
and sustainable livelihood, which has significantly improved  
their lives and lifted them out of poverty.

I’m so glad that a popular restaurant chain like Sizzler is buying  
our organic rice. We are very determined to grow rice as to 
us, rice has life and is like our “family member”. Thanks to 
Sizzler’s contribution of a vacuum-sealing machine, we can 
generate more income and are more encouraged to continue 
growing rice.

ดใีจมาก ทีไ่ด้รูว่้ารา้นดังอยา่ง ซซิซเ์ลอร ์จะใช้ข้าวของพวกเรา พวกเราต้ังใจปลกูขา้ว 
อย่างดี เพราะข้าวมีชีวิตและเหมือนคนในครอบครัว ขอบคุณ ซิซซ์เลอร์ ที่มอบ 
เครื่องซีลถุงสุญญากาศให้แก่พวกเรา ทำาให้พวกเรามีรายได้และมีกำาลังใจท่ีจะ 
ปลูกข้าวต่อไป

Bualee kumthong
Organic rice farmer, Jasmine rice 
enterprise, Amnat Charoen
บัวลี ขุมทอง
เกษตรกรแนวเกษตรอินทรีย์จาก
วิสาหกิจข้าวหอมมะลิอำานาจเจริญ
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ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จร่วมกับพันธมิตร คือ 
ความร่วมมือกับคุณเอกชัย รุ่งแจ่ม ผู้ผลิตท่ีประสบความสำาเร็จ  
ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เมื่อ 7 ปีก่อน คุณเอกชัยลาออก  
จากงานประจำามาเริม่ลงทนุโดยใชเ้งนิออมทัง้หมดทีม่มีาปลกูผกั  
ไฮโดรโปนิกส์ในหัวหิน หลังจากผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงต้น  
คุณเอกชัยก็ได้ส่งผักให้กับลูกค้าประจำากลุ่มหน่ึง รวมไปถึง 
ร้านซิซซ์เลอร์สาขาหัวหินด้วย แต่เนื่องจากวิธีการปลูกผักของ
คณุเอกชยัมคีา่ใชจ้า่ยทีส่งูกวา่รายไดจ้ากปรมิาณการผลติทีน่อ้ย  
คุณเอกชัยจึงคิดท่ีจะปิดกิจการ ในช่วงน้ันเองไมเนอร์ ฟู้ด 
ได้ติดต่อคุณเอกชัยเพ่ือเสนอโอกาสให้ส่งผักให้ร้านซิซซ์เลอร์  
เพิ่มอีก 10 สาขาในกรุงเทพฯ เน่ืองจากเขาเป็นคู่ค้าท่ีมี 
ความรับผิดชอบและรักษาสัญญาเสมอ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้น  
ความสัมพันธ์ท่ีย่ัง ยืนกับไมเนอร์ จากการส่ง ผักเ พียง  
500 กิโลกรัมต่อเดือน ให้กับร้านซิซซ์เลอร์เพียงหน่ึงสาขา  
ท่ีหัวหิน ปัจจุบันคุณเอกชัยส่งผัก 8 ชนิด ประมาณ 1,000  
กิโลกรัมต่อวัน ให้กับร้านซิซซ์เลอร์ และร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ 
มากกว่า 60 สาขาในกรุงเทพฯ พัทยา และระยอง

Another example of successful partnership is that of  
Akachai Rungjam, an accomplished local vegetables 
supplier. Akachai left his salaried job and invested all 
his savings to pursue his dream of growing hydroponic  
vegetables in Hua Hin area seven years ago. After a rocky 
start, Akachai finally acquired a group of customers  
including our Sizzler restaurant in Hua Hin. However, 
his growing technique proved too costly for a small sales  
volume and he was considering closing the business. 
About the same time, Minor Food approached Akachai 
as he was a reliable supplier who always kept to his 
word and asked if he could supply to ten restaurants in 
Bangkok. Akachai seized the opportunity and started a 
long-term partnership with Minor Food. From a humble 
beginning of supplying only 500 KG of produce monthly 
to one Sizzler restaurant in Hua Hin, Akachai now  
supplies about 1,000 KG of 8 vegetable items daily 
to over 60 Sizzler and The Coffee Club restaurants in 
Bangkok, Pattaya and Rayong.   
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ในออสเตรเลีย วีจีซี ฟู้ดกรุ๊ป มีโครงการจัดซื้อกาแฟอย่างยั่งยืน 
โดยรับซื้อเมล็ดกาแฟดิบจากเกษตรกรโดยตรงจากไร่กาแฟ 
ในอินเดีย โคลอมเบีย เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา เปรู และบราซิล 
แทนการจดัซือ้ผา่นตวัแทนจำาหนา่ย โครงการนีช้ว่ยใหเ้ราสามารถ
เข้าถึงแหล่งที่มาของสินค้าทุกรายการ และช่วยให้ วีจีซี สามารถ
วดัผลกระทบของธรุกจิทีม่ตีอ่เกษตรกรและชมุชนทอ้งถิน่ โดย วจีซี ี 
ได้นำาค่าใช้จ่ายท่ีประหยัดได้จากการท่ีไม่ต้องจ่ายส่วนต่างให้กับ 
ตัวแทนจำาหน่ายเมล็ดกาแฟ ไปลงทุนในการยกระดับไร่และอุปกรณ์ 
การผลิตที่มีผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ในการเกบ็เกีย่ว ชว่ยเพิม่คา่แรงใหก้บัพนกังาน และใชส้รา้งโรงเรยีน 
และระบบบำาบัดน้ำาในชมุชน ในระยะเวลา 5 ปท่ีีผา่นมา วีจซี ีฟูด้กรุป๊  
ประสบความสำาเร็จในการจัดซื้อเมล็ดกาแฟดิบจากโครงการนี้  
คิดเป็นร้อยละ 80 ของยอดการซื้อทั้งหมด

In Australia, VGC Food Group has implemented the  
Sustainable Coffee Program, where they source green beans  
directly from farmers instead of traditional coffee brokers.  
The farms are located in India, Colombia, El Salvador,  
Guatemala, Peru, and Brazil. This model provides  
traceability on all its transactions and enables VGC to 
measure its business impact on the farmers and their  
local communities. Savings from premiums that would 
have otherwise been paid to coffee brokers were reinvested  
back into the farm including for the upgrades of farming 
and processing equipment which directly impact crop 
efficiency and quality, increase in staff wages, building of 
schools and water treatment systems in local communities.  
Over the past five years, VGC Food Group has successfully 
moved 80% of green bean purchases to this purchasing 
model.

Seven years ago, we were about to give up on our  
hydroponic farming business due to financial challenges.  
Then there was a phone call from Minor proposing an  
opportunity to supply vegetables to another 10 Sizzler  
restaurants in Bangkok. at that time, we were only  
supplying to one restaurant in Hua Hin. Today, even though 
I have more customers, I have never forgotten Minor who 
supported my business growth. I will always remember  
the call on that fateful day that turned my life around.

เมือ่ 7 ปทีีผ่่านมา ผมและครอบครัวขาดทนุกบัการปลกูผักไรด้นิ หรอืไฮโดรโปนกิส์  
พวกเรากำาลังจะหมดแรงแลว้ ในเวลานัน้เอง โทรศพัทจ์ากไมเนอรก์ดั็งขึน้ เสนอโอกาส 
ใหผ้มสง่ผกัเพิม่อีก 10 สาขาที่กรงุเทพฯ จากเดิมที่สง่ผักใหก้ับซซิซเ์ลอรท์ี่หัวหิน 
เทา่นัน้ แมว้นันีผ้มจะมลูีกคา้มากขึน้ไมเ่พยีงเฉพาะไมเนอร ์แต่ผมจะให้ความสำาคญั 
และไม่เคยลืมส่ิงที่ไมเนอร์ทำาให้ผมเติบโตมา ผมไม่เคยลืมโทรศัพท์ในวันนั้น  
ที่เปล่ียนชีวิตคนที่กำาลังจะเลิกล้มให้กลับมายืนได้ในวันนี้

akachai Rungjam
Hydroponic vegetables producer
เอกชัย รุ่งแจ่ม

ผู้ผลิตผักไฮโดรโปนิกส์
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โรงแรมของไมเนอร์ โฮเทลส์ ในแซมเบีย ประกอบด้วยอวานี  
วิคตอเรีย ฟอลส ์และรอยลั ลิฟว่ิงสโตน วิคตอเรีย ฟอลส ์แซมเบีย  
บาย อนนัตรา ได้รว่มมอืกบัเกษตรกรทอ้งถิน่ ในการจดัตลาดนดั 
เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่
และปลูกในท้องถิ่น และสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในเขต 
ลิฟว่ิงสโตนและคาซันกูล่า โดยจัดขึ้นในคลังสินค้าของโรงแรม
ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ และมีเกษตรกรมากกว่า 300 ราย 
ทีจ่ำาหนา่ยผลติภณัฑใ์หก้บัโรงแรมของเราทัง้สองแหง่ นอกจากนี ้ 
เรายงัไดร้ว่มมอืกบั Agribusiness in Sustainable Natural African  
Plant Products (ASNAPP) ซึง่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเกีย่วกบั 
การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบของ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อโครงการด้านการเกษตร  
และให้การอบรมกับเกษตรกรเพื่อผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพ
ตามท่ีตลาดต้องการ ในปี 2559 มีเงินหมุนเวียนในตลาดนัด
เกษตรกรนีม้ากกวา่ 3 ลา้นควาชาแซมเบยี หรอืมากกวา่ 3 แสน
ดอลลาร์สหรัฐ 

ด้วยความมุ่งมั่นของอนันตราในการ “สร้างสรรค์ประสบการณ์
ใหลู้กคา้ไดส้มัผสักบัวิถชีวิีตพืน้บ้าน” และ อวานี ในการนำาเสนอ 
“อาหารใส่ใจ” การจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่นจึงเป็นปัจจัยหลัก
ของเรา เราสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์
ประสบการณ์ในการสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และนำาเสนอ
ผักและผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาลให้กับแขกที่เข้าพัก 

Minor Hotels’ properties in Zambia, comprising of AVANI 
Victoria Falls Resort and Royal Livingstone Victoria Falls  
Zambia Hotel by Anantara, partnered with local farmers  
to establish a farmers market. The objective was to source  
fresh locally-grown produce, and support smallholder  
farmers within the Livingstone and Kazungula  
Districts. The market is held every Monday and Friday in 
the hotels’ warehouse, where over 300 farmers supply 
fresh produce to the two properties. The two hotels in 
Zambia also partnered with Agribusiness in Sustainable 
Natural African Plant Products (ASNAPP), an agronomy 
NGO, to mitigate the adverse effects of climate change 
on its agricultural projects, and train farmers to produce 
quality market-driven produce. In 2016, over 3 million 
Zambian Kwacha or over USD 300,000 were spent 
through the farmers market. 

With Anantara’s commitment to “connect our guests to  
the indigenous”, and AVANI’s passion for “real and honest  
food”, local sourcing is core to these offerings. We connect  
with local communities to create guest experiences  
that expose guests to local cultures, and offer seasonal  
local fruits and vegetables to our guests.
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Examples include simple gestures such as in-room fruit  
baskets or buffet selections; guest excursions to local  
markets to prepare ingredients for traditional cooking  
classes; spending time with minority Li Community to learn  
about their age-old traditions in Ganza Ridge Natural 
Reserve in Sanya; planting seagrass for dugongs and 
observing and learning nipa-palm weaving from the last 
few remaining weavers in Sikao; riding bicycles through 
local villages or visiting tea plantations and factories in  
Sri Lanka; exploring the Liwa Oasis community in Abu Dhabi  
by camel trekking across the Liwa desert; visiting the Tra Que  
Herb Village to see traditional herb and vegetable farming 
methods in Vietnam; and learning Balinese dance, making  
traditional ceramics, and weaving coconut leaf in Bali.

In Africa, Elewana Collection develops close relationships  
with local villagers and extends this collaboration to  
employment, education, community support, as well as 
wildlife conservation.   

ตัวอย่างของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนได้แก่ การ
ใช้ผลไม้ท้องถิ่นใส่ในถาดผลไม้ในห้องพัก หรืออาหารใน
บุฟเฟต์ การเยี่ยมชมตลาดสดเพ่ือจัดเตรียมวัตถุดิบในการเรียน 
การทำาอาหารประจำาท้องถ่ิน การนำาเท่ียวในอุทยาน Ganza  
Ridge เพ่ือให้ลูกค้าของโรงแรมได้ชมวัฒนธรรมโบราณของ 
ชุมชนเผ่าหล่ี ท่ีซานย่า การปลูกหญ้าทะเลเพ่ือให้เป็นอาหาร  
ของพยูน รวมถึงการเย่ียมเยียนและเรียนการสานตะกร้าใบจาก  
กับช่างฝีมือท่ีเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีรายท่ีสิเกา การข่ีจักรยาน 
เ ย่ียมชมหมู่บ้านท้อง ถ่ิน ไ ร่ชาและโรงงานชาท่ีศรีลังกา  
การสำารวจชุมชนโอเอซิสลิวาโดยการข่ีอูฐในทะเลทรายลิวา 
ในอาบูดาบี การเยี่ยมชมกระบวนการปลูกผักและสมุนไพร
ท้องถิ่ น ในหมู่ บ้ านตราเคว้  เวี ยดนาม และการเรี ยนรู้  
การเต้นรำาแบบบาหลี การทำาเซรามิคพื้นบ้าน และการสานใบ
มะพร้าวที่บาหลี

ในแอฟริกา โรงแรมและแคมป์ในเครือเอเลวาน่า คอลเลคชั่น 
ได้พัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนรอบข้าง และขยายขอบเขต 
ความสัมพันธ์ไปถึงการจ้างงาน การสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุน 
ชุมชน และการอนุรักษ์สัตว์ป่า
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ไมเนอร์จะไม่สามารถประสบความสำาเร็จอย่างรวดเร็ว
และยั่งยืนได้ หากปราศจากการสนับสนุนของพันธมิตร 
ในกระบวนการด�าเนินธุรกิจของเรา ตัวอย่างของพันธมิตร 
ได้แก่ ผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์  
ผู้ประกอบการธุรกิจจัดจำาหน่าย เจ้าของโรงแรม พันธมิตรร่วมทุน 
ทางธุรกิจ และเจ้าของแบรนด์ที่เราจัดจำาหน่าย

Minor cannot achieve its rapid, yet sustainable growth 
without the support from our partners in operations such 
as master franchisors, franchisees, brand operators,  
hotel owners, joint venture partners, as well as retail 
brand principals. 

STREnGTHEnInG EXISTInG anD nEW PaRTnERSHIPS
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

MInOR PaRTnERSHIP TIMElInE
ลำาดับเวลาความสัมพันธ์กับพันธมิตรของไมเนอร์

MInOR HOTElS
ไมเนอร์ โฮเทลส์

MInOR FOOD
ไมเนอร์ ฟู้ด

MInOR lIFESTYlE
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

2001  2004 

1986 1990 1992 1995 1996 2000
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จากการมีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 3 ราย และร้านเดอะ พิซซ่า 
คอมปะนี 3 แห่ง ในปี 2545 ณ สิ้นปี 2559 ธุรกิจแฟรนไชส์ 
ในประเทศไทยของเรามีร้านอาหารเพิ่มขึ้นเป็นจำานวน 458 แห่ง
ภายใต้แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์ และแดรี่ ควีน 

การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศ มาจาก
ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะมีระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศและ
การปลูกฝังให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์มีทัศนคติในการดำาเนิน
ธุรกิจเหนือคู่แข่ง และเน่ืองจากความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์มีระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี เราจึงตั้งใจในการลงทุน
พัฒนาผู้ประกอบการแฟรนไชส์ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
การแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองกระบวนการท่ีเป็นเลิศ รวมไปถึง 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

From 3 franchise owners and 3 stores of The Pizza Company  
brand in 2002, Minor Food’s Domestic Franchise community  
now comprises of 458 stores of The Pizza Company, 
Swensen’s and Dairy Queen brands as at year-end 2016.  

The rapid growth of our Domestic Franchise business is 
powered by Minor’s passion and dedication in ensuring 
operational excellence and in educating our franchise  
owners to develop a winning attitude. As each partnership is 
a collaboration of at least 10 years, we invest in developing  
the franchisees through training and development programs,  
best-practice sharing sessions, as well as engaging them 
through our corporate social responsibility initiatives. 

2006  2008 2009 

2011 2012 2013 2014 2015

2016
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As part of stakeholder engagement, in 2016 over 270 
franchise owners participated in our Annual Franchise 
Conference. The conference included a 2-day experiential 
learning course on resolving challenges with teamwork, 
and a 1-day learning session aimed to inspire and develop a 
winning attitude. “The Best Entrepreneur” was awarded to  
3 most outstanding franchise owners of The Pizza Company,  
Swensen’s and Dairy Queen respectively – for building 
brand, driving growth, and sharing Minor Food’s culture and 
core values. In addition, good performing franchise owners  
were invited to attend a separate Franchise Academy, 
Master Franchise Management program in 2016, where 
they participated in four 2-day modules on Operations  
Capabilities, Human Capabilities (Integrated Management),  
Build the Brand Leadership, and Finance.

Internationally, Minor Food has 520 franchised stores of  
The Pizza Company, Swensen’s, The Coffee Club and  
Thai Express brands outside of Thailand. This year, 54 
franchise owners from 8 countries in South East Asia 
and the Middle East attended Minor Food’s International 
Franchise Conference which comprised of a 2-day session 
on strategy planning, HR, operations and marketing best 
practices, as well as CSR activity to improve the science 
room of a local school. An Awards Night was also held 
with winners in three categories: Sales Growth, Outlet 
Growth, QSC, as well as overall Best Franchisee.

ในป ี2559 ผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชสม์ากกวา่ 270 ราย ไดเ้ขา้รว่ม 
การสัมมนาประจ�าปี ซึ่งนับเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการการมี 
สว่นรว่มกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี การสมัมนาประกอบไปดว้ยการเรยีนรู ้
จากประสบการณ์ 2 วัน ในหัวข้อการเอาชนะความท้าทาย 
ด้วยการทำางานเป็นทีม และการสัมมนาอีก 1 วัน เพื่อสร้าง 
แรงบันดาลใจและพัฒนาทัศนคติในการดำาเนินธุรกิจเหนือ 
คู่แขง่ และในตอนท้ายมพิีธีมอบรางวัล “The Best Entrepreneur”  
ใหแ้กผู่ป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชสท์ีม่ผีลการดำาเนนิงานดเีดน่จำานวน  
3 รางวัล จากเดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์ และแดรี่ ควีน  
โดยพิจารณาจากการสร้างแบรนด์ การขับเคลื่อนการเติบโต  
การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและค่านิยมของไมเนอร์  ฟู้ด  
นอกจากน้ีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีมีผลประกอบการดี  
ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วม แฟรนไชส์อะคาเดมี่ ในปี 2559  
ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 วัน ครอบคลุม
หั ว ข้ อ ใ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น  
ความสามารถในการบริหารทรัพยากบุคคลแบบองค์รวม  
การสร้างความเป็นผู้นำาของแบรนด์ และการเงิน

ส�าหรบัในตา่งประเทศ ไมเนอร ์ฟูด้มรีา้นแฟรนไชส ์520 แหง่ภายใต ้
แบรนด์เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, เดอะ คอฟฟี่ คลับ 
และไทย เอ็กซ์เพรส ในปีนี้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์จำานวน 
54 รายจาก 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
ตะวนัออกกลาง ไดเ้ขา้รว่มการสมัมนาผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์ 
ในต่างประเทศของไมเนอร์ฟู้ดเป็นเวลา  2 วัน เพ่ือพัฒนาการวางแผน 
กลยทุธ ์การบรหิารทรพัยากรบคุคล การดำาเนนิงาน และการตลาด  
รวมทั้งร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปรับปรุง 
ห้องวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น และในช่วงกลางคืน 
มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในประเภทการเติบโตของยอดขาย  
ประเภทการขยายตัวของร้านค้า ประเภทการบริการและความสะอาด  
และรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์
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สำาหรับไมเนอร์ โฮเทลส์ ความสัมพันธ์กับพันธมิตรร่วมทุน 
ทางธุรกิจและเจ้าของโรงแรม เป็นกลยุทธ์และปัจจัยสำาคัญใน
ความสำาเร็จและความยั่งยืนของเรา พันธมิตรของเรามีทักษะ
และความรู้ในพ้ืนท่ี ในขณะท่ีเรามีความเชี่ยวชาญในธุรกิจและ 
มีแบรนด์ของเรา ณ สิ้นปี 2559 เรามีโรงแรมที่บริษัทรับจ้าง
บรหิาร 36 แหง่ และโรงแรมทีบ่รษิทัรว่มลงทนุกบัพนัธมติร 13 ราย  
จำานวนทั้งสิ้น 28 แห่ง 

ในปี 2559 เบอร์เกอร์ คิง มีการขยายร้านอาหารรูปแบบ 
drive-thru อย่างต่อเน่ืองด้วยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทน้ำามัน 
รายใหญใ่นประเทศไทย โดย ณ สิน้ป ีเบอรเ์กอร ์คงิ มรีา้น drive-thru  
จำานวน 15 ร้าน ในจำานวนนี้ 6 แห่ง เป็นร้านเบอร์เกอร์ คิง ที่อยู่ใน 
สถานีน้ำามันเอสโซ่ ซึ่งในการประชุมผู้แทนจำาหน่ายน้ำามันเอสโซ่ 
เมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ ผูจั้ดการท่ัวไปของเอสโซไ่ดย้กความสมัพนัธน์ี ้
เป็นหนึ่งในสามตัวอย่างที่ดีของการสร้างความสำาเร็จร่วมกัน

For Minor Hotels, the partnership with our joint venture 
partners and hotel owners is a strategic and important  
element of our success and sustainability. Our partners  
bring to the table local knowledge and skills, while we bring 
in industry expertise and brands. As of year-end 2016, our 
hotel portfolio includes 36 purely managed properties and 
another 28 properties which we jointly own with 13 partners.  
 
In 2016, Burger King continued its rapid drive-thru  
expansion in partnership with the main petroleum brands 
in Thailand, closing the year with 15 stores. As Burger 
King operates six drive-thru stores in Esso petrol stations, 
it was one of three featured Brands in Esso’s Dealer  
Conference in February, where its General Manager shared 
the benefits of this win-win partnership. 

Today, franchisees account for 49% of the total number 
of Minor Food’s outlets worldwide. 

The Pizza Company was awarded the Overall Winner 
of International Franchisor of the Year 2016 by the 
Franchising and Licensing Association (FLA) Singapore, 
affirming the results of our continued efforts in building 
solid relationships with our franchise owners.

ในปัจจุบันจำานวนร้านแฟรนไชส์คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำานวน 
ร้านอาหารของไมเนอร์ทั่วโลก

เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้รับรางวัล Overall Winner of  
International Franchisor of the Year จาก Franchising and 
Licensing Association (FLA) ประเทศสิงคโปร์ เป็นการรับรอง 
ความสำาเร็จในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งกับผู้ประกอบการ 
แฟรนไชส์ของเรา

MInOR FOOD TOTal OUTlETS 
as of 31 December 2016
ร้านอาหารของไมเนอร์ ฟู้ด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

MInOR FOOD FRanCHISED OUTlETS 
as of 31 December 2016
ร้านแฟรนไชส์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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ร้านแฟรนไชส์  – ในประเทศไทย

ร้านที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของ – ในประเทศไทย

ร้านแฟรนไชส์  – ต่างประเทศ

ร้านที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของ – ต่างประเทศ
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ในประเทศไทย หน่วยงานวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างของไมเนอร์ 
ฟู้ด ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่มี 
มาตลอดระยะเวลา 10 ปี กับลินฟอกซ์ ซึ่งเป็นบริษัทจัดการ 
การขนส่งเอกชนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศออสเตรเลีย ลินฟอกซ์ 
เป็นผู้จัดการขนส่งให้กับศูนย์กระจายสินค้าขนาด 10,000 
ตารางเมตรของเรา ซึ่ งถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงาน  
และป้องกันนำ้าท่วม ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดน้ีทำาให้เกิด 
ผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิเช่น การประหยัดเชื้อเพลิง และการลด 
คาร์บอนฟุตพร้ินท์ในการจัดเก็บสินค้าและขนส่งของไมเนอร์ 
นอกจากนีย้งัชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการตดิตามการขนสง่ตลอด
กระบวนการจดัการวตัถดุบิ ซึง่ชว่ยเพิม่ความปลอดภยัดา้นอาหาร 

ไมเนอรไ์ลฟส์ไตล ์ไดเ้พิม่แบรนด ์บรูคส ์บราเธอร์ส เอแตม อเนลโล ่ 
และแรทลีย์ ในกลุ่มธุรกิจจัดจำาหน่าย ณ สิ้นปี 2559 ไมเนอร์มี 
จุดจัดจำาหน่ายทั้งสิ้น 327 สาขาในประเทศไทย

In Thailand, Minor Food’s Supply Chain Planning team 
continues to build on its strategic 10-year partnership 
with Linfox, Australia’s largest privately-owned logistics 
company. Linfox manages the logistics operations of our 
custom-built 10,000 sq.m. distribution center, which  
incorporates energy efficiency and flood mitigation features.  
This close collaboration has resulted in mutually beneficial  
outcomes including fuel savings and carbon footprint 
reduction in our logistics operations, and increased  
effectiveness in the monitoring of our supply chain that 
enables better food safety compliance. 

Minor Lifestyle added Brooks Brothers, Etam, Anello, and 
Radley to its retail brand portfolio. As at year-end 2016, 
Minor Lifestyle operates 327 retail outlets in Thailand.

Bringing together its extensive experience in operating  
food business and Mallika Interfoods’s famous red noodles,  
Minor Food launched franchised Yentafo Kruengsonge  
noodle restaurants in Singapore. As at year-end 2016,  
Minor Food has opened three outlets in Singapore. This marks  
one of our initial steps in promoting authentic Thai food 
to the world.

จากประสบการณ์ที่ยาวนานในการดำาเนินธุรกิจร้านอาหาร 
ไมเนอร์ได้ร่วมกับมัลลิการ์อินเตอร์ฟู๊ด เปิดตัวแฟรนไชส์ 
เยน็ตาโฟเครือ่งทรง ในสงิคโปร ์ณ สิน้ป ี2559 ไมเนอร ์ฟูด้ ไดเ้ปดิ 
ร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงไปแล้ว 3 ร้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในก้าวแรก 
ของเราในการนำาครัวไทยสู่ครัวโลก

Working with Minor has taught me to work systematically  
and set clear targets, with full commitment to deliver  
100% customer satisfaction. I see every day as a challenge for me  
and for my competitors. Minor has also been a good business  
partner who places high emphasis on learning and continual 
people development at all levels - which leads to mutual wealth 
creation. 

การทำาธุรกิจกับไมเนอร์  สอนให้เราทำางานมีแบบแผน และเป้าหมายท่ีชัดเจน คือการ “สร้าง 
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%” ในทุกๆ วัน มันคือความท้าทาย ท้ังต่อ 
คู่แข่งและตัวผม นอกจากน้ีไมเนอร์ยังเป็นมิตรทางธุรกิจท่ีดี ให้ความสำาคัญกับ 
การเรียนรู้ มีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนำาทีมไปสู่ความม่ังค่ัง 
ทางธุรกิจร่วมกัน

Thongchai Teerarattanukulchai
Dairy Queen Franchisee, 
Nakhon Ratchasima, Kalasin, 
Chaiyaphum

ธงชัย ธีระรัตนนุกุลชัย
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ แดรี่ ควีน 
จังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ
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เน่ืองจากไมเนอร์เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและ
ธุรกจิจัดจำาหน่าย เราจึงตระหนักดีกว่าการสร้างความประทบัใจ 
แก่ลูกค้าด้วยการให้บริการที่ดีที่สุดเป็นหัวใจสำาคัญของ 
ความสำาเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจ หลักการดำาเนินธุรกิจ 
ของไมเนอร์ท่ี “มุ่งเน้นท่ีลูกค้า” เป็นหน่ึงในค่านิยมขององค์กร 
เราได้สร้างเครือข่ายและช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภค
อยา่งตอ่เน่ืองในทุกๆ จุดบริการลูกค้า และเรามุง่มัน่ในการสรา้ง 
ความพึงพอใจ 100 เปอร์เซ็นต์ให้แก่ลูกค้า ด้วยการนำาเสนอ 
สินค้าและบริการท่ีดีท่ีสุดภายใต้การบริหารจัดการอย่างมี 
ความรบัผดิชอบและยัง่ยนื ซึง่รวมถงึการจดัซือ้สนิคา้ทีส่ามารถ
สบืถงึแหล่งตน้ทางได้ ตลอดจนใหม้คีวามมัน่ใจในความสะอาด
และปลอดภัยของอาหาร เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาแหล่งวัตถุดิบ 
ในท้องถิ่นเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งต้นทางได้ มีวัตถุดิบ 
ทีส่ดใหม ่และเพือ่ใหล้กูคา้ไดล้องบรโิภคสนิคา้ทีผ่ลติในท้องถ่ิน 
นอกจากนี ้เรายงัเชญิชวนลกูคา้ใหม้สีว่นรว่มในการทำากจิกรรม
กับคนในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ

Being a hospitality and restaurant operator and lifestyle 
brand retailer, Minor realizes that excellent customer 
engagement and service is imperative to the success and 
sustainability of our businesses. At Minor, “Customer 
Focus” is one of our Core Values. We actively connect 
and communicate with our customers at every customer  
touchpoint, and do our utmost to deliver the best products  
and services that provide 100% satisfaction in a  
responsible and sustainable manner. This includes 
ensuring supply chain traceability and food safety. 
We strive to source locally and responsibly to ensure 
traceability, freshness, and to provide customers with 
exposure to local produce. We also offer our customers  
opportunities to get involved in our community  
engagement, conservation and social responsibility 
activities.

EnRICHInG CUSTOMERS’ EXPERIEnCE
เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
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ไมเนอร์ประกอบธรุกจิครอบคลมุถงึ 32 ประเทศทัว่โลก เปน็ผลให ้
การตรวจสอบทีม่าของแหลง่ตน้ทางของวตัถดิุบทีใ่ช้ในรา้นอาหาร
และโรงแรมทั่วโลกยังค่อนข้างมีอุปสรรค เช่นเดียวกับบริษัท 
ข้ามชาติอื่นๆ ที่มีธุรกิจในหลายประเทศ ถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจถึง
ความท้าทายนี้ เราจะไม่ยอมลดมาตรฐานของคุณภาพสินค้า
และความปลอดภยัของอาหาร ทมีงานจดัซือ้ของไมเนอร ์ฟู้ดและ
ไมเนอร์ โฮเทลส ์ไดท้ำางานอยา่งใกลช้ดิกบัคูค่า้ผลติภณัฑอ์าหาร
รายใหญ่อันดับต้นๆ ของเรา เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับ 
ถึงแหล่งต้นทางของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเหล่านั้นได้ เพราะ
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารมีความสำาคัญอย่างมาก
ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าของเรา ในส่วนของ 
การดำาเนินงานร้านอาหาร พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรม
เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนกระบวนการ
จัดการกับอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารของเราผ่านมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัยสูงสุดตลอดทุกข้ันตอนต้ังแต่เร่ิมเตรียมอาหาร 
จนถึงมือลูกค้า

ด้วยการเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม เรามุ่งมั่นในการดูแลลูกค้า 
ในทุกๆ ดา้น ตัง้แตค่วามสะดวกสบายของท่ีพกัตลอดจนถงึสขุภาพ 
ทางกายทีด่ขีองลกูคา้ ไมเนอร ์โฮเทลส ์ยงัคงเลอืกสรรการใหบ้รกิาร 
ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของแขกของโรงแรม ด้วยความหวังว่า 
ลูกค้าจะได้รับแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาสุขภาพของพวกเขาให้ 
ดียิ่งขึ้นในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน

ในป ี2559 โรงแรมอนนัตรา รเิวอรไ์ซด ์กรงุเทพฯ ไดส้รา้งสวนผกั 
ไฮโดรโปนิกส์บนดาดฟ้าของโรงแรม โดยด�าเนินการร่วมกับ 
ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร และโรงแรมท้ังสองแห่งของเรา คือ
โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ได้นำา
ผักเหล่าน้ีมาบริการแก่ลูกค้า นอกจากน้ี สวนบนดาดฟ้าแห่งนี้
ยังเป็นหนึ่งในศูนย์การสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าอีกด้วย

Like most international companies, and with our current  
footprint in 32 countries, end-to-end supply chain traceability  
remains a hurdle. While we acknowledge the challenge, 
we do not compromise on food product quality and safety.  
The sourcing teams of Minor Food and Minor Hotels work 
closely with their biggest suppliers of core food products 
to ensure traceability within the supply chain. The quality 
and safety of these products have a significant impact 
on the health and safety of our customers. At operations 
level, all employees undergo training on food safety and 
handling to ensure our high food safety standards are 
followed during food handling and meal preparations.

of our new suppliers are screened using  
environmental, labor practices and human rights  
criteria

ของคู่ค้ารายใหม่ได้ถูกคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ 
ด้านสิ่งแวดล้อม การจ้างแรงงาน สิทธิมนุษยชน และ
ผลกระทบต่อสังคม 

of Minor Food and Minor Hotels’ Tier 1 suppliers  
were audited in 2016

ของผู้ผลิต Tier 1 ของไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์  
โฮเทลส์ ได้รับการตรวจสอบในปี 2559

As a hospitality operator, we strive to take care of our 
customers in all aspects – from the comfort of the  
accommodation to our customers’ physical well-being. 
Minor Hotels continues to craft and provide services that 
enhance our guests’ wellness and rejuvenate their health, 
with the hope that guests will be inspired to become 
healthier in their daily routine.

In 2016, Anantara Riverside Bangkok constructed a  
rooftop hydroponic garden, and partnered with Bangsai 
Agricultural Centre to run it. The vegetables are served to 
our guests at our two Riverside hotels. The rooftop garden 
has also become a guest experience center. 

EnSURInG TRaCEaBIlITY anD FOOD SaFETY  
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาและความปลอดภัยของอาหารให้ม่ันใจ

EnHanCInG CUSTOMER WEll-BEInG
ดูแลสุขภาพที่ดีของลูกค้า

THaIlanD’S SUPPlY CHaIn ManaGEMEnT 
การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของไมเนอร์ในประเทศไทย

100%

24%
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• สวนผักไฮโดรโปนิกส์บนดาดฟ้าพื้นที่ขนาด 2,800 ตาราง
เมตร 

• ไม่ใช้ดิน, ใช้น้ำาลดลง 90% , ใช้พื้นที่ดินลดลง 70% และ 
ใช้ปุ๋ยลดลง 50% 

• เก็บเกี่ยวผลผลิตผักเอเชียและผักเมืองหนาวได้ประมาณ 
1,200 กิโลกรัมต่อเดือน

• จัดให้การศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ให้แก่แขกของโรงแรม เยาวชนและ
มหาวิทยาลัยที่สนใจด้านเกษตรและหน่วยงานต่างๆ

• ร่วมมอืกบัมลูนธิสิโกลารส ์ออฟ ซสัทแีนนซ ์เพือ่นำาอาหารท่ี
ผลิตเกนิความตอ้งการไปใหช้มุชนท่ีขาดแคลนและเปลีย่น
ขยะเศษผักเป็นปุ๋ยหมัก 

• 2,800 square-meter rooftop hydroponic garden
• Uses no soil, 90% less water, 70% less land and 

50% less fertilizer
• Approximately 1,200KG of Asian and Western  

produce harvested per month
• Initiated educational sessions, training and talks on 

hydroponic farming for guests, children, agricultural  
universities and institutions

• Partnered with Scholars of Sustenance Foundation 
to feed the needy with surplus produce, and turn 
waste to compost

Delightfully fresh and new - This is the first time that I have seen  
plants growing in the absence of soil and I really like the little 
details of the farm. I found it quite amazing how the little 
sponges at the root stem of the plants keep the water absorbed 
and the root intact. It was a great sight to see the little stems 
grow into beautiful plants. 

สดและใหม่ – นี่เป็นคร้ังแรกที่ผมได้เห็นพืชผักเจริญเติบโตได้โดยไม่ใช้ดิน  
ผมชอบรายละเอียดการออกแบบสวนแห่งนี้  ผมประหลาดใจมากที่ เห็น 
ฟองน้ำาเล็กๆ ที่ปลายราก สามารถดูดซึมน้ำาโดยรากยังคงไม่ได้รับความเสียหาย  
ผมมีความประทับใจที่ได้เห็นลำาต้นเล็กๆ เจริญเป็นต้นผักที่สวยงาม

Mihir Singh
Anantara Riverside Bangkok guest 
from India

มิเฮีย สิงห์
แขกของโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ 
กรุงเทพฯ จากประเทศอินเดีย
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“ความสมดุล”  คือแนวคิดในการสร้างสุขภาพที่ดีผ่าน
ประสบการณ์สามรูปแบบท่ีโรงแรมบางแห่งในเครืออนันตราใน
ประเทศไทย อินโดนีเซีย ตะวันออกกลาง มัลดีฟส์ และศรีลังกา 
นำาเสนอให้แก่ลูกค้า โดยประสบการณ์เหล่านี้สามารถช่วยให้
แขกของโรงแรมได้เรียนรู้วิธีในการบำาบัดความเครียด เพ่ิมความรู ้
ด้านโภชนาการและการประกอบอาหาร ตลอดจนสุขนิสัยใน 
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งจะนำาไปสู่การปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตในระยะยาวเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของ
ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

“Balance” is a wellness concept comprising three  
experiences that are offered by Anantara at selected  
properties in Thailand, Indonesia, the Middle East, the  
Maldives and Sri Lanka. These experiences enable guests  
to learn stress relief skills, nutrition and culinary knowledge,  
and healthier eating habits that can transform into  
long-term lifestyle changes which will boost their health  
and well-being.

Masters of Wellness and
Holistic Activities & Seminars

กิจกรรมและการสัมมนา
เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

Balance Wellness Retreats
ความสมดุลของการบำาบัด

เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

Balance Culinary Wellness
ความสมดุลของอาหาร
เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

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

ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีนโยบายส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล โดยโรงแรมของเรา 
ทุกแห่ง จะไม่ให้บริการอาหารที่ทำาจากหูฉลามหรือปลาทูน่าครีบสีนำ้าเงิน

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

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

อาหารในร้านซิซซ์เลอร์ปลอดผงชูรสมาตั้งแต่ปี 2553 โดยเราขอให้ผู้จัดจำาหน่ายยกเลิกการใส่ 
ผงชูรสในผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ซิซซ์เลอร์มากกว่า 150 ผลิตภัณฑ์

อาหารของร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนีไม่มีการเติมผงชูรส

The Coffee Club’s coffee is UTZ Certified, which guarantees our coffee is grown  
responsibly, while farmers generate greater income and natural resources are  
protected.

กาแฟของร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับเป็นกาแฟที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UTZ ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ที่รับรองว่าเป็นกาแฟที่ปลูกอย่างมีความรับผิดชอบ ทำาให้ชาวไร่มีรายได้ท่ีดีและไม่ทำาลาย 
สิ่งแวดล้อม

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

ไมเนอร ์ฟูด้ และ ไมเนอร ์โฮเทลส ์สัง่ซือ้นำา้มนัปาลม์จากผูจ้ดัจำาหนา่ยทีเ่ปน็สมาชกิของมาตรฐาน 
การผลิตนำ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO) เท่านั้น

WE CaRE aBOUT WHaT YOU EaT
เราใส่ใจในอาหารสำาหรับคุณ

060 2016 Sustainability Report
Minor International Public Company Limited



แบรนด์ในเครือของไมเนอร์ โฮเทลส์ ต่างมีจุดเด่นทางการตลาด 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกัน  
แบรนด์อนันตรามีเอกลักษณ์ของแบรนด์ท่ีสะท้อนถึง “ความหรูหรา 
อย่างแท้จริงและการสัมผัสถึงประสบการณ์ท้องถิ่น” ดังนั้น  
จึงออกแบบประสบการณ์ให้ลูกค้าท่ีมาพักได้มีโอกาสสัมผัสกับ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น และธรรมชาติสวยงามที่รายล้อม
โรงแรมของเรา ตัวอย่างเช่น การไปเยี่ยมชมนาข้าวที่เชียงราย 
การล่องเรือ dhow ที่โมซัมบิก และเดินเล่นในไร่ชาท่ีดินแดน 
สิบสองปันนา

เราเชื่อว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็น
พืน้ฐานสำาคญัทีท่ำาใหเ้กดิความเขา้ใจในความต้องการ
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี เปน็ไปตามการกำากบัดแูลกิจการท่ี
ดี และยังเป็นรากฐานท่ีสำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันและทำาใหเ้กดิการพฒันาในอนาคต การเขา้ไป
มสีว่นรว่มนีเ้ปน็กระบวนการทีท่ำาใหเ้กดิการสือ่สารกบั
ผู้มีส่วนได้เสียของเราอย่างต่อเน่ืองและทำาให้เรารับ
ทราบถงึความคาดหวงั ความตอ้งการ และผลกระทบ
ที่เรามีต่อพวกเขาเหล่านั้น
ซึง่กระบวนการเหลา่นีท้ำาใหเ้ราสามารถลดผลกระทบ
เชิงลบและขยายผลกระทบเชิงบวก

Each Minor Hotels brand has its own distinct brand  
positioning targeted at different market segments. In line 
with Anantara’s brand positioning of “authentic luxury and 
locally connected”, its guest experiences are crafted to  
offer guests the opportunity to experience the culture,  
heritage and natural beauty of the locations of our  
properties. Examples include rice farming in Chiang Rai,  
cruise on traditional dhow boat in Mozambique and  
strolling through tea plantation in Xishuangbanna.

EXEMPlIFYInG GUEST EXPERIEnCE
มอบประสบการณ์ใหม่ให้แก่ลูกค้า

• Anantara Golden Triangle: Thailand’s age-old  
 rice cultivation methods in its own private  
 rice paddies. As the staple food of Thailand,  
 rice plays an important role in the daily lives of  
 Thai people. Farmers transfer their knowledge  
 of rice cultivation from one generation to  
 the next and through this interactive local  
 activity, guests learn the ageless techniques  
 for themselves.

• อนันตรา สามเหลีย่มทองคำา แคมปช์า้ง : การปลกูขา้ว 
แบบด้ังเดิมในนาข้าวของโรงแรม ข้าวคืออาหารหลัก 
และมีความสำาคัญในชีวิตประจำาวันของคนไทย 
ชาวนามีการถ่ายทอดความรู้ในการเพาะปลูกข้าว
จากรุ่นสู่รุ่น ท้ังน้ี กิจกรรมในท้องถิ่นน้ี จะช่วยให้ 
แขกของโรงแรมได้สัมผัสกับวัฒนธรรมการปลูกข้าว 
ที่มีมายาวนานนี้ด้วยตนเอง
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• อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด์: การท่องเท่ียว
โดยลอ่งเรอืใบทอ้งถิน่อนัเกา่แก ่แขกของโรงแรม 
ล่องเรือในมหาสมุทรอินเดียในสไตล์ท้องถิ่น 
ไปบนเรือใบ dhow

• อนันตรา สิบสองปันนา: การเดินทางไปชมไร่ชา
กับผู้ชำานาญชาของอนันตรา แขกของโรงแรม
จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตชาผู่เอ๋อ 
ท่ีมีอายุหลายร้อยปี และเป็นชาท่ีมีชื่อเสียงไป 
ท่ัวโลกในเร่ืองประโยชน์ต่อสุขภาพ หรือไปเท่ียวชม 
ความมั่งคั่งทางประเพณีท้องถิ่นไท ท่ีหมู่บ้าน
วัฒนธรรม

• Anantara Bazaruto Island: Traditional dhow  
 excursions. Guests cruise the Indian Ocean  
 in timeless local style aboard a dhow sailing  
 boat.  

• Anantara Xishuangbanna: Travel to a tea  
 plantation with Anantara’s Tea Guru. Guests  
 learn about the centuries-old process of  
 producing Pu-erh, famous worldwide for its  
 health benefits or witness the richness of  
 local Dai culture on an excursion to a  
 traditional village.

We are happy and impressed by the courtesy, commitment and 
professionalism of Minor’s team. Our partnership in operating 
two leading brands, Oaks Hotels & Resorts and The Food and 
Beverage in the Middle East, is sustained by Minor’s passion for 
operational excellence.  Our guests are constantly delighted, 
and we are very happy with this win-win relationship.

พวกเรารูสึ้กยนิดแีละประทบัใจในการเอาใจใส ่ความมุง่มัน่ และความเปน็มอือาชีพของ
ไมเนอร์ สัมพันธภาพจากการดำาเนินธุรกิจ 2 แบรนด์ชั้นนำาอย่าง โอ๊คส์โฮเทลแอนด์
รีสอร์ท และธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในตะวันออกกลางของเรานั้น เป็นไปได้ 
อย่างยั่งยืนด้วยระบบปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของไมเนอร์ ลูกค้าของเรามีความสุข และ
เราก็มีความสุขมากจากความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันนี้

abdulla nasser Bin Huwaileel al 
Mansoori

Chairman, Al Nasser Holdings
อับดุลลา แนซเซอร์ บิน ฮูไวเลียล อัล แมนซูรี
ประธานกรรมการ บริษัท อัล แนซเซอร์  
โฮลด้ิงส์
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หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนลำาดับที่  11 คือ 
การเสริมสร้างความพยายามที่จะปกป้องและดูแลรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

• โรงแรม อัล บาลีด ซาลาลาห์ บาย อนันตรา ในโอมาน  
ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ให้บริการ 
พาแขกของโรงแรมไปชมแหล่งโบราณคดี อัล บาลีด  
ซึ่ งจัดเป็นหนึ่ ง ในมรดกโลกโดยองค์กรยู เนสโก  
ตั้งอยู่บนพื้นที่  64 เฮกตาร์ล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำา  
ซึ่งประกอบด้วยทะเลสาบน้ำาจืดที่เกิดจากน้ำาบาดาล 
และน้ำาพุธรรมชาติจากภูเขา

MaRkETInG RESPOnSIBlY
การตลาดที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

One of the SDG Goal 11’s targets is to strengthen  
efforts to protect and safeguard the world’s cultural 
and natural heritage.

• Al Baleed Resort Salalah by Anantara in Oman,  
 which opened in November 2016, offers  
 complimentary access to the Al Baleed  
 Archaeological Park. This 64-hectare UNESCO 
 World Heritage Site is surrounded by a khor,  
 comprising a freshwater lagoon fed from  
 underground water and a spring flowing from  
 the mountains.

ไมเนอร์เชิญชวนให้ลูกค้าของเราได้มีส่วนร่วมในโครงการการตลาด 
ภายใต้โครงการเพื่อสังคม ท่ีเปิดโอกาสให้ลูกค้าช่วยเหลือสังคม
ไปพร้อมกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ตัวอย่างของ
โครงการดังกล่าว ได้แก่ โครงการอนันตราดอลลาร์ฟอร์ดีดส์  
กองทุนนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2558 โดยเชิญชวนให้แขกที่มาพัก 
บริจาคเงินประมาณหน่ึงดอลลาร์สหรัฐต่อคืน และโรงแรมอนันตรา 
จะสมทบทุนในจำานวนท่ีเท่ากนัเพือ่ระดมทุนใหก้ารกศุลในทอ้งถิน่ 
และโปรโมชัน่พเิศษของไมเนอร ์ฟูด้ ในวนัสำาคญัตา่งๆ ทีเ่ม่ือลูกคา้
สั่งอาหารชุดพิเศษจะได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศล

Minor invites our customers to participate in cause-related  
campaigns whereby customers have the opportunity to 
give back to the society while enjoying our products and 
services. Examples of such campaigns include Anantara’s 
Dollars for Deeds, a fund-matching initiative launched in 
2015 where guests are invited to donate approximately  
1 dollar per night stay and Anantara would match equally 
to raise funds for local charitable causes; and special days 
campaigns by Minor Food’s brands in which customers  
purchasing special sets would automatically be  
contributing to a charity.
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• Dollars for Deeds program in Thailand contributes to  
 3 beneficiary organizations: Princess Sirindhorn  
 Craniofacial Center, Golden Triangle Asian Elephant  
 Foundation and Mai Khao Marine Turtle Foundation 
• Number of participating properties: 14
• Guest contribution: Baht 3,476,925
• Minor’s contribution: Baht 3,476,925
• Total contribution: Baht 6,953,850 

• For every purchase of “Pun Nam Jai” dine-in set menu,  
 The Pizza Company donates Baht 20 to the Chaipattana  
 Foundation
• Campaign ran from November 25, 2016 - January 9,  
 2017
• 46,830 sets served
• Baht 936,600 to be donated in March 2017

• BreadTalk’s “Bake for Mom” campaign for Mother’s Day
• Every purchase of one of five BreadTalk’s selected  
 cakes and buns, Baht 12 is donated to Her Royal  
 Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation  
 for Chitralada School
• Campaign ran from August 1-31, 2016
• Baht 112,999 donated to the Foundation

• The Pizza Company gave away hand-made jasmine  
 flowers to customers during Mother’s Day  from 
 August 10 -12, 2016
• Jasmine flowers sourced from The National Council   
 on Social Welfare of Thailand 
• 46,675 jasmine flowers given to customers
• Baht 466,750 contributed to the Council

• โครงการอนันตราดอลลาร์ฟอร์ดีดส์ในประเทศไทย 
 ได้ระดมทุนเพื่อบริจาคให้แก่ 3 องค์กร ได้แก่ 
 ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
 แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่น และ
 มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว
• จำานวนโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ 14 แห่ง
• จำานวนเงินที่แขกของโรงแรมบริจาค 3,476,925 บาท
• จำานวนเงินที่ไมเนอร์บริจาค 3,476,925 บาท
• จำานวนเงินบริจาครวม  6,953,850 บาท

• ทุกครั้งที่สั่งอาหารเซ็ต “ปันน้ำาใจ” ของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี  
 ลูกค้าจะได้ร่วมบริจาคเงิน 20 บาทให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา
• ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2559 ถึง 
 9 มกราคม 2560
• จำานวนเซ็ตที่จำาหน่ายได้ 46,830 เซ็ต
• จำานวนเงินท่ีจะบริจาคในเดือนมีนาคม 2560: 936,600 บาท

• เบร็ดทอล์คจัดโครงการ Bake for Mom ในช่วงวันแม่
• ทุกครั้งที่ซื้อขนมเค้กและขนมปัง 1 ใน 5 ชนิดที่กำาหนด 
 ลูกค้าจะได้ร่วมบริจาคเงินจำานวน 12 บาทให้แก่
 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 เพื่อโรงเรียนจิตรลดา
• ระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ 1-31 สิงหาคม 2559
• จำานวนเงินที่บริจาคให้แก่มูลนิธิ 112,999 บาท

• เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ได้มอบดอกมะลิที่ทำาด้วยมือ
 ให้แก่ลูกค้าในระหว่างเทศกาลวันแม่ วันท่ี 10-12 สิงหาคม 2559
• ดอกมะลิสั่งซื้อจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
• ดอกมะลิที่มอบให้แก่ลูกค้า 46,675 ดอก
• สนับสนุนเงินให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
 466,750 บาท

Thailand
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aSSURInG CUSTOMER PRIVaCY anD COMPlIanCE
รับรองความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

หนว่ยธุรกิจของเรา มกีารโฆษณาและทำาการตลาด โดยมุง่มัน่ทีจ่ะ 
สื่อสารและทำาการตลาดในรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับผู้ชม
และเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ลูกค้าที่ได้รับการสื่อสาร
ผ่านสื่อออนไลน์โดยตรงจากแบรนด์ของเราสามารถเลือกที่จะ
ไม่รับข่าวสารและข้อมูลได้ตลอดเวลา เว็บไซต์โรงแรมของเรามี
การระบเุรือ่ง “นโยบายความเปน็สว่นตวั” ซึง่แจง้รายละเอยีดของ
นโยบายและการปฏบิตัขิองเราในการเกบ็รวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพัก

ในส่วนของการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเรื่องสุขภาพและ 
ความปลอดภัยของลูกค้า รวมทั้งการสื่อสารทางการตลาด  
เราไม่พบกรณีที่มีการทำาผิดหรือละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่ีมี 
นยัสำาคญั และไมพ่บวา่มกีารรอ้งเรยีนทีม่นียัสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การละเมิดความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเช่นกัน

นอกจากนี้ เรายังไม่พบการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็น 
การขัดต่อกฎหมายอย่างมีสาระสำาคัญ

In our advertising and marketing practices, our business 
units are committed to communicating and marketing  
in ways that are appropriate to their audiences and  
respect their privacy. Customers who receive direct online  
communications from our brands can choose to opt-out of 
receiving news and information at any time. The websites 
of our hotel brands have a “Privacy Policy” webpage, which  
details our policy and practices on the collection and  
processing of guest personal data. 

In terms of compliance on customer health and safety, as 
well as marketing communications, we did not identify  
any material non-compliance with regulations and 
voluntary codes, nor did we identify any substantiated 
complaints concerning breaches of customer privacy.

No material non-compliance with laws and regulations 
concerning the provision and use of products and services 
was identified.
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JourneY to HArMonY
เส้นทางสู่การอยู่ร่วมกัน

Minor aspires to lead by example 
by being a steward for the environment, 

wherever it has a footprint. 
Minor encourages its leaders and 
employees to care for others by 

fostering a social responsibility mindset, 
with contributions to community 

and society.

ไมเนอร์มุ่งมั่นในการนำาองค์กรเป็นตัวอย่าง
ของการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่เราดำาเนินงาน
ไมเนอร์ส่งเสริมให้ผู้นำาและพนักงานห่วงใยใส่ใจผู้อื่น

โดยการสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการช่วยเหลือชุมชนและสังคม
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Waste reused, recycled 
or recovered by Minor’s 
contract manufacturing 
factory

Stakeholders trained on 
positive reinforcement
since 2013

number of turtles released 

IUCn Red list of Threatened 
Species conserved 

Green Growth 2050 
member properties

Reduction in construction 
days for Minor Food 
pre-fab outlets

Total volunteer hours for
Minor Founder’s Day 2016

36

34

33%-67%

16,000+

86%

120

160+

จำานวนผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับการอบรม 
positive reinforcement ตั้งแต่ปี 2556

จำานวนเต่าที่ปล่อย

จำานวนชนิดสัตว์ตามบัญชีแดงของสหภาพ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์

จำานวนโรงแรมที่เป็นสมาชิกของ 
Green Growth 2050

จำานวนวันที่ลดลงในการก่อสร้างร้าน
ของไมเนอร์ ฟู้ดโดยใช้นวัตกรรม
การใช้ส่วนประกอบสำาเร็จรูป

จำานวนชั่วโมงทำางานจิตอาสา
ในวัน Minor Founder’s Day

ของเสียท่ีนำามาใช้ซ้ำา รีไซเคิล และดึงกลับคืน
จากโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
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การที่ไมเนอร์เป็นผู้ประกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการที่มี 
เครอืขา่ยการดำาเนินกจิการอยูใ่น 32 ประเทศท่ัวโลก จากเอเชยีถงึ
ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางถึงยุโรป และแอฟริกาถึงอเมริกาใต้ 
การดำาเนนิธรุกจิของเราจงึกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและ
ชุมชนท้องถิ่น ทั้งในเชิงของความท้าทายและโอกาส

เราตระหนักดีถึงสภาพภูมิอากาศของโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เราจึงได้คำานึงถึงการใช้ทรัพยากร การปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกและของเสีย ในการออกแบบ การก่อสร้างและ 
การดำาเนนิงานของโรงแรม รา้นอาหาร และจดุจดัจำาหนา่ยของเรา  
และมุ่งมั่นที่จะดำาเนินการอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนเท่าที่จะ
ทำาไดใ้นทกุพืน้ทีท่ีเ่ราดำาเนนิการอยู ่ในสว่นของแผนการเฝา้ระวัง 
เราได้จัดทำาแผนฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่ เกิดจาก 
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

กลุ่มธุรกิจโรงแรมของเรามีโรงแรมหลายแห่งท่ีตั้งอยู่ท่ามกลาง
ภูมิทัศน์ของธรรมชาติท่ีงดงาม หาดทรายท่ีบริสุทธ์ิ ไปจนถึง 
ป่าไม้ท่ีเขียวชอุ่ม พืชพันธ์ุและสัตว์ป่าในระบบนิเวศใกล้เคียง 
เป็นส่วนสำาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยดึงดูดแขกให้เข้ามาพักที่โรงแรม
ของเรา ไมเนอร์ โฮเทลส์ จึงให้ความสำาคัญในการปกป้อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และได้ริเร่ิมโครงการด้านการอนุรักษ์ 
หลายโครงการโดยใหค้วามสนใจเรือ่งการอนรุกัษช์า้ง สตัวป์า่และ
ระบบนิเวศทางทะเลเป็นพิเศษ

As a hospitality and leisure company with an expanding 
footprint in 32 countries, spanning from Asia to Australia, 
the Middle East to Europe, and Africa to South America, 
the impacts of our presence and operations on the  
environment, as well as on local communities, present 
both challenges and opportunities.  

We are cognizant of the planet’s rapidly changing climate 
conditions. Our approach in the design, construction and 
operations of our hotel properties, restaurants and retail  
outlets is to be mindful of resource consumption, emission 
and waste, and we strive to be as responsible and sustainable  
as possible in all locations. On the precautionary approach,  
we have established adaptive contingency plans in  
mitigating potential environmental impacts, particularly 
on disaster preparedness due to recent extreme weather 
conditions.

Our hospitality business operates many properties located  
amongst breathtakingly beautiful natural landscapes,  
pristine beaches and lush forests. The fauna and flora in 
the ecosystem surrounding these locations play a vital part 
in attracting guests to our locations. Minor Hotels therefore  
places high importance on biodiversity protection, and  
has initiated many conservation projects, with a key focus 
on elephant, wildlife and marine conservation.

SaFEGUaRDInG THE EnVIROnMEnT
ปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม
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เราสนับสนุนให้ทุกหน่วยธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม  
รา้นอาหาร รา้นจดัจำาหนา่ย และโรงงานผลติ วางแผนและบริหาร
การใช้พลังงาน น้ำา และทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ ตั้งแต่
การออกแบบจนถึงการดำาเนินงาน

หน่วยงานพัฒนาโครงการ ของไมเนอร์ ฟู้ด ได้นำาเอานวัตกรรม
การใช้ส่วนประกอบส�าเร็จรูปมาสร้างร้านเบอร์เกอร์ คิง รูปแบบ 
drive-thru โดยผลิตส่วนประกอบต่างๆ ก่อนที่โรงงาน และนำามา
ประกอบบนสถานที่จริงโดยใช้เวลาเพียง 16 ชั่วโมง และได้นำา 
วิธีการก่อสร้างนี้ไปปรับใช้กับการสร้างร้านรูปแบบอื่นภายใต้ 
แบรนด์ของไมเนอร์ ฟู้ด ไม่ว่าจะเป็น การสร้างสาขาด้วย 
ส่วนประกอบสำาเร็จรูป หรือการติดตั้งเคาน์เตอร์แบบน๊อคดาวน์ 
สำาหรบัแบรนด ์เบรด็ทอลค์, แดรี ่ควนี, สเวนเซน่ส ์และเดอะ พซิซา่  
คอมปะนี การก่อสร้างโดยวิธีการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย 
รวมถึงการลดเวลาการก่อสร้างลงอย่างน้อยร้อยละ 30  
การลดค่าใช้จ่าย ของเสีย และฝุ่นจากการก่อสร้าง อีกทั้งส่ง
เสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้เช่าพื้นที่ ในปี 2559 เราสร้างร้าน 
ด้วยวิธีนี้ไปแล้วทั้งหมด 49 ร้าน

• ลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง
• ลดขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง
• ลดทรัพยากรที่ใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากสามารถ
 นำากลับมาใช้ใหม่ได้
• ลดฝุ่นและเสียง
• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการขนส่งวัสดุ

ที่น้อยลง
• ลดค่าใช้จ่ายจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์
• ลดผลกระทบต่อธุรกิจของเจ้าของพื้นที่เช่า

We encourage all of our operations – hotels, restaurants, 
retail outlets, and manufacturing facilities – to manage 
their energy, water and resources consumption responsibly.  
This applies from the design to operating phases. 

Minor Food’s Project and Facilities Management team 
pioneered an innovative pre-fab construction method for 
Burger King’s drive-thru stores, where building components  
are pre-fabricated at the factory and constructed on-site 
within 16 hours. A similar construction approach, such 
as pre-fab outlets or knock-down kiosks, was expanded 
to other outlet formats of Minor Food’s brands. These 
include BreadTalk, Dairy Queen, Swensen’s and The Pizza 
Company. The approach has proven to be immensely 
beneficial. It reduces construction time by at least 30%, 
reduces costs as well as waste and dust from construction, 
and improves relationship with our landlords. A total of 
49 outlets was constructed using this method in 2016.

ManaGInG EnVIROnMEnTal IMPaCT 
จัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม PRE-FaB OUTlETS 

ร้านที่สร้างด้วยส่วนประกอบสำาเร็จรูป

• Less construction time and costs
• Less construction waste on-site
• Less resource consumption (reusable)
• Less dust and noise
• Less carbon emissions 
 (reduced material transportation)
• Less write-off
• Less disruption to landlord’s business
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The collective energy consumption intensity of our food factories (Minor Dairy, Minor Cheese and Pecan Deluxe) and 
that of Minor Food’s distribution center has decreased from 2015 by 6% and 7% respectively. NMT Limited’s energy 
consumption intensity also decreased by 2% year on year.   

The emissions of Nitrogen Oxides (NOx) and Sulphur Oxides (SOx) from our factories is under the legal threshold.  
We monitor the concentration in compliance with local laws.  

The design phase of our hotel properties incorporates energy-saving elements, and upon operation, our properties continue  
with resource conservation and waste management practices. Typical measures include conservation of existing and 
indigenous plants on site, usage of energy-saving lights, treatments and recycling of wastewater for irrigation, usage 
of recycled products and usage of solar or heat-generated energy. We also supply drinking water in glass bottles in 
most of our locations.  

A number of properties have implemented additional environmental impact management initiatives. Our data  
collection of 50 hotels properties showed that the average energy consumption per guest of our hotels has decreased 
from 2015 by 7%. Another example of environmental impact management is the recycling of used cooking oil by 
Souk Waqif Boutique Hotels.  Since 2015, the property has partnered with GBO, a local recycling firm certified to 
European renewable energy standards, to recycle used cooking oil into biodiesel.  In 2016, approximately 5,500 
liters of used cooking oil was recycled – the equivalent of 16,500KG reduction in carbon dioxide emissions, if the 
oil was disposed to a landfill. 

โรงงานภายใตธุ้รกจิอาหาร (ไมเนอร์ แดร่ี, ไมเนอร์ ชสี และ พีแคน เดอลุกซ์)  
และศูนย์กระจายสินค้า ใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต ลดลงจากปี 2559  
คิดเป็นร้อยละ 6 และร้อยละ 7 ตามลำาดับ ส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย 
การผลิตของโรงงานนวศรี แมนูแฟคเจอร่ิงน้ันใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต 
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2 เทียบกับปีที่ผ่านมา 

คา่การปลอ่ยออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) และคา่การปลอ่ยออกไซด์ของ
ซัลเฟอร์ (SOx) จากโรงงานทุกแห่งของเรา ต่ำากว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำาหนด 
โดยเราจะคอยตรวจสอบวา่คา่การปลอ่ยกา๊ซเหลา่นีถ้กูตอ้งตามกฎหมาย

เราคำานงึถงึการประหยดัพลงังานในระหวา่งการออกแบบโรงแรม และใน
ระหว่างการดำาเนินงานเรายังคงให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
และการจัดการของเสียอย่างต่อเน่ือง ยกตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์
พืชพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน และการ
จัดการและการรีไซเคิลน้ำาเสียเพ่ือการชลประทาน การใชผ้ลติภณัฑท์ีผ่ลติ
จากวสัดรุไีซเคลิ การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติยแ์ละความรอ้น นอกจาก
นี้เรายังคงใช้ขวดแก้วในการบรรจุน้ำาดื่มในโรงแรมเกือบทุกแห่งของเรา

โรงแรมหลายแห่งของเรา มีโครงการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
จากข้อมูลที่รวบรวมจากโรงแรมของเรา 50 แห่ง พบว่าค่าเฉลี่ยการใช้
พลังงานต่อแขกท่ีเข้าพักลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2558 ตัวอย่าง
การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกกรณีหนึ่ง คือ การรีไซเคิลน้ำามัน
จากการปรงุอาหารใหเ้ปน็ไบโอดเีซลทีโ่รงแรม ซคุ วาคฟิ บทูคี โดยรว่มกบั  
GBO ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลท้องถิ่น ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานยุโรป
ด้านพลังงานทดแทน มาตั้งแต่ปี 2558 ในปี 2559 เรานำาน้ำามันที่ใช้แล้ว
ประมาณ 5,500 ลิตรมาใช้ใหม่ ซึ่งเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 16,500 กิโลกรัม หากนำาน้ำามันปริมาณเดียวกันนี้
ไปทิ้งเป็นขยะฝังกลบ
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EaRTH HOUR 2016

In 2016, 34 of our hotel properties enrolled as members 
of Green Growth 2050, a sustainability certification 
program. The Green Growth 2050 Certification Standard 
consists of 37 criteria and 406 indicators. 24 of the 
properties were audited and achieved scores above 80%, 
and were certified as Gold level members. The list of 
members and certified properties is in the Memberships 
& Certifications section of this report. 

More details on our energy, water, emissions, waste 
and wastewater data are covered in the Sustainability  
Performance Data 2016 section of this report.

ในปี 2559 โรงแรมในเครือของเรา 34 แห่ง ได้เข้าเป็นสมาชิกของ  
Green Growth 2050 ซึง่เปน็มาตรฐานการรบัรองดา้นความยัง่ยนื   
มาตรฐานการรับรอง Green Growth 2050 ประกอบด้วย 
ข้อกำาหนด 37 ข้อ และตัวชี้วัด 406 ตัว โรงแรมจำานวน 24 แห่ง
ได้รับการตรวจสอบและได้รับคะแนนมากว่า 80% ส่งผลให้ 
มีสถานะเป็นสมาชิกระดับทอง รายชื่อของโรงแรมที่เป็นสมาชิก
และที่ได้รับการรับรองอยู่ในหัวข้อสมาชิกและประกาศนียบัตร 
ของรายงานฉบับนี้

รายละเอียดเพ่ิมเติมในหัวข้อการใช้พลังงาน การใช้น้ำา การปล่อยก๊าซ 
การจดัการของเสยีและน้ำาเสยี แสดงอยูใ่นหวัขอ้ผลการดำาเนนิงาน 
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559 ของรายงานฉบับนี้

• โรงแรม 23 แหง่ของไมเนอร ์โฮเทลส ์ไดร้ว่มจดักจิกรรม
ท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม อาทิเชน่ การใชจั้กรยานปัน่ไฟ 
การปดิไฟ อาหารเยน็ทีใ่ชว้ตัถดุบิทอ้งถิน่ การปลูกตน้ไม้  
การแสดงบนชายหาด

• ร้าน ชาร์ล แอนด์ คีธ 30 แห่ง หรี่ไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
และเชญิชวนใหล้กูคา้สนบัสนนุกจิกรรมโดยการใชถุ้งท่ี 
นำามาเอง

• 23 Minor Hotels properties participated, with 
 activities that included bicycle-driven alternator,  
 lights-off, dinner using locally sourced products,  
 tree planting, dance performance on beach
• 30 Charles & Keith’s outlets dimmed lights for  
 1 hour, and customers were asked to pledge  
 support by using their own shopping bags
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GOlDEn TRIanGlE aSIan ElEPHanT FOUnDaTIOn’S MISSIOnS
ภารกิจของมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอลเลเฟ่น

PROTECTInG BIODIVERSITY
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ไมเนอรไ์ดจ้ดัตัง้มลูนธิโิกลเดน้ ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟน่ ขึน้ในพืน้ที ่
โรงแรมอนันตรา สามเหลี่ยมทองคำา แคมป์ช้าง จังหวัดเชียงราย  
เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ช้าง มูลนิธิฯ มีภารกิจเร่ิมต้นเพ่ือช่วยเหลือ 
ชา้งและควาญชา้งไมใ่หเ้ขา้มาเร่ร่อนบนถนนในเมอืงด้วยการเชา่ 
ชา้งจากควาญชา้งและนำาท้ังชา้ง ควาญชา้งและครอบครัวมาอยูท่ี ่
แคมป์ของเราในจังหวัดเชยีงราย และเพ่ือพัฒนาความเป็นอยูข่อง 
ช้างบ้านในเอเชีย ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การส่งเสริม 
ความเป็นอยู่ที่ดีของช้างบ้าน การปกป้องช้างป่า และการศึกษา
และวิจัยทางวิทยาศาสตร์

The Golden Triangle Asian Elephant Foundation 
(GTAEF) is our elephant conservation initiative based in  
Anantara Golden Triangle Elephant Camp in Chiang Rai,  
Thailand. Its initial mission was to rescue street-begging 
elephants through rescue-rental program where we 
brought both elephants and their mahouts and families 
to our elephant camp in Chiang Rai, and to improve the 
welfare of captive Asian elephants. Presently, its work 
focuses on three areas: captive elephant welfare, wild  
elephant protection, and scientific research and education.

• Partner with conservationists to protect 
 wild elephants 
• Develop projects that will allow 
 wild elephants to live safely 
 in forests
• Work to minimize human-
 elephant conflict

• ทำางานร่วมกับนักอนุรักษ์
 ในการปกป้องช้างป่า
• พัฒนาโครงการที่ให้
 ช้างป่าได้อยู่
 อย่างปลอดภัยในป่า
• ลดความขัดแย้ง
 ระหว่างชาวบ้านกับช้าง

• ส่งเสริมการใช้งานช้าง
 อย่างเป็นธรรมและ
 การไม่ทารุณช้าง

• จัดพื้นท่ีท่ีปลอดภัยและควบคุมได้ให้กับนักวิจัยและ
สตัวแพทยใ์นการทำาการวิจัยท่ีเป็นธรรมและไมท่ำาร้ายชา้ง

• ส่งเสริมการอนุรักษ์

• Promote ethical and 
 non-abusive work 
 with elephants

• Provide controlled and safe environment for ethical  
 and non-invasive research into Asian elephants
• Promote conservation
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มลูนธิฯิ จดักจิกรรม 3 กจิกรรมเพือ่ใหแ้ขกทีม่าพกัไดม้ปีระสบการณ์
ร่วมกับช้าง ได้แก่ “ประสบการณ์ควาญช้าง” คือโอกาสที่แขก 
จะไดส้มัผสักบัสตัวใ์หญผู่อ้อ่นโยนของไทยทา่มกลางปา่ธรรมชาต ิ
“เดินเที่ยวกับช้าง” คือการเดินเล่นกับช้างในเวลา 2 ชั่วโมง  
ซึง่เป็นชว่งเวลาการเดินเล่นอสิระประจำาวันของชา้ง และ “Elephant  
Learning Experience (E.L.E)” คือประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
เกี่ยวกับช้างอย่างสนุกสนานและสอดแทรกความรู้ด้านชีววิทยา
และการอนรุกัษช์า้ง ในป ี2559 แขกมากกวา่ 7,600 คน ไดเ้ขา้รว่ม 
และสัมผัสประสบการณ์เหล่านี้

มูลนิธิฯ ยังคงสานต่อโครงการ Target Training Positive  
Reinforcement โดยในป ี2559 ไดส้นบัสนนุการจดัโครงการนี ้2 ครัง้ 
ในประเทศเมยีนมา มผีูเ้ขา้รว่มโครงการจำานวน 74 คน ซึง่เป็นผูมี้
สว่นได้เสยีหลักท้ังชาวพมา่ ชาวจีน และชาวไทย ท่ีมคีวามเกีย่วขอ้ง 
กบัการดำาเนนิงานในแคมปช์า้ง ไดแ้ก ่เจา้ของแคมป ์ผูจ้ดัการแคมป ์ 
ควาญช้าง และสัตวแพทย์ โครงการนี้เน้นการฝึกให้สัตวแพทย์
และช้างรู้สึกปลอดภัยและไม่เครียดในขณะได้รับการดูแล 
จากสัตวแพทย์ 

The Foundation also organizes three elephant experiences 
for guests: Mahout Experience - a unique opportunity to 
interact with Thailand’s gentle giants in their native jungle 
environment; Walking with Giants - a 2-hour stroll with 
elephants during their daily walks and free-roaming time;  
Elephant Learning Experience (E.L.E) guest experience -  
a fun, educational and interactive experience on elephant  
biology and conservation. In 2016, over 7,600 guests  
participated in these experiences.

In 2016, the Foundation organized two Target Training 
Positive Reinforcement sessions in Myanmar for a total of  
74 Burmese, Chinese and Thai key stakeholders involved in  
elephant camp operations, namely camp owners, managers,  
mahouts and veterinarians. Target Training focuses on 
training elephants to undergo veterinary treatment in a 
safe and stress-free environment for both the elephant 
and veterinarian.
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In 2016, over Baht 13 million was raised for various elephant conservation  
projects, from Elephant Parade® Bangkok 2015 and the 14th Annual King’s Cup  
Elephant Polo. Elephant Parade® is a social enterprise that runs the world’s 
largest art exhibition of decorated elephant statues exhibited in international  
cities, to raise awareness for elephant conservation. The Bangkok edition  
was launched in December 2015, with 88 elephants decorated and  
hand-painted by artists and celebrities which were auctioned in February  
2016. Elephant Polo was participated by 20 unemployed ex-street 
elephants from Surin. During the event, the elephants were well-fed, 
received essential vitamin supplements, and full veterinary checks and 
care. A “Kids Day” was also organized where over 800 students from local  
schools were invited to interact with the elephants, and learn about elephant  
conservation through games.

Since 2012, the Golden Triangle 
Asian Elephant Foundation and 
Minor have been providing funding  
support to our local partner, Wildlife  
Alliance, to protect part of a vital  
18,000 hectares forest and wildlife  
corridor in Cambodia’s Cardamom 
Mountains.  Funding is used for the 
construction of ranger stations and 
anti-poaching/anti-hunting patrols.

ตัง้แตป่ ี2555 มลูนธิโิกลเดน้ ไทรแองเกิล้  
เอลเลเฟ่น และไมเนอร์ ให้การสนับสนุน 
เงินทุนแก่พันธมิตรในท้องถิ่น Wild Life  
Alliance เพือ่สร้างสถานปีอ้งกนัการบกุรกุ 
ป่า สนับสนุนงานต่อต้านการบุกรุกและ
ล่าสัตว์ป่า ในการปกป้องพื้นป่าที่อุดม
สมบรูณแ์ละเปน็แนวเชือ่มตอ่ปา่ชว่งยา้ย 
ถ่ินฐานของสัตว์ป่าในพ้ืนท่ี 18,000 เฮกตาร์  
ในเทือกเขาบรรทัด ประเทศกัมพูชา

ในป ี2559 เอเลเฟนทพ์าเหรด® กรงุเทพฯ และการแขง่ขนัโปโลชา้งชงิถว้ยพระราชทาน 
ครั้งที่ 14 สามารถระดมทุนได้มากกว่า 13 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการ 
อนุรักษ์ช้างต่างๆ เอเลเฟนท์พาเหรด® เป็นองค์กรกิจการเพื่อสังคม ที่จัดนิทรรศการ 
ศลิปะรปูปัน้ชา้งเพน้ทท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก จดัแสดงในเมอืงตา่งๆ ในหลายประเทศ โดยม ี
วัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์ช้าง สำาหรับนิทรรศการในกรุงเทพฯ  
ไดจ้ดัแสดงขึน้ในเดือนธันวาคม 2558 ประกอบดว้ยโขลงรูปป้ันชา้งสสีนัสดใส ท่ีศลิปนิ
และบคุคลผูม้ชีือ่เสยีงเป็นผูร้ะบายสแีละตกแตง่อยา่งสวยงาม จำานวน 88 เชอืก ซึง่ได้ถูก
นำาไปประมลูเพือ่การกศุลในเดอืนกมุภาพนัธ ์2559 สำาหรบัการแขง่ขนัโปโลชา้ง มชีา้ง
จากสุรินทร์ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากการเร่ร่อนบนถนนในเมือง มาร่วมการแข่งขัน  
โดยตลอดการแข่งขัน ช้างเหล่าน้ีได้รับการดูแลอย่างดี ได้อาหารเพียงพอรวมท้ังได้
วติามนิเสรมิและไดร้บัการตรวจสขุภาพจากสตัวแพทย ์ระหวา่งการแขง่ขนัเรายงัไดจ้ดั  
“วนัเดก็” ขึน้และไดเ้ชญิเดก็ๆ จำานวนมากกวา่ 800 คน จากโรงเรยีนในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงมา  
เพื่อใกล้ชิดและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างผ่านกิจกรรมนันทนาการ

People want to save what they love, and the GTaEF at 
anantara more than succeeds at helping people fall in love 
with elephants. Both the work they do for the elephants  
and the education they provide for the public are impeccable.  
I am honored to have worked for this organization.

คนส่วนใหญ่ต้องการที่จะรักษาสิ่งที่รักเอาไว้ และมูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล 
เอลเลเฟ่น ก็ประสบความสำาเร็จในการทำาใหค้นตกหลุมรักกับช้าง งานที่มูลนิธิฯ
ทำา ทัง้ทีเ่กีย่วกบัชา้งและการศกึษาทีท่างมลูนธิฯิ ให้กบัสาธารณชน เปน็งานทีไ่มม่ี
ที่ติ ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำางานให้กับมูลนิธิฯ นี้

Ian Rosen
Intern from USA, Golden Triangle
Asian Elephant Foundation 
เอียน โรเซน
นักศึกษาฝึกงาน ที่มูลนิธิโกลเด้น 
ไทรแองเก้ิล เอลเลเฟ่น จากสหรัฐอเมริกา
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MaI kHaO MaRInE TURTlE FOUnDaTIOn’S 
2016 HIGHlIGHTS
จุดเด่นของมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ปี 2559

The Mai Khao Marine Turtle Foundation (MKMTF), based in  
Phuket, is our turtle conservation initiative that aims to  
ensure the conservation of leatherback turtles and other  
marine life. One of our key initiatives is to support the  
Phuket Marine Biological Centre (PMBC) and Royal Thai  
Navy in their efforts to ensure the collection of eggs  
from Phuket beaches, the hatching of the eggs, and the 
safe release of sea turtles. Turtle hatchlings are raised in 
the PMBC nursery for release when they are 12 months 
old, which increases their chances of survival at sea. 
We also built a Turtle Shelter in our Phuket property to  
alleviate some of PMBC’s burden in taking care of  
disabled turtles, and also use it as an education center 
for local schools and guests.  

มูลนิธิเพ่ือการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เป็นผลจาก 
ความตั้งใจของไมเนอร์ในการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองและสัตว์ทะเล  
หน่ึงในโครงการหลักของมูลนิธิฯ คือการสนับสนุนศูนย์วิจัย 
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและ
กองทัพเรือ ในการเกบ็รวบรวมไข่เตา่ทะเลจากหาดตา่งๆ ของภเูก็ต  
เพือ่นำามาฟกั และปลอ่ยเตา่กลบัลงทะเลอยา่งปลอดภยั ศนูยว์จิยัฯ  
จะเลี้ยงเต่าที่ฟักออกมาจากไข่ไว้ที่บ่ออภิบาลของศูนย์ เพื่อรอ 
การปลอ่ยสูท่ะเลเมือ่อายไุด ้12 เดอืน ซึง่ชว่ยเพิม่โอกาสรอดชวีติ
ในทะเลของเต่า นอกจากนี้ เราได้สร้างบ่อพักพิงเต่าในโรงแรม
ของเรา เพ่ือชว่ยแบ่งเบาภาระของศนูยวิ์จัยฯ ในการดูแลเตา่ทะเล
พิการ และบ่อพักพิงน้ียงัเป็นศนูยก์ารเรียนรู้ใหก้บัโรงเรยีนทอ้งถ่ิน
และแขกที่มาเข้าพักในโรงแรมของเรา

• Turtle Shelter received 11,444 visitors 
• 12th Mai Khao Turtle Mini Marathon  
 welcomed 2,720 runners and raised  
 over Baht 500,000
• 120 turtles and 5 bamboo sharks were  
 released

• ต้อนรับผู้สนใจเย่ียมชมบ่อพักพิงเต่า 
11,444 คน

• งานว่ิงมาราธอนคร้ังท่ี 12 ของมูลนิธิฯ  
มีผู้เข้าร่วม 2,720 คน สามารถระดมทุน 
ได้มากกว่า 500,000 บาท 

• ปล่อยเต่า 120 ตัวและฉลามกบ 5 ตัว 
 ลงสู่ทะเล
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The strong partnership with Minor through the  
outstanding work of the Mai khao Marine Turtle  
Foundation (MkMTF), a proud member of IUCn,  
is a wonderful example of the dedication and  
determination to make a difference by the private 
sector that truly contributes to the conservation of 
our coastal and marine environment.  

ความรว่มมอืทีแ่ขม้แขง็กบัไมเนอรจ์ากผลงานทีโ่ดดเดน่ของมลูนธิเิพือ่ 
การอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ซึ่งเป็นสมาชิกที่น่าภาคภูมิใจของ 
IUCN เปน็ตวัอยา่งทีดี่เยีย่มทีแ่สดงถงึการอุทศิแรงกายแรงใจและความ
มุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างขององค์กรเอกชน เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ังที่แท้จริง

Petch Manopawitr
Deputy of IUCN Southeast Asia & 
Program Coordinator IUCN Thailand

เพชร มโนปวิตร
รองหัวหนา้กลุม่ IUCN เอเชยีตะวันออก  
เฉียงใต้ และผู้ประสานงาน IUCN 
ประเทศไทย
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ในมัลดีฟส์ โครงการอนุรักษ์ปะการังอย่างครบวงจร (HARP)  
ยังคงสานต่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปะการังในปี 2559  
โดยนักชีววิทยาทางทะเลจาก Coral Reef CPR เป็นผู้ติดตาม 
ทำาความสะอาด ปลูก และจัดกิจกรรมศึกษาปะการัง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเหล่านี้ประกอบไปด้วย นักเรียนมัธยมปลาย 85 คนและ
ครู 10 คน จาก 5 โรงเรียน พนักงานโรงแรมอนันตรา 39 คน และ 
แขกทีม่าพกั 130 คน ทีอ่นนัตรา สเิกา เราใหก้ารสนบัสนนุแผนกวิจัย 
ของอทุยานแหง่ชาต ิในการปลกูและเฝา้ตดิตามหญ้าทะเล ซึง่เปน็ 
อาหารโปรดของพะยูนและยังเป็นแหล่งอาศัยท่ีสำาคัญของสัตว์ทะเล 
หลากหลายชนิด รวมท้ังเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติ
ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ โรงแรมได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและ 
ดูพะยูนให้กับแขกที่สนใจด้วย และเมื่อปลายปี 2559 อนันตรา  
สิเกา ได้เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรกับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม  
ในการสนับสนุนให้ชุมชนมีความสามารถในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 
หญ้าทะเลโดยผ่านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ผู้มีส่วนได้เสียใน
กลุ่มพันธมิตรนี้ได้แก่ ชุมชนท้องถิ่น นักวิทยาศาสตร์ องค์กร 
พฒันาเอกชน และ เลขาธกิารความตกลงวา่ดว้ยการอนรุกัษ์และ 
จัดการพะยูนและแหล่งที่อยู่อาศัยของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ 

In the Maldives, the Holistic Approach to Reef Preservation 
(HARP) project continued its coral rejuvenation work in 
2016. Marine biologists from Coral Reef CPR carried out 
monitoring, reef clean-up, coral gardening, and education 
activities. The education activities were participated by 
85 high school students and 10 teachers from 5 schools, 
39 Anantara team members and 130 Anantara guests. 
Anantara Si Kao assists the local National Parks Research 
Department in Trang in replanting and monitoring seagrass 
beds, the favorite food of dugongs. Seagrass is also an  
important habitat for many other marine life, and one of 
the best natural carbon sinks. The property also offers 
seagrass-planting and dugong-watching guest excursions. 
In late 2016, Anantara Si Kao entered into a multi-
stakeholder partnership to enhance the capability of  
communities to maintain seagrass ecosystems by  
harnessing the power of tourism. Other partnership 
stakeholders are the local communities, scientists,  
non-governmental organizations and UNEP/CMS Dugong 
MOU Secretariat.
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การเปิดตัวลอยซาบา เท้นท์ แคมป์ในแอฟริกาในปี 2559 ทำาให้
เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ เปน็พนัธมติรจากอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
เพยีงรายเดยีว ทีใ่หก้ารสนบัสนนุองคก์ร The Nature Conservancy  
ในพ้ืนท่ีอนุรักษ์สัตว์ป่า 22,660 เฮกตาร์ของลอยซาบา และ 
ฟาร์มปศสุตัว์ในไลคเีปียทางตอนเหนือในประเทศเคนยา เรายดึมัน่ 
ตามปรัชญาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเอเลวาน่า คอลเลคชั่น 
และได้ออกแบบแคมป์ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด 
เท่าท่ีจะสามารถทำาได้ ซ่ึงรวมไปถึงการติดต้ังระบบน้ำาเสีย แผงโซลาร์ 
ที่ผสานเข้ากันกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ Wildlife Warrior ท่ีได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิ  
Land & Life ของเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ให้การศึกษาแก่ 
นักอนุรักษ์รุ่นใหม่ และพัฒนาและให้ความรู้ตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานการศึกษาท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้นักเรียน
เห็นถึงความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นระหว่างการท่องเที่ยว
ดูสัตว์ป่าและประโยชน์ของชุมชน โครงการนี้มีเยาวชนอายุ
ระหว่าง 6-14 ปี มากกว่า 1,600 คน จาก 6 โรงเรียนรอบ
โรงแรมของเอเลวาน่า คอลเลคชั่นเข้าร่วมกิจกรรม โดย
เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ การแลกเปลี่ยนความรู้ 
รุ่นต่อรุ่น การคิดนอกกรอบ และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
สำาหรับเยาวชนที่เรียนดีเยี่ยม จะได้รับทุนการศึกษาในอัตรา 
ร้อยละ 75 ของค่าเล่าเรียน ตลอดระยะเวลา 4 ปี ในการเรียน
ระดบัมธัยมศกึษา นอกจากนีน้กัเรยีนเหลา่นีจ้ะไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม
ประจำาปีเป็นเวลา 3 วัน ในการโต้วาทีประเด็นด้านการอนุรักษ์ 
ได้พบและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ในประเด็น 
ด้านการท่องเที่ยวดูสัตว์ป่าและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน 
ท่ีเข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หนังสือ 
ลูกบอล เสื้อผ้า และทุนในการก่อสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก 
ให้กับโรงเรียน วิสัยทัศน์ของมูลนิธิ Land & Life คือการที่เยาวชน
จากชมุชนคนเลีย้งปศสุตัวท์ีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณทีเ่ราดำาเนนิงานอยู่  
เหน็คณุคา่ของการปกปอ้งสตัวป์า่และผนืปา่ สามารถสรา้งคณุค่า 
ท่ียั่งยืนอย่างชัดเจน และรักษาพ้ืนท่ีท่ีมีคุณค่าน้ีสืบต่อไปยัง 
คนรุ่นถัดไป

In Africa, with the opening of Loisaba Tented Camp 
in 2016, Elewana Collection became the only tourism  
partner supporting The Nature Conservancy on their 
22,660 hectares Loisaba Wildlife Conservancy and  
working cattle ranch in Northern Laikipia, Kenya.  In line 
with Elewana Collection’s environmental philosophy, the 
camp was designed to have as little impact as possible 
on its surroundings, including a grey water system and 
solar panels that blend into the environment. 

The Wildlife Warrior Program sponsored by The  
Elewana Collection’s Land & Life Foundation works to 
educate the next generation of conservationists and 
meet local education and development priorities whilst  
underlining the strong link between wildlife tourism and 
community benefits. Over 1,600 children aged 6-14 are 
currently participating in activities in six schools around 
Elewana Collection properties in or near conservation 
areas. All children participate in conservation education  
activities, promoting inter-generational knowledge  
sharing, innovative thinking, and creative skill  
development. For high achievers, the program provides 
75% scholarship for the whole of their 4-year  
secondary education. These top young scholars come 
together annually at a three-day retreat to debate  
conservation issues and to meet and learn from  
conservation stakeholders about the challenges of wildlife 
tourism and related issues. Participating schools benefit 
by receiving donations of supplies (books, footballs,  
clothing) and funds for school facilities construction. 
Land & Life Foundation’s vision is to ensure that the youth 
of pastoralist communities living within the environs we 
operate in are conversant with the value of protecting 
wildlife and wilderness areas, that they generate tangible 
and sustainable value from doing so, and that they remain 
empowered and effective custodians of these precious 
areas for generations to come.
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In 2016, no material non-compliance with environmental 
laws or regulations was identified.

ในปี 2559 เราไม่พบว่ามีการกระทำาท่ีขัดต่อกฎหมายหรือข้อกำาหนด 
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำาคัญ

การปกป้องพ้ืนป่าท่ีอดุมสมบูรณ์และเป็นแนวเชือ่มตอ่ปา่ 
ช่วงย้ายถิ่นฐานของสัตว์ป่าในเทือกเขาบรรทัด และพื้นที่ 
อนุรักษ์สัตว์ป่าในแอฟริกา ทำาให้เราได้มีส่วนช่วยใน 
การอนุรักษ์สัตว์ท่ีใกล้สูญพันธ์ุและถูกคุกคาม จำานวน 
ประเภทของสัตว์ที่ถูกคุกคามตามบัญชีแดงของสหภาพ 
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ เรามีส่วนช่วยปกป้อง 
ในพื้นที่ดำาเนินการต่างๆ มีดังนี้

• ส่ิงมีชีวิตท่ีมีความเส่ียงข้ันวิกฤติต่อการสูญพันธ์ุ: 8
• สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์: 16
• สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์: 7
• สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์: 5

รายชื่อของสัตว์ท่ีตกอยู่ในอันตรายและถูกคุกคามทั้ง  
36 ประเภท อยูใ่นหวัขอ้ผลการดำาเนนิงานดา้นการพฒันา 
อย่างยั่งยืนปี 2559 ของรายงานนี้

Our contribution to the protection of the corridor  
in Cardamom Mountains and wildlife conservancy  
in Africa includes protection of endangered  
and threatened inhabitants. The following are the  
number of International Union for the Conservation  
of Nature (IUCN) Red List of Threatened Species 
that are protected in those areas:

 Critically Endangered Species: 8

 Endangered Species: 16

 Vulnerable Species: 7

 Near Threatened Species: 5

The 36 endangered and threatened species  
are listed in the Sustainability Performance  
Data 2016 section of this report.

Land & Life Foundation, together with Elewana  
Collection’s Tarangire Treetops, continues to support the 
Randilen Wildlife Management Area (WMA) of Tanzania.  
This model WMA implements innovative Human-Elephant 
Conflict Mitigation Program to reduce conflict caused 
by crop-raiding elephants. The program aims to protect 
elephants and wildlife, and also enhance local villagers’  
respect for and value of wildlife and conservation.  
The mitigation program focuses on implementing non-
lethal methods of crop protection by providing farmers 
with a toolkit that deters elephants from raiding. These  
interventions act as physical, visual and auditory irritants. 
Each toolkit consists of five interventions: chili fences, 
LED high-powered torch, elephant bullhorns, chili clouds 
and roman candles (fireworks).  

มูลนิธิ Land & Life ยังได้ร่วมมือกับ ทารางกิรี ทรีท๊อปส์ ของ 
เอเลวาน่า คอลเลคช่ัน ในการสนับสนุนการจัดต้ังพื้นที่จัดการ 
สตัว์ปา่ (Wild Life Management Area – WMA) ในพืน้ทีแ่รนดเิลน 
ของประเทศแทนซาเนยี โครงการนีเ้ปน็โครงการปอ้งกนัขอ้ขดัแยง้ 
ระหวา่งมนษุยแ์ละชา้งปา่ เพือ่ลดความขดัแยง้ทีเ่กดิจากการทีช่า้ง 
เข้ามาหากินในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร โครงการน้ีมี
เป้าหมายในการปกป้องช้างและสัตว์ป่า และส่งเสริมให้ชาว
บ้านในพื้นที่มีความเคารพและเห็นคุณค่าของสัตว์ป่าและ
การอนุรักษ์ โครงการป้องกันนี้มุ่งเน้นการใช้วิธีป้องกันพืชผล
ทางการเกษตรทีไ่มท่ำาใหเ้กดิอนัตรายรา้ยแรงตอ่ชา้งหรอืสตัวป์า่  
โดยการแจกจ่ายชุดเครื่องมือไล่ช้างที่ทำาให้เกิดความรำาคาญ 
ต่อช้างทางกาย ตา และโสต ชุดเครื่องมือนี้ประกอบไปด้วย
อุปกรณ์ 5 ชนิด ได้แก่ รั้วต้นพริก ไฟฉายกำาลังแรงสูง หวูดไล่ช้าง 
ผงพริก และ พลุ 
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Minor aspires to help create a world where people live in harmony 
amongst themselves, and with the planet. To us, being part of 
the community comes with the responsibility to also take care 
of others.  We believe that by encouraging and fostering a social  
responsibility mindset among our employees and with our partners,  
we will be able to develop individuals and future leaders who 
not merely excel at achieving business results, but would also 
be committed to making a positive difference to society and the 
environment.

Minor Together With Love is our branding which promotes the 
spirit of volunteerism and our aspirations to foster a social  
responsibility mindset. Collectively as a group, we strive to create 
opportunities for our employees and our partners to voluntarily 
participate in initiatives with positive social or environmental 
impacts. 

New recruits are introduced to the social responsibility concept 
during orientation, where they are briefed on Minor’s sustainability  
approach, framework and initiatives. They are encouraged to 
participate in various initiatives to expose them to organizations 
and activities that would continually foster a social responsibility 
mindset throughout their careers with Minor. The following are 
key highlights of our community engagement initiatives in 2016.  

CaRInG FOR 
COMMUnITIES
ห่วงใยใส่ใจสังคม

ไมเนอร์มุ่งม่ันท่ีจะช่วยสร้างโลกท่ีประชากรอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี สำาหรับเรา 
การเปน็สว่นหนึง่ของชมุชนมาพรอ้มกบัความรบัผดิชอบในการดแูลคนอืน่ๆ 
ทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน เราเชือ่วา่การสนบัสนนุและสง่เสรมิการสรา้งจติส�านกึ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหแ้กพ่นักงานและพันธมติรของเราน้ัน จะทำาให้
เราสามารถท่ีจะพัฒนาบุคลากรและผูน้ำาในอนาคตท่ีไมเ่พียงแตเ่ป็นเลิศใน
การบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ แตย่งัมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความแตกตา่งในเชงิบวก 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ Minor Together With Love เป็นสัญลักษณ์ของไมเนอร์ใน 
การสง่เสรมิจติสำานกึในการรว่มใจเปน็อาสาสมคัรและรบัผดิชอบตอ่สงัคม  
โดยสร้างโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของเราได้มีส่วนร่วมใน
โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวก

เราเริ่มปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรตั้งแต่ 
วันปฐมนิเทศ ซึ่งพนักงานใหม่จะได้รับทราบถึงวิธีการและแนวทางสู่ 
การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื รวมถงึโครงการตา่งๆ ของไมเนอร์ โดยเราสนับสนนุ
ใหพ้นักงานเข้าร่วมโครงการตา่งๆ เพ่ือใหม้สีว่นร่วมกบัองค์กรและกจิกรรม
ต่างๆ ที่จะสร้างจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาการทำางานกับไมเนอร์

ตัวอย่างโครงการเพื่อสังคมของไมเนอร์ในปี 2559 มีดังต่อไปนี้
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CaRInG FOR 
COMMUnITIES
ห่วงใยใส่ใจสังคม

minor 
FouNDER’S DAY

• “วันทำาดีด้วยจิตอาสา” ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 4 
มิถุนายนของทุกปี

• เราส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกในการให้ โดยใช้เวลา
หนึ่งวันในการทำาความดี

• พนักงานจากสำานกังานใหญแ่ละโรงงานผลติของไมเนอร ์ 
ได้จัดกิจกรรมการปรับปรุงโรงเรียน ซึ่งอยู่ในโครงการที่
เราให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จำานวน 6 แห่ง 

• พนักงานของโรงแรมกว่า 40 แห่งและพนักงานของ 
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศกว่า 15 ประเทศ 
ได้ร่วมกันทำากิจกรรมมากมาย เช่น การระดมทุนเพื่อ 
ช่วยเหลือกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ การจัดกิจกรรม 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การบริจาคโลหิต การทำา 
ความสะอาดบริเวณชายหาดและสวนสาธารณะ และ
การปลูกป่าชายเลน 

• Annual “Day of Good Deeds” celebrated on June 4th of every year.
• Employees are encouraged to embrace the spirit of giving by  
 spending the day contributing their time and efforts to a good  
 cause.
• Employees from head office and manufacturing factories  
 participated in school facility improvement activities in 6 schools  
 which are part of an on-going corporate-level school adoption  
 program.
• Employees of over 40 hotel properties and international food  
 operations in 15 countries participated in various initiatives. These  
 included fundraisers for special causes, hosting events for the  
 underprivileged, blood donations, clean-ups at beaches and parks,  
 and mangrove planting.

Total Employee Volunteers 3,568
จำานวนพนักงานจิตอาสา

• โรงแรมของไมเนอร์หลายแห่งจัดกิจกรรมรับบริจาค
โลหิตในวัน Minor Founder’s Day หรือจัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของกจิกรรมการมสีว่นร่วมกบัชมุชน ในโครงการ อนนัตรา  
365 วันแห่งการทำาความดีด้วยเช่นกัน

QuarTerly 
blood donaTions 
AT CoRPoRATE oFFICE 
การบริจาคโลหิตรายไตรมาสที่สำานักงานใหญ่

• เป็นกิจกรรมท่ีเราร่วมจัดกับบริษัทท่ีอยู่ในละแวกใกล้เคียง 
2 แห่ง

• Jointly organized with two neighboring companies
Beneficiary Organization The Thai Red Cross Society 
องค์กรที่ได้รับความช่วยเหลือ สภากาชาดไทย

Total Donors 626
จำานวนผู้บริจาค

Total Donated Volume (cc) 255,650
ปริมาณโลหิตที่บริจาค (ซีซี)

Total Volunteer Hours 313
จำานวนชั่วโมงทำางานจิตอาสา

• A number of hotel properties also organized blood  
 donations during Minor Founder’s Day or as part of  
 the Anantara 365 Days of Good Deeds community  
 engagement initiative

Total Volunteer Hours 16,192
จำานวนชั่วโมงทำางานจิตอาสา
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double-imPacT 
TEAM BuILDING 
กิจกรรมสร้างทีมให้ได้ผลสองต่อ 

good deeds 
IN YouR 
BIRTH MoNTH
โครงการทำาดีในเดือนเกิด

• การจัดกิจกรรมจิตอาสารายเดือนให้กับพนักงาน
โดยสำานักงานใหญ่

• โครงการน้ี เป็นการเชิญชวนพนักงานท่ีเกิดในเดือน
น้ันๆ มาฉลองวันเกิดร่วมกันโดยทำาความดีเพ่ือ
ชุมชน สำาหรับกิจกรรมในปี 2559 ได้แก่ การเยี่ยม 
ศนูยเ์ล้ียงเด็กท่ีมคีวามตอ้งการพิเศษและเยาวชนที ่
ด้อยโอกาส การจัดงานระดมทุนเพื่อกิจกรรมการ
กุศล และงานจิตอาสาทำาดีความเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุยเดช

Initiatives that combined team building/ leadership development 
with volunteering efforts in support of the environment and education:
• Minor Food Manager’s Conference 2016: 2-day event involving  
 1,200 executives and employees re-planting 1,112 mangrove trees
• Global Shared Services Center team CSR outing: 180 employees  
 planted mangrove trees 
• Minor Food International Franchise: 54 franchisees joined the  
 International Franchise team in a CSR initiative involving  
 improvements of a science room for Grade 4-6 students and the  
 school playground of a Minor-supported school

• Corporate-level monthly employee volunteer program.
• Employees born in a particular month are invited to participate 

in community initiatives to celebrate their birthdays together with 
their colleagues.  Activities in 2016 included visits to centers for 
children with special needs, underprivileged and disadvantaged  
youth, as well as fundraising for charitable causes and volunteering  
at public events held to honor the late King Bhumibol Adulyadej 
of Thailand.
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• Wishing Tree Project in 11 Queensland hotels – raised and donated  
AUD 44,044 

• The project supports the Children’s Hospital Foundation at Lady 
Cilento Children’s Hospital for children struggling to conquer 
different forms of cancers

• The Foundation also funds life-saving medical research, invests  
in vital new equipment and provides comfort, entertainment, 
family support and care programs

• Oaks IT department rebuilt 10 laptops at cost of AUD 5,000 and 
donated to Lotus House, a children rehabilitation center in Cambodia

oaks HoTELS & RESoRTS  
โรงแรมในเครือ โอ๊คส์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
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เปน็กิจกรรมทีร่วมการสรา้งทมี/การพัฒนาผูน้ำาเขา้กบัการปลูกจติสำานึก
ในการเป็นอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการศึกษา
• Minor Food Manager’s Conference 2559: กจิกรรม 2 วนัของผูบ้รหิาร 

และพนักงานไมเนอร์ ฟู้ด จำานวน 1,200 คน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง 
จำานวน 1,112 ต้น

• กจิกรรมเพือ่สงัคม ของทมี Global Shared Services Center: พนกังาน
จำานวน 180 คน ร่วมกันปลูกป่าโกงกาง

• กจิกรรมของกลุม่ Minor Food International Franchise: ผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจแฟรนไชส์จำานวน 54 ราย ร่วมกับทีมแฟรนไชส์ต่างประเทศ
ทำากิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และสนามเด็กเล่นในโรงเรียนซึ่งอยู่ใน 
การอุปถัมภ์ของไมเนอร์ 

Total Employee Volunteers 1,435
จำานวนพนักงานจิตอาสา

Total Volunteer Hours 11,284
จำานวนชั่วโมงทำางานจิตอาสา

Total Number of Beneficiary  9
Organizations
จำานวนองค์กรที่ได้รับความช่วยเหลือ 

Total Cash and Non-Monetary  827,783.25
Contribution (Value – Baht) –  
Employees and Partners
จำานวนเงินและสิ่งของบริจาค (บาท) 
โดยพนักงานและพันธมิตร  

Total Employee Volunteers  383
จำานวนพนักงานจิตอาสา 

Total Volunteer Hours 1,722
จำานวนชั่วโมงทำางานจิตอาสา

• โครงการต้นไม้ที่ เ ขียนคำาอธิษฐานของเด็กๆ ในโรงแรมใน 
รัฐควีนส์แลนด์จำานวน 11 แห่ง - ระดมทุนและบริจาคเงินจำานวน 
44,044 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

• โครงการน้ีสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (Children’s Hospital 
Foundation) ท่ีโรงพยาบาล Lady Cilento Children’s Hospital   
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งชนิดต่างๆ 

• มูลนิธินี้ยังให้ทุนแก่งานวิจัยทางการแพทย์เพ่ือช่วยชีวิตมนุษย์  
ลงทุนซ้ือเคร่ืองมือท่ีจำาเป็นต่างๆ และให้ความช่วยเหลือครอบครัว 
ในการดูแลผู้ป่วย อำานวยความสะดวกและให้ความบันเทิงอีกด้วย

• ฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศของโอค๊สไ์ด้ซอ่มแซมเครือ่งคอมพวิเตอร ์
แล็ปท็อปจำานวน 10 เครื่องขึ้นมาใหม่ด้วยต้นทุน 5,000 ดอลลาร์ 
ออสเตรเลีย และได้บริจาคให้แก่ Lotus House ซึ่งเป็นศูนย์ฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพเด็กในประเทศกัมพูชา

ANANTARA & AVANI 
in african region
อนันตราและอวานีในทวีปแอฟริกา

Minor Hotels’ properties in Zambia, comprising of AVANI  
Victoria Falls Resort and Royal Livingstone Victoria Falls 
Zambia Hotel by Anantara, partnered with Family Hope 
Foundation on a women empowerment initiative. The 
properties’ Community Trust Fund Committee funded 
an industrial peanut butter making machine in 2015.  
In 2016, the properties organized three training  
sessions for 25 women who were trained on business 
skills and peanut butter production.

AVANI Windhoek raised 35,000 Namibian dollars to 
construct a house for a single mother and her 2 children,  
whose shack had burned down. The property also donated  
blankets and groceries to the family.

โรงแรมของไมเนอร์โฮเทลส์ ในแซมเบีย ซึ่งประกอบด้วย 
อวานี วิคตอเรีย ฟอลส์ และเดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน 
วิคตอเรีย ฟอลส์ แซมเบีย บาย อนันตรา ได้ร่วมกับมูลนิธิ  
Family Hope ทำาโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ในปี 2558 
คณะกรรมการกองทุนเพื่อชุมชนของกลุ่มโรงแรมเหล่านี้ 
ได้มอบทุนเพื่อจัดหาเครื่องทำาเนยถั่วลิสง และในปี 2559  
ได้จัดฝึกอบรมทักษะทางธุรกิจและการผลิตเนยถั่วลิสง  
จำานวน 3 ครั้ง แก่สตรีจำานวน 25 คน

อวานี วินด์ฮ็อกได้มอบเงินจำานวน 35,000 ดอลลาร์นามิเบีย 
เพ่ือสร้างบ้านให้แก่คุณแม่เ ล้ียงเด่ียวและลูกสองคนที่  
กระท่อมถูกไฟไหม้ พร้อมบริจาคผ้าห่มและอาหารแห้งให้แก่
ครอบครัวนี้ด้วย

Beneficiary Family Hope Foundation
องค์กรที่ได้รับความช่วยเหลือ มูลนิธิ Family Hope

Total Funds Contributed  30,000
(Zambian Kwacha)
จำานวนเงินบริจาค 
(ควาชาแซมเบีย)

083รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)



elewana CoLLECTIoN 
เอเลวาน่า คอลเลคชั่น

Elewana Collection’s Arusha Coffee Lodge hosts custom-built  
workshop and retail outlet for Shanga within its property.  
Shanga is a self-sustaining social enterprise which provides  
supportive employment opportunities and a safe working  
environment for people with disabilities. Shanga employs  
58 people, of whom 30 are people with disabilities. They 
create high quality handmade jewelry, glassware and  
homewares made from recycled materials like glass and  
metals. In 2016, Shanga generated gross revenue of  
approximately USD 586,000, which was enough to cover 
its total operating costs. 

In 2016, Elewana Collection’s Land & Life Foundation, 
with support from Elephant Pepper Camp Masai Mara and  
2 other sponsors, hosted the 5th Annual Medical Camp in  
the Masai Mara, Southern Kenya. The camp brought vital  
medical services, support and supplies to the people  
around Aitong. The community has no regular access to  
medical services, so the camp is literally a lifeline for 
many of them. In 2016 the medical camp focused on 
childbirth and midwifery, adult health, pediatrics and 
dentistry and treated 885 people in 3 days.

โรงแรมอารูชา คอฟฟี่ ลอดจ์ ของเอเลวาน่า คอลเลคชั่น ได้สร้าง 
ศูนย์หัตถกรรมและร้านค้าสำาหรับกลุ่ม “ชางกา” ขึ้นภายใน
บริเวณโรงแรม ทั้งนี้ กลุ่มชางกา คือกิจการเพื่อสังคมที่จัดตั้งขึ้น
เพ่ือสนับสนุนโอกาสและสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีปลอดภยั 
ให้กับคนพิการ ชางกามีพนักงาน 58 คน ซึ่งเป็นคนพิการจำานวน 
30 คน ชา่งฝมีอืเหลา่นีผ้ลติเครือ่งประดบัทีท่ำาดว้ยมอืคณุภาพสูง  
เครื่องแก้วและถ้วยชามที่ทำาจากวัสดุรีไซเคิล เช่นแก้วและโลหะ  
ในปี 2559 ชางกามีรายได้ประมาณ 586,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ซึ่งเพียงพอสำาหรับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานขององค์กร

ในปี 2559 มูลนิธิ Land & Life ของโรงแรมเอเลวาน่า คอลเลคชั่น 
ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของเอเลเฟนท์ เพพเพอร์ แคมป์ มาไซ 
มารา่ และผูส้นบัสนนุอกีสองราย ไดจ้ดัหนว่ยแพทยอ์าสาประจำาปี 
เป็นปีท่ี 5 ไปท่ีเมืองมาไซ มาร่า ทางใต้ของประเทศเคนยา  
หน่วยแพทย์นี้ให้บริการทางการแพทย์ที่จำาเป็นแก่ประชาชนใน
ชมุชน Aitong ซึง่เปน็ชมุชนทีส่าธารณสขุทางการแพทยไ์มส่ามารถ
เข้าถึงได้เป็นประจำา ดังน้ันหน่วยแพทย์อาสาน้ีได้ช่วยรักษาคน 
ไว้มากมาย โดยในปี 2559 หน่วยแพทย์อาสาได้มุ่งเน้นในเรื่อง 
การทำาคลอดและการผดุงครรภ์ สุขภาพของผู้ใหญ่ กุมารเวชศาสตร์ 
และทันตกรรม และได้ทำาการรักษาผู้ป่วย 885 คนภายในเวลา 3 วัน
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ananTara 365 DAYS oF GooD DEEDS
โครงการ อนันตรา 365 วันแห่งการทำาความดี

• Launched in 2012, this initiative reflects that at least  
 one good deed takes place at one Anantara property  
 every day of the year.
• In 2016, activities organized by properties included  
 being venue host for “30-Hour Famine” event,  
 elephant hospital inspection, food donations to a local  
 hospital, diabetes camp for the local community,  
 fundraiser runs and walks, temple and beach clean-ups,  
 lunches hosted for the less fortunate and the elderly.

• ริเร่ิมขึ้นในปี 2555 แนวคิดของโครงการคือการสนับสนุน 
การทำาความดีอย่างน้อยหน่ึงอย่างในโรงแรมของเราทุกๆ วัน
ตลอดทั้งปี

• ในปี 2559 โรงแรมได้ทำากิจกรรมต่างๆ รวมถึง กิจกรรม  
“30-Hour Famine” การเย่ียมเยียนโรงพยาบาลช้าง การบริจาค 
อาหารให้แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่น การจัดค่ายโรคเบาหวาน
ให้แก่คนในชุมชน งานเดินวิ่งเพื่อการกุศล การทำาความสะอาด 
วัดวาอารามและชายหาด การเป็นเจ้าภาพเล้ียงอาหารกลางวัน 
ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา

084 2016 Sustainability Report
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Vgc 
FooD GRouP
วีจีซี ฟู้ด กรุ๊ป 

• CafeSmart fundraiser: Head office and selected 
wholesale accounts participated in supporting local 
communities against homelessness

• CafeSmart fundraiser: สำานักงานใหญ่และผู้ค้าส่งร่วมกัน
สนับสนุนโครงการช่วยเหลือคนไร้ที่อยู่อาศัยในชุมชน

Beneficiary Organization
StreetSmart Australia
Total Funds Raised
AUD 4,643.85

องค์กรท่ีได้รับความช่วยเหลือ
StreetSmart Australia
จ�านวนเงินบริจาค
4,643.85 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

oTher csr acTiViTies 

BY MINoR HoTELS
กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ โดยไมเนอร์ โฮเทลส์

• Properties under Minor Hotels also regularly organized  
community engagement activities to support local  
communities and social causes.

• Activities included collection of bottle caps as materials  
for prosthetic legs and donating them to the Prostheses  
Foundation of HRH The Princess Mother in Thailand;  
donation to Seychelles Football Federation to support youth 
football development; food and clothes donations to a home 
for the underprivileged living with HIV/AIDS in Botswana.

• โรงแรมต่างๆ จดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มกบัชนุชนทอ้งถิน่ 
และสนับสนุนสังคมเป็นประจำา

• กจิกรรมตา่งๆ ไดแ้ก ่การเกบ็ฝาขวดมาเปน็วสัดุในการทำาขาเทียมและ 
บรจิาคใหแ้กม่ลูนธิขิาเทยีมในสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี
การบริจาคให้แก่ Seychelles Football Federation เพื่อส่งเสริม 
การพัฒนากีฬาฟุตบอลเยาวชน การบริจาคอาหารและเสื้อผ้า 
ให้แก่บ้านเด็กด้อยโอกาสที่เป็นโรคเอดส์ในบอตสวานา 

The coffee club AuSTRALIA 
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลีย

• Biggest Morning Tea Campaign: 33 Perth stores participated and donated AUD 1 from every cup of coffee sold to Cancer 
Council Western Australia

• My Room Telethon: Provided coffee cart at AFL Footy Show 
• Brisbane Festival’s Riverfire 2016: Hosted sick children from Lady Cilento Children’s Hospital 

• โครงการ  Biggest Morning Tea: 33 ร้านในเมืองเพิร์ท ร่วมกันบริจาคเงิน 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย สำาหรับทุกๆ 1 แก้วกาแฟท่ีจำาหน่ายได้
• โครงการ My Room เพื่อระดมเงินบริจาคทางโทรศัพท์: ให้บริการเครื่องด่ืมกาแฟในงาน AFL Footy Show 
• งาน Brisbane Festival’s Riverfire ประจำาปี 2559: ให้การดูแลเด็กป่วยจำานวน 6 คนจากโรงพยาบาล Lady Cilento Children’s Hospital 

Beneficiary Organization Total Funds Raised 
Cancer Council Western Australia AUD 10,000
My Room AUD 25,000
Lady Cilento Children’s Hospital AUD 20,000

องค์กรที่ได้รับความช่วยเหลือ จ�านวนเงินบริจาค  
Cancer Council Western Australia 10,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
My Room 25,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
Lady Cilento Children’s Hospital 20,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

085รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)



SuStAinAbilitY 
perForMAnCe DAtA 2016
ผลการดำ เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559

Consolidated 
(Baht million)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท)

Total Revenue
รายได้รวม

 39,787  48,014  56,973 

Gross Profit
กำาไรขั้นต้น

 23,299  26,225  31,710 

EBITDA
กำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา

 8,849  11,908  13,229 

Net Profit
กำาไรสุทธิ

 4,402  7,040  6,590 

Benefits to employees comprising salaries, 
wages, welfares and regular contribution
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงิน
เดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นๆ 

 9,120  11,347  13,674 

Dividend to Shareholders
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 1,411  1,401 (1)  1,540 

Finance Costs paid to Lender
ต้นทุนทางการเงิน

 1,109  1,254   1,572 

Corporate Income Tax paid to Government
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายให้รัฐบาล

 397  411  1,032 

Profitability Ratio (%)
ความสามารถ
ในการทำากำาไร (%)

Return on Total Assets (ROA)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

 6.55  8.15 (2)  6.37 

Return on Total Equity (ROE)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 15.47  21.10 (2)  17.00 

Per Share Data (Baht)
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

Earnings per Share
กำาไรสุทธิต่อหุ้น

 1.00 1.60 1.50

Note:       
(1) During 2015, the Company paid total dividend of Baht 1,401 million (Baht 0.35 per share), comprising of Baht 1,001 million in cash and 
 Baht 400 million in shares.       
(2) 2015 balance sheet was restated after the completion of fair value measurement of assets and liabilities acquired under 
 the Tivoli Hotels & Resorts and Minor DKL.       

หมายเหตุ:      
(1) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในเดือนเมษายน 2558 รวมทั้งสิ้น 1,401 ล้านบาท ประกอบไปด้วยเงินสดจำานวน 1,001 ล้านบาท (0.35 บาทต่อหุ้น) 
 และหุ้นปันผลจำานวน 400 ล้านบาท
(2) งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2558 ได้รับการปรับปรุง ภายหลังจากที่การตีมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ของกลุ่มทิโวลี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทและไมเนอร์ ดี เค แอล 
 ที่บริษัทได้ซื้อกิจการเข้ามาได้เสร็จสิ้นลง 

Economic Performance
ผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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From inception until 31 December 2016
ตั้งแต่วันเริ่มลงทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Minor International’s key Overseas Investment 
มูลค่าการลงทุนในต่างประเทศที่สำาคัญของไมเนอร์

Vietnam
เวียดนาม 
USD 24

other Southeast Asia
ประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

USD 15

Amount (million)

Africa
แอฟริกา

USD 227

Australia/ New Zealand
ออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด์

aUD 178

China
จีน 
USD 98

Maldives
มัลดีฟส์ 

USD 165

Portugal & Brazil
โปรตุเกสและบราซิล

EUR 272

Singapore
สิงคโปร์

SGD 72

Sri Lanka
ศรีลังกา 
USD 41

087รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559
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Board of Directors’ Composition by Gender 
สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทแยกตามเพศ 

Board of Directors’ Composition by age
สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทแยกตามอายุ

8
1

2

Composition of Governance Body
สัดส่วนโครงสร้างกรรมการบริษัท

Male
ชาย 7 Female

หญิง
 

30-50 Yrs (ปี)

> 50 Yrs (ปี)
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Total number of Employees and Proportion by Employee Type(1) 

จำานวนพนักงาน (คน) และสัดส่วนตามประเภทการจ้างงาน(1)  

Grand Total / ยอดรวมทั้งหมด

 64,115

Full Time 
พนักงานประจำา

87%

Full Time 
พนักงานประจำา

37%

Full Time 
พนักงานประจำา

67%

Full Time 
พนักงานประจำา

93%

Minor lifestyle

1,758
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

Minor Global Solutions 
& Corporate office

326 
ไมเนอร์ โกลบอล โซลูช่ันส์ 
และสำานักงานใหญ่

Minor Hotels
ไมเนอร์ โฮเทลส์

24,041
ไมเนอร์ ฟู้ด
Minor Food

37,990
Part Time

พนักงานชั่วคราว

13%

Part Time
พนักงานชั่วคราว

63%

Part Time
พนักงานชั่วคราว

7%

Part Time
พนักงานชั่วคราว

33%

Human Resource Performance
ผลการดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

Note:  
(1) All employees including all significant  
 subsidiaries, and include employees  
 of managed hotel properties and  
 franchise
(2) Minor employs over 120 nationalities  
 within our group.

หมายเหตุ: 
(1) พนักงานของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร ์
 เนชัน่แนล จำากดั (มหาชน) และ บรษิทัย่อย  
 รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัท 
 รับจ้างบริหาร และ แฟรนไชส์
(2)  ไมเนอร์จ้างพนกังานจำานวนมากกว่า 120  
 สัญชาติมาทำางานในกลุ่มของเรา

Note:  
(1) All employees including all significant subsidiaries, and include  
 employees of managed hotel properties and franchise

Proportion of Employees by nationality(1), (2)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามสัญชาติ(1), (2) As of 31 December 2016
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

As of 31 December 2016
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Vietnamese เวียดนาม 3.5%

Indian อินเดีย 2.9%

Sri lankan ศรีลังกา 2.3%

Cambodian กัมพูชา 2.1%

Filipino ฟิลิปปินส์ 2.0%

Portuguese โปรตุเกส 1.8%

Maldivian มัลดีฟส์ 1.6%

Brazilian บราซิล 1.4%

Malaysian มาเลเซีย 1.1%

zambian แซมเบีย 1.1%

nepalese เนปาล 1.1%

Thai  
ไทย

52.4%

australian 
ออสเตรเลีย

11.6%

Other 
อื่นๆ
9.8%

Chinese
จีน

5.3%

หมายเหตุ: 
(1) พนักงานของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) และ  
 บรษิทัย่อย รวมถึงพนกังานของโรงแรมท่ีบรษิทัรบัจ้างบรหิาร และ แฟรนไชส์   
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As of 31 December 2016
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Proportions of Employees by level(1)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน(1)

 Senior Management
 ผู้บริหารระดับสูง

 Middle Management / Supervisor
 ผู้บริหารระดับกลาง / หัวหน้างาน 

 Staff
 พนักงานปฏิบัติการ    
 

7.6%

1.4%

91.0%

As of 31 December 2016
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Proportions of Employees by age(1) 

สัดส่วนของพนักงานแยกตามอายุ(1)

Note:  
(1) For Minor Food, Minor Lifestyle, and head office: Includes Thai subsidiaries  
 only. For Minor Hotels: Includes most of the hotels we own and/or operate.

หมายเหตุ: 
(1) สำาหรับธุรกิจอาหาร ธุรกิจจัดจำาหน่ายและธุรกิจสินค้า และสำานักงานใหญ่:  
 เฉพาะบริษทัและบรษิทัย่อยในประเทศไทยเท่านัน้ สำาหรบัธรุกจิโรงแรม: รวมโรงแรม 
 ส่วนใหญ่ทั้งที่เราเป็นเจ้าของและ/หรือบริหาร

More than 50 yrs

60%

36%

4%

30 yrs and below

31 - 50 yrs

As of 31 December 2016
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Proportions of Employees by Gender(1)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามเพศ(1)

Note:  
(1) For Minor Food, Minor Lifestyle, and head office: Includes Thai subsidiaries  
 only. For Minor Hotels: Includes most of the hotels we own and/or operate.

หมายเหตุ:
(1) สำาหรับธุรกิจอาหาร ธุรกิจจัดจำาหน่ายและธุรกิจสินค้า และสำานักงานใหญ่:  
 เฉพาะบริษทัและบรษิทัยอ่ยในประเทศไทยเทา่นัน้ สำาหรบัธรุกจิโรงแรม: รวมโรงแรม 
 ส่วนใหญ่ทั้งที่เราเป็นเจ้าของและ/หรือบริหาร

52%48%
Female

หญิง
Male
ชาย

Note: 
(1) For Minor Food, Minor Lifestyle, and head office: Includes Thai  
 subsidiaries only. For Minor Hotels: Includes most of the hotels  
 we own and/or operate.

หมายเหตุ: 
(1) สำาหรบัธรุกจิอาหาร ธรุกจิจดัจำาหน่ายและธรุกจิสนิค้า และสำานกังานใหญ่: 
 เฉพาะบรษิทัและบรษิทัย่อยในประเทศไทยเท่านัน้ สำาหรบัธรุกจิโรงแรม:  
 รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทั้งที่เราเป็นเจ้าของและ/หรือบริหาร
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Note:  
(1) For Minor Food, Minor Lifestyle, and head office: Includes Thai subsidiaries  
 only. For Minor Hotels: Includes all Anantara, AVANI and Per Aquum
       

Note:  
(1) For Minor Food, Minor Lifestyle, and head office: Includes Thai subsidiaries only. For Minor Hotels: Includes most of the hotels we own and/or operate.
(2) Turnover was calculated as Total number of employees that left the company during the year/ Average number of employees
(3) The information includes Part-time staff, student intern, Contracts, and Casual staff (who accounts for more than 40% of the relevant workforce data).  
 These staff by nature will be working for shorter tenure with the company

หมายเหตุ: 
(1) สำาหรบัธรุกจิอาหาร ธรุกจิจดัจำาหน่ายและธรุกจิสนิค้า และสำานกังานใหญ่: เฉพาะบรษิทัและบรษิทัย่อยในประเทศไทยเท่านัน้ สำาหรบัธรุกจิโรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ 
 ทั้งที่เราเป็นเจ้าของและ/หรือบริหาร
(2) อัตราการลาออกของพนักงานคำานวณโดยใช้จำานวนพนักงานที่ลาออกทั้งหมดใน 1 ปี หารด้วยจำานวนพนักงานโดยเฉลี่ย
(3) ข้อมูลรวมพนกังานชัว่คราว นกัศกึษาฝึกงาน พนกังานตามสญัญาจ้าง และพนกังานรายวัน (ซึง่มสีดัส่วนมากกว่า 40% ของข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง) โดยปกตแิล้วพนกังานเหล่านี ้
 จะมีอายุการทำางานที่สั้นกว่าพนักงานประจำาทั่วไป          
     

48%65%
Female

หญิง

106

Male
ชาย

Employee Turnover by age(1), (2)

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

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามอายุ(1), (2)

(รวมพนักงานชั่วคราว นักศึกษาฝึกงาน
พนักงานตามสัญญาจ้าง และพนักงานรายวัน)(3)

For the year ended 31 December 2016
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

For the year ended 31 December 2016
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Employee Turnover by Gender(1), (2) 
(Including Part-time, Students, Contracts, 
and Casuals)(3)

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามเพศุ(1), (2)

(รวมพนักงานเฉพาะกาล นักศึกษาฝึกงาน 
พนักงานตามสัญญาจ้าง และพนักงานรายวัน)(3)

More than 
50 yrs

78%

25%
14%

30 yrs 
and below

31 - 50 
yrs

average Training Hours per Employee per Year by level(1)

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี แยกตามระดับของพนักงาน

112Staff 
พนักงานปฏิบัติการ

Total average
ค่าเฉลี่ยรวม46Middle Management / 

Supervisor 
ผู้บริหารระดับกลาง / หัวหน้างาน

31Senior Management
ผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ: 
(1)  สำาหรบัธรุกจิอาหาร ธรุกจิจดัจำาหน่ายและธรุกจิสนิค้าและสำานกังานใหญ่: เฉพาะบรษิทั 
 และบรษิทัย่อยในประเทศไทยเท่านัน้ สำาหรบัธรุกจิโรงแรม: รวมโรงแรมของแบรนด์
 อนันตรา อวานี และ เปอร์ อควัม

091รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559
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Note:  (1) Training information does not include functional trainings for factories.
หมายเหตุ: (1) รายชื่อหลักสูตรนี้ ไม่ได้รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาทักษะฉพาะทางของบุคลากรในโรงงาน

Senior Management
ผู้บริหารระดับสูง

Middle Management / Supervisor
ผู้บริหารระดับกลาง / หัวหน้างาน

Staff
พนักงานปฏิบัติงาน

M
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์ โฮ
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์

E-Cornell Course
• Business Acumen
• Strategic Planning
• Dynamic Team
Minor Business Leaders Development 
   Program (MBLD)
Corporate Training Programs
• Targeted Selection
• Mastering Performance Management
• Mastering Workplace Coaching
• Situational Leadership
• Emergenetics
Skillsoft - Online Courses
• Leadership Advantage 3.0
• Interpersonal Development Course
• Leadership Courses
• Business Management Courses
• Personal Attributes Courses
• Performance Management Courses
• Teamwork Courses
Virtual Campus Courses

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

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

M
In

O
R 

FO
O

D
   

 ไม
เน

อร
์ ฟ
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Leadership Development Workshop
• Global Leadership Forum
• Leadership Workshop
• HR Conference
• SLD Program
• HR 5 Years Plan
• L&D World Congress
• Palladium Workshop
Minor Business Leaders Development 
Program (MBLD)
HR Academy
Leadership Academy
• Maximising Performance
• Targeted Selection
• Communicating for Leadership Success
• Setting Goals and Reviewing Results
• Coaching for Peak Performance
• Developing Yourself and Others
• Delegating with Purpose
• Making High-quality Decisions
Functional Expertise Training
• Ice-cream University
• Strategy Development Workshop
Computer Skills
• Microsoft Office Application
 Series of Microsoft Office 365 
• Recruitment System: Taleo
• Performance Management System: 
SuccessFactors
English Language Skills
• English Clinic
Company Orientation

New Generation Talent Program (NGT)
Leadership Academy
• Communicating for Leadership Success
• Developing Yourself and Others
Leadership Development Event
• Manager Conference
Area Coach University
• Communicating for Leadership Success
• Setting Goals and Reviewing Results
• Coaching for Peak Performance
• Developing Yourself and Others
• Building Trust
Store Leadership Development Programme (LDP)
• LDP 1: Motivation & Satisfaction, Questioning,   
  Making Decisions, Managing Performance
• LDP 2:  Motivation, Communication for Result, 
  Coaching & Mentoring, Managing Priorities
• LDP-3: Career Development, Effective 
  Communication, Coaching for high quality, 
  Managing Time
Store Management Training
• Interaction Management
• Business Management
• Effective Rostering
• People Management
• Training Management
• Food Safety Management
• Training Management
• Cost Management
• Inventory Management
• Supervision Skills
• Operations Excellence Audit System

Store Training
• Skill Master Certification Programme
• Suggestive Selling
• Cash Register Operations
• Handling Customer Complaints
• Customer Service Excellence
• Basic Delivery Operations
• Product Knowledge
• Cleaning and Sanitisation
• Food Safety and Equipment 
  Operations
• Grooming and Personal Hygiene
• POS System
• Visualize Training
Brand Orientation
Anti-Corruption Orientation for New 
Joiner

Minor Group’s Training & Development 2016(1) 
หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ปี 2559(1)
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Senior Management
ผู้บริหารระดับสูง

Middle Management / Supervisor
ผู้บริหารระดับกลาง / หัวหน้างาน

Staff
พนักงานปฏิบัติงาน

Anti-Corruption Orientation for New 
Joiner

• Shift Management
• Train the Trainer Certification Target Selection
• People PRIDE Profit Training 
• Capability Model Training
Company Orientation
Anti-Corruption Orientation for New Joiner
Management Orientation
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Minor Business Leaders Development 
Program (MBLD)
HR Academy
Leadership Academy
• Maximising Performance
• Targeted Selection
• Communicating for Leadership 
  Success
• Setting Goals and Reviewing Results
• Coaching for Peak Performance
• Developing Yourself and Others
• Delegating with Purpose
• Making High-quality Decisions
Strategic Merchandising
Minor Orientation
Anti-Corruption Orientation 

New Generation Talent Program (NGT)
Leadership Academy
• Communicating for Leadership Success
• Setting Goals and Reviewing Results
• Coaching for Peak Performance
• Developing Yourself and Others
    - Building Trust
    - Targeted Selection
• Train-the-trainer Certification
• Strategic Merchandising
• Financial Analysis & Planning
• EF Training (Brain Executive Function)
• Strategic Sales Planning
Law and insurance for Importer and Exporter

Shop Staff Training
• Minor Orientation & Brand Introduction
• 7 Steps Basic Selling Techniques
• Customer Service & Complaint 
  Handling Techniques
• GUESTS Training
• Perfect Make-up & Grooming
• Minorplus Training
• Textile Knowledge & Styling Advisor
• Shoe, Bag and Accessories Product 
  Knowledge
• Professional Footwear & Bag Care Tips
• Body Line, Design and Colors
• Body Measurement Training
• Cookware Knowledge & Professional 
  Care Tips
• Visual Merchandising
• Leadership Communication Techniques
• Targeted Selection
• SMS Training
MEG Sales Team
• Product Knowledge (New York City  
 English, Hello Teddy 3 Languages,  
 Child First Library, Braincheker)
•English for Service Communication
Minor Orientation
Anti-Corruption Orientation 
Microsoft Office 365

M
In

T 
/ M

G
S

Leadership Development Workshop
• Leadership Workshop
• HR Conference
• HR 5 Years Plan
Minor Business Leaders Development 
Program (MBLD)
HR Academy
Leadership Academy
• Maximising Performance
• Targeted Selection
• Communicating for Leadership Success
• Setting Goals and Reviewing Results
• Coaching for Peak Performance
• Developing Yourself and Others
• Delegating with Purpose
• Making High-quality Decisions
Computer Skills
• Microsoft Office Application
    - Series of Microsoft Office 365 
Technical Knowledge/ Skills: 
Accounting Shared Services
• Constructive Feedback - Development
• GSSC Annual Conference 2016 : 
  Update TFRS and TFRS for SMEs
• GSSC Annual Conference 2016 : 
  Tax information, updates and issues 
  on the Value Added Tax 
Company Orientation
Anti-Corruption Orientation for New 
Joiner 

New Generation Talent Program (NGT)
Corporate Standard:
• iExpense
• iProcurement
Company Orientation
Anti-Corruption Orientation for New Joiner
Leadership Academy
• Communicating for Leadership Success
• Targeted Selection
    - Personal Productivity
Computer Skills
• Microsoft Office Application
    - Series of Microsoft Office 365 
Technical Knowledge/ Skills: Accounting Shared 
Services
• Tax : International Tax
• Tax : Tax Questions Answered by Tax Professionals 
  Session #1
• Tax : Tax Questions Answered by Tax Professionals 
  Session #2
• Constructive Feedback - Development
• GSSC Annual Conference 2016 : Update TFRS 
  and TFRS for SMEs
• GSSC Annual Conference 2016 : Tax information, 
  updates and issues on the Value Added Tax 

Corporate Standard:
• iExpense
• iProcurement
Company Orientation
Anti-Corruption Orientation for New 
Joiner
Leadership Academy
• Communicating for Leadership Success
Computer Skills
• Microsoft Office Application
  Series of Microsoft Office 365 
Technical Knowledge/ Skills: 
Accounting Shared Services
• MS Office Workshops
• MS Excel Workshops
    Tax : International Tax
    Tax : Tax Questions Answered by Tax 
• Professionals Session #1
    Tax : Tax Questions Answered by Tax 
• Professionals Session #2
• GSSC @W.O.R.K Training
• GSSC Annual Conference 2016 : 
  Update TFRS and TFRS for SMEs
• GSSC Annual Conference 2016 :  
  Tax information, updates and issues  
  on the Value Added Tax 
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Employee Benefits by Employment Type(1), (2) 

สวัสดิการของพนักงาน แยกตามประเภทการจ้างงาน(1), (2) 

Note:  
(1) For Thailand operations
(2) “Part-time” for Hospitality Group refers to contractual  
 employees, exclude banqueting casuals
(3) For qualified executives

หมายเหตุ:
(1) สำาหรับพนักงานที่ทำางานในประเทศไทย 
(2) “พนักงานชั่วคราว” ของธุรกิจโรงแรมหมายถึงพนักงาน 
 ทีจ่า้งงานตามสญัญาแตไ่มร่วมพนกังานทีจ่า้งเปน็รายวนั 
 สำาหรับงานจัดเลี้ยง
(3) สำาหรับผู้บริหารที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำาหนด

Note:  
(1) Injury Rate, Occupational Disease Rate and Lost Day  
 Rate are calculated based on one million working  
 hours

หมายเหตุ:
(1) อัตราการบาดเจ็บ อัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน  
 และอัตราการหยุดงานจากบาดเจ็บ คำานวณเทียบจาก 
 การทำางาน 1 ล้านชั่วโมง

For the year ended 31 December 2016
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2016 accident Rates at Factories(1) 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานประจำาปี 2559
nMT
นวศรี 

แมนูแฟคเจอริ่ง

Minor Dairy, Minor Cheese 
and Pecan Deluxe

ไมเนอร์ แดร่ีม, ไมเนอร์ ชีส, และพีแคน เดอลุกซ์

Injury Rate
อัตราการบาดเจ็บ

Occupational 
Disease Rate
อัตราการเจ็บป่วย

จากการทำางาน

loss Day Rates
อัตราการหยุดงาน

จากการบาดเจ็บ

Full-time
พนักงาน
ประจำา

Part-time(2)

พนักงาน
ชั่วคราว

Life insurance
ประกันชีวิต

Health care
การรักษาพยาบาล

Disability and invalidity coverage
ความคุ้มครองกรณีพิการหรือทุพพลภาพ

Maternity leave
การลาคลอดบุตร

Retirement provision
บำานาญเกษียณอายุ

Employees Joint Investment 
Program (EJIP)(3)

Social Security
ประกันสังคม

Provident Fund
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 = Benefits / มีสวัสดิการ 

 = no benefits / ไม่มีสวัสดิการ

Occupational Health and Safety Performance
ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

02.98

00.00

02.98

06.78

00.00

27.12
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Minor Hotels’ Environmental Impact(1)

ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ โฮเทลส์(1) 

Water (Cubic meter)
การใช้น้ำา (ลูกบาศก์เมตร)

Water Usage per Guest (Cubic meter/ guest)
การใช้น้ำาต่อแขกที่เข้าพัก (ลูกบาศก์เมตร / คน)

Electricity (Million kWhr)
การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Other Energy (Gas, Fuel, Oil, etc.)  (Million kWhr)
การใช้พลังงานอื่นๆ (แก๊ส, เชื้อเพลิง, น้ำามัน) (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Combined Energy Usage per Guest (kWhr / Guest)
การใช้พลังงานโดยรวมต่อแขกที่เข้าพัก (กิโลวัตต์ชั่วโมง / คน)

Energy
การใช้พลังงาน

Water(4)

การใช้น้ำา Note: 
(1) Hotels in Minor’s portfolio, including own & managed hotels. 
 Excludes Oaks, Tivoli and Elewana Collections.
(2) Scope 1 = Diesel, LPG, Natural Gas, Heavy Oil, Kerosene, 
 Petrol / Scope 2 = Electricity
(3) Emission factors from Thailand Greenhouse Gas Management 
 Organization (TGO) updated in January 2017
(4) Main water withdrawal source is municipal water.

หมายเหตุ: 
(1) โรงแรมในเครือของบริษัททั้งที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหาร 
 ทั้งนี้ไม่รวมโอ๊คส์ ทิโวลี และเอเลวาน่า คอลเลคชั่น
(2) Scope 1 = น้ำามันดีเซล, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ, 
 น้ำามันเตา, น้ำามันก๊าด, น้ำามันเบนซิน / Scope 2 = ไฟฟ้า 
(3) ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากองค์การบริหาร
 ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปรับปรุงล่าสุดเดือนมกราคม 2560
(4) แหล่งน้ำาหลักมาจากน้ำาประปา

Total 360.3

Total 429.7 Total 438.0

179.2187.6
140.2

258.8242.1
220.1

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559

0.056130.4
133.5

124.4

Combined CO2 Emission per Guest  (MT CO2e / Guest)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อแขกที่เข้าพัก 1 คน 
(เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / คน)

Electricity (MT CO2e)
การใช้ไฟฟ้า (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

Other Energy (Gas, Fuel, Oil, etc.)  (MT CO2e)
การใช้พลังงานอื่นๆ (แก๊ส, เชื้อเพลิง, น้ำามัน) 
(เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

Total 196,054

45,424

150,630

  2016 / 2559

Carbon Dioxide Emission(2), (3)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Environmental Performance
ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

5040

no. of Properties included
จำานวนโรงแรมท่ีทำาการวิเคราะห์ (แห่ง)

no. of Properties included
จำานวนโรงแรมท่ีทำาการวิเคราะห์ (แห่ง)

no. of Properties included
จำานวนโรงแรมท่ีทำาการวิเคราะห์ (แห่ง)

44 50

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559

4,587,349

3,654,357
4,057,912

1.301.32

1.26

40 44 50
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Total 18.05Total 17.05 Total 17.40

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

Total 9,746
Total 9,002 Total 9,225 

7,6727,463 8,216

1,5531,539 1,531

Energy(1)

การใช้พลังงาน
Carbon Dioxide Emission(2), (3)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Note: 
(1) Year 2016 is the first year that energy consumption from Pecan  
 Deluxe was included.
(2) Scope 1  =  LPG / Scope 2  =  Electricity 
(3) Emission factors from Intergovernmental Panel on Climate  
 Change (IPCC)

lPG(Million kWhr)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Electricity (Million kWhr)
การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Combined Energy Usage per Ton Product (kWhr / Ton Product)
การใช้พลังงานโดยรวมต่อการผลิต 1 ตัน (กิโลวัตต์ช่ัวโมง / ตันผลิตภัณฑ์)

Combined CO2 Emission per Ton Product (MT CO2e / Ton)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อการผลิต 1 ตัน 
(เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / ตัน)

Electricity (MT CO2e)
การใช้ไฟฟ้า (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

lPG  (MT CO2e)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

Waste Generation
การก่อกำาเนิดของเสีย

Waste Disposal Methods
วิธีการกำาจัดของเสีย

Combined Waste per Ton Product 
(kg Waste/ Ton product)
ของเสียโดยรวมต่อการผลิต  1 ตัน 
(กิโลกรัมของเสีย / ตันผลิตภัณฑ์์)

non Hazardous Waste (Ton)
ของเสียไม่อันตราย (ตัน)

Hazardous Waste (Ton) 
ของเสียอันตราย (ตัน)

Total 274.73

Total 354.53

Total 295.12

342.96
290.80

270.92

11.574.323.81

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

11
12

13

Recycling 
(การรีไซเคิล)

30.9%

Compositing 
(การนำามาทำาปุ๋ย)

29.5%
Recovery 

(การดึงกลับคืน)

3.7%

Incineration 
(การเผา)

4.5%

landfill 
(การฝังกลบ)

31.4%

Minor Dairy, Minor Cheese and Pecan Deluxe Factories’ Environmental Impact
ข้อมูลผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของโรงงานไมเนอร์ แดร่ี, ไมเนอร์ ชีส และพีแคน เดอลุกซ์

 683.4 
 654.5

699.2

0.35
0.36 0.37

หมายเหตุ: 
(1) ข้อมูลการใช้พลังงานของปี 2559 มีการรวมการใช้พลังงานของบริษัท 
 พีแคน เดอลุกซ์เป็นปีแรกของการรายงาน
(2) Scope 1  =  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว / Scope 2  =  ไฟฟ้า
(3) ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากคณะกรรมการระหว่าง 
 รัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
 

10.5610.27 11.31

6.846.78 6.74
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≤ 120 mg/l (5) ≤ 5 mg/l (5)

≤ 20 mg/l (5) ≤ 50 mg/l (5)

Note: 
(1) Main water withdrawal source is ground water. 
(2) Zero discharge of treated wastewater. It is stocked in pond for tree 
 planting.
(3) Wastewater is treated by Activated Sludge System
(4) BOD and COD of 2014 have changed from those of last year’s report  
 primarily due to the correction of calculation
(5) Wastewater quality standard from Notification of Ministry of Industry  
 No. 2 B.E. 2539 

หมายเหตุ:  
(1) แหล่งน้ำาหลักมาจากน้ำาใต้ดิน   
(2) น้ำาเสียที่ผ่านการบำาบัดแล้วจะถูกเก็บไว้ในบ่อเพื่อใช้รดน้ำาต้นไม้
(3) น้ำาเสียผ่านการบำาบัดโดยระบบตะกอนเร่ง 
(4) คา่บีโอด ีและซโีอดขีองปี 2557 มกีารเปลีย่นแปลงจากท่ีรายงานในปทีีแ่ล้ว  
 เนื่องจากมีการแก้ไขตัวเลขจากการคำานวณให้ถูกต้อง
(5) มาตรฐานคุณภาพน้ำาท้ิงจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 
 (พ.ศ. 2539)   

Treated Wastewater quantity(2), (3) 
ปริมาณน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัด

Treated Wastewater quality(4)

คุณภาพน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัด

Treated Wastewater per Ton Product (Cubic meter / Ton)
ปริมาณน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัดต่อการผลิต 1 ตัน 
(ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)

Treated Wastewater quantity(2), (3) (Cubic meter)
ปริมาณน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัด (ลูกบาศก์เมตร)

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

COD (mg/l)
ซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

Oil and Grease (mg/l)
น้ำามันและไขมัน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

BOD (mg/l)
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

SS (mg/l)
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร)

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559

131,961
106,121 104,009

3.8

5.3

4.3

6.71

9.31

7.59

14.1

10.8
18.3

27.9

71.0 72.1 1.8
1.4

2.895.7

8.4 7.7

Water(1) (Cubic meter)
การใช้น้ำา (ลูกบาศก์เมตร)

Water used per Ton Product (Cubic meter / Ton)
การใช้น้ำาต่อการผลิต 1 ตัน (ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)

Water Usage(1)

การใช้น้ำา

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

232,279

188,955 185,086
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Total 3.16
Total 3.58 Total 3.80

1.901.961.84

1.901.621.32

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

75.2
74.1

72.7

Total 1,441
Total 1,477 Total 1,538 

1,115 1,1051,148

362 433293

0.034

0.031
0.029

Waste quantity
ของเสีย

Total 251 Total 255

Total 206

94
133

80

112122171

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559

Energy(1)

การใช้พลังงาน
Carbon Dioxide Emission(2), (3)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

หมายเหตุ: 
(1) ปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของปี 2557 และ 2558 มีการ 
 เปล่ียนแปลงจากท่ีรายงานในปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีการแก้ไขตัวเลขให้ถูกต้อง
(2) Scope 1 = ก๊าซปิโตรเลียมเหลว / Scope 2 = ไฟฟ้า
(3) ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากองค์การบริหาร
 ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปรับปรุงล่าสุดเดือนมกราคม 2560 
   

Note: 
(1) The figures of LPG consumption in 2014 and 2015 have changed 
 from those of last year’s report primarily due to the data correction
(2) Scope 1 = LPG / Scope 2 = Electricity
(3) Emission factors from Thailand Greenhouse Gas Management 
 Organization (TGO) updated in January 2017

lPG (Million kWhr)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Electricity  (Million kWhr)
การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Combined Energy per Ton Product (kW hr/Ton Product)
การใช้พลังงานต่อการผลิต 1 ตัน (กิโลวัตต์ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)

Combined CO2 Emission per Ton Product (MT CO2e / Ton)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อการผลิต 1 ตัน 
(เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / ตันผลิตภัณฑ์)

lPG (MT CO2e)
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

Electricity (MT CO2e)
การใช้ไฟฟ้า (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

nMT Factory’s Environmental Impact 
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานของบจก. นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง 

5.98
5.28

3.94

Combined Waste per Ton Product 
(kg Waste/ Ton product)
ของเสียโดยรวมต่อการผลิต  1 ตัน 
(กิโลกรัมของเสีย / ตันผลิตภัณฑ์์)

non Hazardous Waste (Ton)
ของเสียไม่อันตราย (ตัน)

Hazardous Waste (Ton) 
ของเสียอันตราย (ตัน)

Reuse 
(การใช้ซ้ำา)

Recycling 
(การรีไซเคิล)

Recovery 
(การดึงกลับคืน)

landfill 
(การฝังกลบ)

47.8%
24.3% 26.7%

52.2% 45.6%31.9%

6.4% 7.8% 14.1%

13.9% 15.7% 13.6%

Waste Disposal Methods
วิธีการกำาจัดของเสีย
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Treated Wastewater quantity(2), (3) 
ปริมาณน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัด

Treated Wastewater per Ton Product (Cubic meter / Ton)
การใช้น้ำาต่อการผลิต 1 ตัน (ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)

Treated Wastewater quantity(2), (3) (Cubic meter)
ปริมาณน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัด (ลูกบาศก์เมตร)

Water(1) (Cubic meter)
การใช้น้ำา (ลูกบาศก์เมตร)

Water used per Ton Product (Cubic meter/Ton Product)
การใช้น้ำาต่อการผลิต 1 ตัน (ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)

Water(1)

การใช้น้ำา

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559

10,882

18,481

26,423

0.26

0.38

0.51

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

88,339 81,546 105,968

2.03
1.69

2.10

≤ 600 mg/l(4) ≤  100 mg/l(4)

≤ 450 mg/l(4) 6 to 9(4)

Note: 
(1) Main water withdrawal source is municipal water.     
(2) In 2016, total treated wastewater 26,423 cubic meter 
 discharged to wastewater treatment plant of Nava Nakorn 
 Industrial Estate, Pathumthani  
(3) Wastewater is treated by Activated Sludge System  
(4) Wastewater quality standard from Nava Nakorn Industrial Estate, 
 Pathumthani 

Treated Wastewater quality
คุณภาพน้ำาทิ้งที่ผ่านการบำาบัด

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559
 

COD (mg/l)
ซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

Oil and Grease (mg/l)
น้ำามันและไขมัน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

BOD (mg/l)
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

pH 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง

97.9

51.0 46.4

278.7

178.9 178.5

7.2

8.0

7.4

4.7

10.210.6

หมายเหตุ:  
(1) แหล่งน้ำาหลักมาจากน้ำาประปา 
(2) ปริมาณน้ำาที่ผ่านการบำาบัดน้ำาเสียในปี 2559 เท่ากับ 26,423 ลูกบาศก์เมตร 
 ปล่อยลงสู่ระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
(3) น้ำาเสียผ่านการบำาบัดโดยระบบตะกอนเร่ง
(4) มาตรฐานคุณภาพน้ำาทิ้งของ นิคมอุสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธาน ี
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Minor Food Distribution Center’s Environmental Impact
ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของศูนย์กระจายสินค้าของไมเนอร์ ฟู้ด 

Water(3) (Cubic meter)
การใช้น้ำา (ลูกบาศก์เมตร)

Water Usage per Ton Product 
(Cubic meter/Ton Product)
การใช้น้ำาต่อการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 1 ตัน
(ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)

Electricity (Million kWhr)
การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Energy Usage per Ton Product (kW Hr/Ton Product)
การใช้พลังงานต่อการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 1 ตัน (กิโลวัตต์ช่ัวโมง / ตันผลิตภัณฑ์)

Energy
การใช้พลังงาน

Water(3)

การใช้น้ำา

Note: 
(1) Scope 2 = Electricity
(2) Emission factors from Thailand Greenhouse Gas Management Organization 
 (TGO) updated in January 2017
(3) Main water withdrawal source is municipal water.

หมายเหตุ: 
(1) Scope 2 = ไฟฟ้า
(2) ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากองค์การบริหาร
 ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ปรับปรุงล่าสุดเดือนมกราคม 2560
(3) แหล่งน้ำาหลักมาจากน้ำาประปา

2.27 2.22 2.31

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559  2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559

0.0203

0.0189
35.0 

32.5

CO2 Emission per Ton Product (MT CO2e/Ton)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ 1 ตัน 
(เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / ตันผลิตภัณฑ์)

Electricity (MT CO2e)
การใช้ไฟฟ้า (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

1,320 1,290 1,342

Carbon Dioxide Emission(1), (2)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 2014 / 2557 2015 / 2558 2016 / 2559

14,233 12,774 15,984

0.20
0.23
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Species Under IUCn Red list of Threatened Species 
Protected in the areas affected or Supported by Our Operations 
รายชื่อของสัตว์ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในพื้นที่ที่ไมเนอร์ดำาเนินกิจการหรือ
ให้การสนับสนุน

leatherback Turtle - Dermochelys coriacea

Olive Ridley Turtle - lepidochelys olivacea

african Elephant - loxodonta africana

Cheetah - acinonyx jubatus

Somali Ostrich - Struthio molybdophanes

lion - Panthera leo

african Golden Cat - Caracal aurata

Hawksbill Turtle - Eretmochelys imbricata

Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis)

Royal Turtle (Batagur baska)

Sunda Pangolin (Manis javanica) 

Giant Soft-shell Turtle (Rafetus swinhoei)

Black Rhino - Diceros bicornis 

Ruppels Griffon - Gyps rueppellii

african White-backed Vulture - Gyps africanus

Green Sea Turtle - Chelonia mynas

asian Elephant - Elephas maximus

Indochinese Tiger (Panthera tigris ssp. corbetti)

Banteng (Bos javanicus)

Dhole (Cuon alpinus)

Pileated Gibbon (Hylobates pileatus) 

Silvered langur (Trachypithecus germaini) 

Green Peafowl (Pavo muticus)

White-winged Duck (asarcornis scutulata)

Hairy-nosed Otter (lutra sumatrana)

Fishing Cat (Prionailurus viverrinus)

Greater adjutant (leptoptilos dubius) 

Elongated tortoise (Indotestudo elongata)

Yellow-headed Temple Turtle (Heosemys annandalii)

asian arowanna (Scleropages formosus)

Grevy’s zebra - Equus grevyi

leopard - Panthera Pardus 

White Rhino - Ceratotherium simum 

Gerenuk - litocranius walleri 

Beisa Oryx - Oryx beisa

lesser kudu - Tragelaphus imberbis

8
Species

16 
Species

7 
Species

5 
Species

Critically Endangered
เสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์

Endangered
ใกล้การสูญพันธุ์

Vulnerable
เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

near Threatened
เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
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Operational Sites 
(Own, lease, manage)  

in or adjacent to  
protected areas of 
high biodiversity

โรงแรมที่มีพื้นที่อยู่ในหรือ
ใกล้พื้นที่อนุรักษ์

ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

location
ที่ตั้ง

Third-party 
Partner

พันธมิตรที่ทำางาน
ร่วม

Operating area & 
related high biodiversity area 
(in & outside protected areas)

ขนาดของโรงแรมและ
พื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง

(ในและนอกพื้นที่อนุรักษ์)

Biodiversity 
value 

(terrestrial, 
freshwater, 
maritime 

ecosystem)
พ้ืนท่ีของการปกป้อง
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

Kitich Camp Mathews 
Forest

Mathews Mountain 
Range, Namunyak 
Conservancy, Kenya 

Northern 
Rangelands Trust 
(NRT)

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

Terrestrial

คิทีช แคมป์ แมทธิวส์ 
ฟอเรสต์

เทือกเขามาเซล 
สาธารณรัฐเคนยา

Northern 
Rangelands Trust 
(NRT)

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ป่า 89,000 
เฮกตาร์ ในเทือกเขามาเซล โรงแรมให้การ
สนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการพัฒนาทาง
สังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ 323,000 เฮกตาร์
โดยจ่ายค่าอนุรักษ์และจ้างงานจากชุมชน

พื้นที่บนผิวดิน

Lewa Safari Camp Lewa Wildlife 
Conservancy, Kenya

Operting within 25,000 hectares of Lewa 
Conservancy

Terrestrial

เลวา ซาฟารี แคมป์ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์
ป่าเลวา สาธารณรัฐ
เคนยา

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์เลวา 25,000 
เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน

Joy’s Camp Shaba Shaba National 
Reserve, Kenya 

Nakuprat Gotu 
Conservancy, NRT

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

Terrestrial

จอยส์ แคมป์ ซาบา เขตอนุรักษ์แห่งชาติซา
บา สาธารณรัฐเคนยา

Nakuprat Gotu 
Conservancy, NRT

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ 13,000 
เฮกตาร์ในเขตอนุรักษ์แห่งชาติซาบา สาธารณรัฐ
เคนยา

พื้นที่บนผิวดิน

Tortilis Camp Amboseli Amboseli Eco-system, 
Kenya

Adjacent to 39,200 hectares Amboseli 
National Park, Tortilis Camp is one of two 
tourism operators paying fixed rent to local 
Maasai landowners to preserve the Kitirua 
Conservancy, a 12,000 hectare wildlife 
corridor bridging Amboseli and Tanzania.

Terrestrial

ทอทิลิส แคมป์ แอมโบเซลิ ระบบนิเวศแอมโบเซลิ 
สาธารณรัฐเคนยา

โรงแรมอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลิที่มี
พื้นที่ 39,200 เฮกตาร์และสนับสนุนการอนุรักษ์ 
โดยจ่ายค่าเช่าที่ให้กับเจ้าของที่ดินชาวมาไซเพื่อ
อนุรักษ์แนวเชื่อมต่อป่าพื้นที่ 12,000 เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน

minor hotels’ Properties and biodiversity 
list of hotel properties located in or near protected areas of high biodiversity and their impacts 
รายช่ือโรงแรมของไมเนอร์ท่ีต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีหรือใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ
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Operational Sites 
(Own, lease, manage)  

in or adjacent to  
protected areas of 
high biodiversity

โรงแรมที่มีพื้นที่อยู่ในหรือ
ใกล้พื้นที่อนุรักษ์

ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

location
ที่ตั้ง

Third-party 
Partner

พันธมิตรที่ทำางาน
ร่วม

Operating area & 
related high biodiversity area 
(in & outside protected areas)

ขนาดของโรงแรมและ
พื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง

(ในและนอกพื้นที่อนุรักษ์)

Biodiversity 
value 

(terrestrial, 
freshwater, 
maritime 

ecosystem)
พ้ืนท่ีของการปกป้อง
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

Elephant Pepper Camp 
Masai Mara

Mara North 
Conservancy, 
Masai Mara National 
Reserve, Kenya 

Mara North 
Conservancy

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

Terrestrial

เอเลเฟนท์ เพพเพอร์ แคมป์ 
มาไซ มาร่า

เขตอนุรักษ์แห่งชาติ 
มาไซ มาร่า สาธารณรัฐ
เคนยา

ศูนย์อนุรักษ์มาร่า
เหนือ

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 
30,000 เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน

Elsa’s Kopje Meru Meru National Park, 
Kenya 

Operating within 87,000 hectares of Meru 
National Park 

Terrestrial

เอลซา คอปปี้ เมรุ อุทยานแห่งชาติเมรุ 
สาธารณรัฐเคนยา

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยาน
แห่งชาติมารุ 87,000 เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน

Sand River Masai Mara Masai Mara National 
Reserve, Kenya

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

Terrestrial

แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า เขตอนุรักษ์แห่งชาติ 
มาไซ มาร่า สาธารณรัฐ
เคนยา

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ของเขต
อนุรักษ์แห่งชาติมาไซ มาร่า 151,000 เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน

Serengeti Pioneer Camp 
and Serengeti Migration 
Camp

Serengeti National 
Park, Tanzania

Operating within 1.5 million hectares of 
Serengeti National Park, Tanzania

Terrestrial

เซเรนเกติ ไพโอเนียร์ แคมป์
เซเรนเกติ ไมเกรช่ัน แคมป์

อุทยานแห่งชาติเซเรน-
เกติ สหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย

พ้ืนท่ีโรงแรมอยู่ภายในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ของอุทยาน
แห่งชาติเซเรนเกติ สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
1.5 ล้านเฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน

Tarangire Treetops Tarangire-Manyara 
Ecosystem, Tanzania

Randilen Wildlife 
Management Area 
(WMA)

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

Terrestrial

ทารางกิรี ทรีท๊อปส์ ระบบนิเวศทารางกิรี-
มันยาร่า สหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย

พื้นที่จัดการสัตว์ป่า 
แรนดิเลน 

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ 31,500 
เฮกตาร์ใกล้กับอุทยานแห่งชาติทารางกิรี 
ซึ่งมีพื้นที่ 285,000 เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน

Loisaba Tented Camp Loisaba Conservancy, 
Kenya

The Nature 
Conservancy

Operating within 22,260 hectares of Loisaba 
Conservancy, Kenya

Terrestrial

ลอยซาบา เท้นท์ แคมป์ ศูนย์อนุรักษ์ลอยซาบา 
สาธารณรัฐเคนยา

The Nature 
Conservancy

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ 22,260 
เฮกตาร์ในอุทยานแห่งชาติทารางกิรี ซึ่งมีพื้นที่ 
285,000 เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน
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Operational Sites 
(Own, lease, manage)  

in or adjacent to  
protected areas of 
high biodiversity

โรงแรมที่มีพื้นที่อยู่ในหรือ
ใกล้พื้นที่อนุรักษ์

ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

location
ที่ตั้ง

Third-party 
Partner

พันธมิตรที่ทำางาน
ร่วม

Operating area & 
related high biodiversity area 
(in & outside protected areas)

ขนาดของโรงแรมและ
พื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง

(ในและนอกพื้นที่อนุรักษ์)

Biodiversity 
value 

(terrestrial, 
freshwater, 
maritime 

ecosystem)
พ้ืนท่ีของการปกป้อง
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

Anantara Medjumbe 
Island

Medjumbe Island, 
Mozambique

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

Maritime

อนันตรา เมด์จุมเบ ไอส์
แลนด์

เกาะเมด์จุมเบ 
สาธารณรัฐโมซัมบิก

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล 
17,000 เฮกตาร์ สนับสนุนการลาดตระเวนของ
ภาครัฐ และการปกป้องพื้นที่ทางทะเลจากการทำา
ประมงและการบุกรุกอื่นๆ

พื้นที่ทางทะเล

Anantara Kihavah 
Maldives Villas

Baa Atoll, Maldives Adjacent to 3,916 hectares UN Bio-sphere 
Reserve, Baa Atoll, Maldives

Terrestrial and 
maritime

อนันตรา คิฮาวาห์ 
มัลดีฟส์ วิลล่าส์

บา อโทลล์ 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์

พื้นที่โรงแรมติดกับพื้นที่อนุรักษ์สิ่งมีชีวิต 3,916 
เฮกตาร์ของสหประชาชาติ บา อโทลล์  สาธารณรัฐ 
มัลดีฟส์

พื้นที่บนผิวดินและ
ทางทะเล

Anantara Layan Phuket Phuket, Thailand Operating area 8 hectares. Adjacent to 
9,000 hectares Sirinart National Park, 
Phuket, Thailand

Terrestrial and 
maritime

อนันตรา ลายัน ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย พื้นที่โรงแรม 8 เฮกตาร์ ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ 
9,000 เฮกตาร์ ในอุทยานแห่งชาสิรินาถ จังหวัด
ภูเก็ต ประเทศไทย 

พื้นที่บนผิวดินและ
ทางทะเล

JW Marriott Phuket 
Resort & Spa, Anantara 
Mai Khao Phuket Villas, 
and Anantara Vacation 
Club Phuket Mai Khao

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

Terrestrial and 
maritime

เจ ดับบลิว แมริออท 
ภูเก็ต, อนันตรา ไม้ขาว
ภูเก็ต วิลล่าส์, อนันตรา
เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต

ภูเก็ต ประเทศไทย พื้นที่โรงแรมอยู่บนหาดไม้ขาว มีพื้นที่ 10.92 
เฮกตาร์ ติดกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งมีพื้นที่ 
9,000 เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดินและ
ทางทะเล

Cardamom Concession Botum Sakor 
National Park, 
Southern Cardamom 
Mountains, Koh Kong 
Province, Cambodia

Ministry of 
Environment, 
Cambodia; 
Wildlife Alliance

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

Terrestrial

สัมปทานในเขตเทือกเขา
บรรทัด

อุทยานแห่งชาติ
โพทุมสาคร 
เทือกเขาบรรทัดใต้
ราชอาณาจักรกัมพูชา

กระทรวงสิ่งแวดล้อม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
และ Wildlife Alliance

สนับสนุนเงินให้กับพันธมิตรในการอนุรักษ์พื้นที่ 
18,000 เฮกตาร์ ของอุทยานแห่งชาติโพทุมสาคร 
เทือกเขาบรรทัดใต้ราชอาณาจักรกัมพูชา

พื้นที่บนผิวดิน
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Geographical 
location 
สถานที่ตั้ง

Species affected 
สิ่งมีชีวิตที่ได้รับ

ผลกระทบ

Extent of areas 
impacted 
พื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ

Duration of 
impacts 

ระยะเวลาของ
ผลกระทบ

Reversibility or irreversibility of impacts 
ผลกระทบที่แก้ไขกลับคืนหรือผลกระทบ

ที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืน

Tarangire Ecosystem, 
Tanzania 

African elephant Randilen Wildlife 
Management Area 
(WMA)

1 year Land & Life Foundation, together with Elewana’s 
Tarangire Treetops, supports this model WMA to 
implement innovative Human-Elephant Wildlife Conflict  
mitigation strategies to reduce conflict caused by crop 
damage. By working with the local community, potential  
direct positive impacts will be irreversible.

ระบบนิเวศทารางกิรี 
แทนซาเนีย

ช้างแอฟริกา พื้นที่จัดการสัตว์ป่า
แรนดิเลน

1 ปี มูลนิธิ Land & Life และเอเลวาน่าทารางกิรี ทรีท๊อปส์ 
สนับสนุนเงิน WMA โมเดลในการลดความขัดแย้งของ
ช้างและคน เพื่อลดความเสียหายของพืชผลจากการทำางาน
ร่วมกับชุมชน ผลกระทบเชิงบวกทางตรงที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่
สามารถแก้ไขกลับคืน

South Male Atoll, 
Baa Atoll, Maldives

Coral ecosystem Reefs surrounding 
resorts, by education 
and sharing results 
wider impact

2 years Minor Hotels is the sole funding and logistical supporter  
of the Holistic Approach to Reef Protection (HARP) 
initiative.  This initiative is designed to enable potential  
irreversible direct positive impacts by approaching 
coral ecosystem protection scientifically.

มาเล่ย์ทางตอนใต้ 
บา อโทลล์ มัลดีฟส์

ระบบนิเวศปะการัง ปะการังโดยรอบ
รีสอร์ท โดยการศึกษา
และแลกเปลี่ยนผล
ในวงกว้าง

2 ปี ไมเนอร์ โฮเทลส์เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนและการเดินทาง
เพียงรายเดียวของโครงการอนุรักษ์ปะการังอย่างครบ
วงจร  ผลกระทบเชิงบวกทางตรงที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่สามารถ
แก้ไขกลับคืนโดยใช้วิธีอนุรักษ์ระบบนิเวศของปะการังเชิง
วิทยาศาสตร์

Phuket, Thailand Green Sea Turtle Unknown - wide 
ranging, long-live 
species

10+ years The Mai Khao Marine Turtle Foundation works with 
the Phuket Marine Biology Center on the safe releases 
of this endangered species.  Through this initiative, 
potential direct positive impacts on the endangered 
status of this species will be irreversible. 

ภูเก็ต ประเทศไทย เต่าทะเลเขียว ไม่ระบุ - สัตว์ที่อายุ
ยาวและหลากหลาย

10 ปีขึ้นไป มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ทำางานร่วมกับ
ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ในการปล่อยสัตว์ที่ใกล้สูญ
พันธุ์ ผลกระทบเชิงบวกทางตรงที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่สามารถ
แก้ไขกลับคืน

Oman Egyptian Vulture Unknown - wide 
ranging species

<1 year Minor Hotels provides funding support to a government  
program to save this species locally. Through this 
support, potential direct positive impacts on 
the conservation of this species will be irreversible.    

โอมาน แร้งอียิปต์ ไม่ระบุ - สัตว์ที่หลาก
หลาย

น้อยกว่า 1 ปี ไมเนอร์ โฮเทลส์เป็นผู้สนับสนุนโครงการของภาครัฐ
เพื่ออนุรักษ์สัตว์ท้องถิ่น  ผลกระทบเชิงบวกทางตรงที่อาจ
เกิดขึ้นที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืน

Trang, Thailand Dugong, Seagrass 
ecosystem

Ban Nam Rab, 
Koh Libong, Ban 
Modtanoi

<1 year Anantara Si Kao participates in a community-based 
program under the guidance of UNEP/CMS Dugong 
MOU Secretariat with local government agencies and 
consultants from international NGOs. This program is 
aimed at enabling potential irreversible direct positive 
impacts on the endangered status of this species and 
the seagrass ecosystem.

ตรัง ประเทศไทย ระบบนิเวศหญ้าทะเล 
และพะยูน

บ้านน้ำาราบ เกาะลิบง 
บ้านมดตะนอย

น้อยกว่า 1 ปี อนันตรา สิเกา ร่วมกับชุมชนจัดทำาโครงการภายใต้
การแนะนำาของเลขาธิการความตกลงว่าด้วยการอนุรักษ์
และจัดการพะยูนและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของโครงการส่ิงแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ ภาครัฐ และที่ปรึกษาจากองค์กรพัฒนา
เอกชน โครงการนี้มุ่งเน้นด้านผลกระทบเชิงบวกทางตรง
ที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนของพะยูนและ
ระบบนิเวศหญ้าทะเล 

Impacts of Minor Hotels’ Biodiversity Protection Initiatives 
ผลกระทบของโครงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของไมเนอร์ โฮเทลส์

105รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2559
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)



About
tHiS 
report
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอด
ความเข้าใจของเราในเรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคมที่เกิดจากธุรกิจของไมเนอร์ รายงานฉบับนี้ยังช่วย  
ในการให้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่ งยืนแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเราได้เปิดเผยเป้าหมายและความก้าวหน้า
ในการผสมผสานการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบเข้ากับ
กระบวนการทำางานของบริษัท

รายงานฉบับน้ีเป็นรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนประจำาปีฉบับ 
ท่ีห้า ของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) 
รายงานฉบับนี้แสดงข้อมูลในรอบปีบัญชี 2559 ตั้งแต่วันท่ี 1 
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเป็นรายงานฉบับ 
ที่สามที่จัดทำาให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานขององค์กร 
ความร่วมมือว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืน (Global 
Reporting Initiative หรือ GRI) รุ่นที่ 4 (GRI G4) เราจะมุ่งหน้า
พัฒนาคุณภาพรายงานอย่างต่อเน่ืองต่อไปและอาจจะจัดให้ 
มีการทำาการรับรองโดยหน่วยงานภายนอกในอนาคต

Our sustainability report serves as a channel for us to update  
on the economic, environmental and social impacts of 
our businesses. It also addresses our stakeholders’ needs 
for sustainability information by disclosing our aims and  
progress towards incorporating responsible business  
practices into our operations.

This is Minor International PCL’s fifth annual Sustainability  
Report, and the reporting period covers our fiscal year 
2016 from the period of 1 January 2016 to 31 December 
2016. It is our third report to be prepared in accordance 
with the Core Option of the G4 Guidelines of the Global 
Reporting Initiative (GRI). We aim to continuously improve  
on the quality of our report, and may consider external 
assurance in the future.
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ข้อมูลติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน

 อีเมล: sustainability.mint@minor.com

 โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7708

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด (มหาชน) 

 เลขที่ 99 อาคารเบอร์ลี่ยุคเกอร์ ชั้น 16
 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110

 โทรศัพท์: +66 (0) 2365 6117
 โทรสาร: +66 (0) 2365 6092

 www.minorinternational.com

COnTaCT InFORMaTIOn
We value your feedback, and welcome comments and 
questions about our sustainability efforts. Please contact:

CORPORaTE SUSTaInaBIlITY DEPaRTMEnT

 Email: sustainability.mint@minor.com

 Tel.: +66 (0) 2365 7708

MInOR InTERnaTIOnal PUBlIC 
COMPanY lIMITED

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

 Tel.: +66 (0) 2365 6117
 Fax: +66 (0) 2365 6092

 www.minorinternational.com

ข้อมูลการพิมพ์

รายงานฉบับน้ีตีพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ท่ีทำามาจากถั่วเหลือง  
(soy-based Ink) บนกระดาษใชแ้ลว้ทีน่ำามาผลติใหม ่(Green 
Paper) 

PRInTInG InFORMaTIOn

This report is printed on environment-friendly 
Green Paper with soy-based ink.

REPORTInG SCOPE

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

ขอบเขตของรายงาน

เนื้อหารายงานนี้ครอบคลุมท้ังสามธุรกิจหลักของบริษัท  
ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจ
จัดจำาหน่ายและรับจ้างผลิต เน่ืองด้วยธุรกิจต่างๆ ของเรา 
มีลักษณะท่ีแตกต่างกันและเพ่ือคงไว้ซึ่งสาระสำาคัญ ข้อมูล 
ทีร่วบรวมมาเพือ่นำาเสนอสว่นใหญจ่ะเปน็ไปตามหลกัเกณฑ ์
ชีวั้ดของ GRI เท่าท่ีจะสามารถทำาได้ ขอ้มลูท้ังหมดเป็นขอ้มูล
ทีม่อียูใ่นระบบของเราในปจัจบุนั และถกูนำาเสนอในรายงานนี ้ 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเท่าที่จะเป็นไปได้ กระบวนการ
ในการกำาหนดเนื้อหาของรายงานจะสอดคล้องกับหลักการ
สำาคัญของ GRI G4 โดยข้อมูลจะเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเรา ซึ่งถูกกำาหนดโดย
ผู้บริหารระดับสูงและผ่านการพิจารณาถึงความสำาคัญโดย
คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หัวข้อ
ต่างๆ ในรายงานฉบับนี้มีความเชื่อมโยงกับแนวทางใน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์และมีความสำาคัญต่อ 
ทั้งธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของเรา
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EnGaGEMEnT 
aPPROaCH

วิธีการมีส่วนร่วม

STakEHOlDER
EXPECTaTIOnS

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

MInOR’S InITIaTIVES
anD RESPOnSES

การตอบสนอง

• การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ขณะให้บริการ
• การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า, โทรศัพท์ถึง
 ศูนย์บริการลูกค้า (Call center), อีเมลจากลูกค้า
• การสำารวจและตรวจสอบความพึงพอใจในแบรนด์
 เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
• การวิจัยทางการตลาดรายเดือน
• การพบปะพูดคุย สร้างเครือข่ายและการเยี่ยมชมกิจการ
• การสร้างช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 และแอปพลิเคชันใช้งานบนมือถือ
• การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้าและบริการ

• คุณภาพของสินค้า
 - การออกแบบ การใช้งาน ความสะดวก ความปลอดภัย
  สภาพสินค้า ความสะอาด (เช่น สุขอนามัย)
 - อาหารและสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในท้องถิ่น
• คุณภาพของบริการ
 - การตอบสนอง, ความน่าเชื่อถือและความสม่ำาเสมอ, 
  การเอาใจใส่ (เช่น ความชื่นชม) การรับประกัน
• ความคุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
• ความคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้
• เป็นไปตามมาตรฐาน และความต้องการที่ได้กำาหนดไว้
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ความโปร่งใสด้านราคา เช่น การเสนอราคาใน
 เว็บไซต์ต่างๆ
• ประสบการณ์ให้บริการพิเศษเฉพาะบุคคล 
 และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

• ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
• ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามมาตรฐาน
 ของแบรนด์
• ทำาการตรวจสอบและรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 และบริการ
• สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และพัฒนาปรับปรุง
 เว็บไซต์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
• สำารวจความคิดเห็นของลูกค้าและตอบคำาถาม
 ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ
• ทบทวนโปรแกรมการส่งเสริมการขายและราคาขาย
 อย่างสมำ่าเสมอ
• ซื่อสัตย์ต่อคำาสัญญาที่ให้กับลูกค้า
• จัดซื้อแหล่งวัตถุดิบจากภายในท้องถิ่นเท่าที่เป็นไปได้

CUSTOMERS
ลูกค้า

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

• Product quality 
 - Design, function, convenience, safety, condition,  
  cleanliness (e.g. hygiene)
 - Locally sourced or produced food and products
• Service quality
 - Responsiveness, reliability and consistency, 
  empathy (e.g. appreciation), assurance
• Value for money 
• Value for time
• Standards delivered in accordance with 
 expectations set and local regulations
• Price transparency e.g. pricing quotes in 
 different websites
• Tailored experience e.g. treated as individual, 
 and respect for privacy

• 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 respond to 
 feedback through various channels
• Review promotions and prices
• Practice integrity by following up on our word
• Source locally wherever possible

StAkeHolDer enGAGeMent DetAilS
รายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
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วิธีการมีส่วนร่วม

STakEHOlDER
EXPECTaTIOnS

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

MInOR’S InITIaTIVES
anD RESPOnSES

การตอบสนอง

• การสำารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของพนักงาน 
 การประเมินผลงานประจำาปีและแผนการพัฒนารายบุคคล
• การร่วมประเมินในโครงการ Aon Hewitt Best Employers  
 ทุกสองปี
• กิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุยระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
 อย่างสมำ่าเสมอ เช่น กิจกรรม Appreciation Week ของ
 กลุ่มโรงแรม กิจกรรม Afternoon Tea with CEO 
 ที่จัดเป็นประจำาทุกไตรมาสให้แก่พนักงานใหม่ของ
 ไมเนอร์ โฮเทลส์ การประชุมผู้จัดการ การรับประทาน
 อาหารเช้าร่วมกันประจำาสัปดาห์
• การจัดสัมมนาออนไลน์ การจัดอบรม และการเย่ียมกิจการ
 เป็นประจำา
• การจัดทำาจดหมายข่าวเป็นประจำา และข่าวรายงานล่าสุด
 ทางอินทราเน็ต
• การจัดการประชุมระดับฝ่าย กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
• การรับนักศึกษาฝึกงานและการทำาแบบสำารวจ
 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกงาน
• กิจกรรม CSR เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำานึกรับผิดชอบ
 ต่อสังคม

• หน้าที่การงานที่มั่นคงและก้าวหน้า
• ดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทำางานในองค์กร
 และเพื่อให้อยู่ทำางานในระยะยาว
• ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เหมาะสม
• ความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำางาน
• ความเคารพในสิทธิและการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
• โอกาสในการได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นระหว่าง
 การทำางาน
• อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี

• กำาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
• ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพสำาหรับพนักงานใน
 องค์กรและให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
• จัดให้มีโครงการแนะนำาบริษัท (On-boarding program) 
 สำาหรับพนักงานใหม่
• จัดหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานระดับสากล
• จัดทำาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
• จัดทำาการสำารวจความพึงพอใจของพนักงานและประเมิน
 ผลงานประจำาปี
• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ดีขึ้นโดยจัดหา
 กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เช่น 
 กิจกรรมโยคะทุกสัปดาห์ และรถรับ-ส่งพนักงานระหว่าง
 บริษัทและสถานีรถไฟฟ้า
• จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานใน
 แต่ละหน่วยงานขององค์กร
• จัดทำาโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบ
 ต่อสังคมและส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นใน
 หมู่พนักงาน

EMPlOYEES
พนักงาน

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

• Career security and development
• Talent attraction and retention
• Competitive compensation and benefits
• Work-life balance
• Respect and fair treatment
• Opportunity for higher education while working
• Occupational health, safety and well-being

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

การตอบสนอง

• การจัดประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นและประชุมวิสามัญ
 ผู้ถือหุ้น
• การจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ การเยี่ยมชมกิจการ
 และ Road show
• การจัดประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส
• การจัดประชุมกับสถาบันการเงินเพื่อหาแหล่งเงินทุน
• การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 และทางอีเมลเป็นประจำา

• ผลประกอบการที่ดีและผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า
• มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• การบริหารความเสี่ยงและการจัดการวิกฤติ
• ความโปร่งใสของข้อมูลทางธุรกิจ
• การเปิดเผยข้อมูลตามกำาหนดเวลาอย่างถูกต้อง
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ภาระผูกพัน 
 และการชำาระเงินตามกำาหนดเวลา 
• การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และเจ้าหนี้
 อย่างมีประสิทธิภาพ
• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีส่วนร่วม
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
• การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 เช่น การจัดการของเสีย การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 การใช้น้ำา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• การจัดการวัตถุดิบและห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

• จัดทำารายงานประจำาปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• สร้างผลประกอบการที่ดีและจ่ายเงินปันผล/จ่ายชำาระคืน
 ภาระหนี้สิน
• เปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างโปร่งใสและทันเหตุการณ์
 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทาง
 กิจกรรมอื่น รวมถึงทางเว็บไซต์ของบริษัท
• กำาหนดหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจและ
 นโยบายการรายงานเบาะแสและการแจ้งข้อร้องเรียน
• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติเพื่อ
 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในภาคเอกชน
• เชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมกำาหนดวาระการจัดการประชุม
 ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี และร่วมแสดงความคิดเห็น
 ในที่ประชุม

SHaREHOlDERS, InVESTORS, anD CREDITORS
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

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

• Good business performance and return on investment
• Good corporate governance
• Risk and crisis management 
• Transparency of business information
• Timely and accurate disclosure
• Compliance with all agreed terms and conditions, 
 payment schedules and all obligations
• Effective communication with shareholders, 
 investors and creditors
• Opportunity to express opinion on business 
 performances
• Response to climate change - e.g. waste management, 
 GHG emission, water usage in compliance 
 with regulations
• Sustainable supply chain

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

STakEHOlDER
EXPECTaTIOnS

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

EnGaGEMEnT 
aPPROaCH

วิธีการมีส่วนร่วม
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MInOR’S InITIaTIVES
anD RESPOnSES

การตอบสนอง

• การประชุมร่วมกันเป็นประจำา
• การประชุมประจำาปีของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
• การประชุมโต๊ะกลม กิจกรรมของบริษัท กิจกรรมเพื่อ
 สังคมและการสำารวจทุกสองปี
• การประชุมกับเจ้าของแบรนด์
• การสื่อสารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงเจ้าของ
 โรงแรม  
• การติดต่อสื่อสารและการประชุมต่างๆระหว่างหน่วยงาน
 พัฒนาธุรกิจโรงแรมกับเจ้าของโรงแรม
• งานมอบรางวัลประจำาปีของไมเนอร์

• สร้างคุณค่าและผลประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน
• แลกเปลี่ยนความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจและนวัตกรรม
 ของสินค้าและบริการใหม่
• ยินดีให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา
• จรรยาบรรณทางธุรกิจ ผู้นำาเชิงกลยุทธ์ และการเป็น
 พันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว

• ทบทวนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อ
 ริเริ่มสร้างสรรค์โครงการที่สร้างคุณค่า
• จัดหาพนักงานให้ทำางานร่วมกันเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
 ทำางานและผลประโยชน์ต่างๆ
• ทบทวนและให้ความรู้ด้านนวัตกรรมของสินค้าใหม่
• สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
• ทบทวนและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

BUSInESS PaRTnERS
พันธมิตรทางธุรกิจ

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

• Creation of shared value and mutual business 
 benefits 
• Knowledge sharing for business improvements, 
 innovations in new products and services
• Willingness to promptly provide support when 
 issues occur
• Business integrity, strategic leadership and long-term 
 partnerships

• 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

STakEHOlDER
EXPECTaTIOnS

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

EnGaGEMEnT 
aPPROaCH

วิธีการมีส่วนร่วม

MInOR’S InITIaTIVES
anD RESPOnSES

การตอบสนอง

• การประชุมระดับกระทรวงและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่
 หน่วยงานของรัฐจัดขึ้นอย่างเป็นประจำา
• เข้าเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือใหม่ๆ ที่ภาครัฐริเริ่มขึ้น
• เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัท ตอบรับเป็นวิทยากรในงาน
 สัมมนาของภาครัฐ เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์

• ให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการของภาครัฐ
• ปฏิบัติตามนโยบายใหม่ๆ ของรัฐบาล และร่วมแบ่งปัน
 ความรู้เรื่องความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน
• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

• พัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างกันของภาครัฐ
 และเอกชน
• ให้ความรู้ในเรื่องวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศแก่
 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

GOVERnMEnT
หน่วยงานราชการ

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

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

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

STakEHOlDER
EXPECTaTIOnS

ความต้องการ/ความคาดหวัง

EnGaGEMEnT 
aPPROaCH

วิธีการมีส่วนร่วม
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MInOR’S InITIaTIVES
anD RESPOnSES

การตอบสนอง

• การประชุมและการตรวจเยี่ยมกิจการ รวมถึงตรวจสอบ 
 คุณภาพเป็นประจำา
• การฝึกอบรมให้แก่คู่ค้าและการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างสมำ่าเสมอ
• การจัดสัมมนา Supply Chain Management ประจำาปี
• การสำารวจความคิดเห็นทุกสองปี

• ปฎิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส 
 เข้าใจง่าย
• พันธสัญญาต่อสินค้าและคู่ค้า ในเรื่องของคำาสั่งซื้อ
 ที่ชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย 
• ส่งคำาสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า หรือประมาณการสั่งซื้อราย
 สัปดาห์หรือรายเดือน เพ่ือให้จัดหาสินค้าบริการได้ทันเวลา
• ให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนราคาสินค้าและบริการ
 ตามความเหมาะสม
• ความตั้งใจในการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน
• สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว

• มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าและกระบวนการตรวจสอบท่ีชัดเจน
• กำาหนดหลักการปฏิบัติและจรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า
• จัดทำาการสำารวจความคิดเห็นของคู่ค้า
• ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 และวิธีการสื่อสารเพื่อบรรลุความต้องการร่วมกัน
• แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการ
 จัดซื้อจัดจ้างให้ดียิ่งขึ้น
• แสวงหาโอกาสในการคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 
• จัดการสัมมนา Supply Chain เพื่อให้ข้อมูลใหม่แก่คู่ค้า
 ในเรื่องธุรกิจของไมเนอร์และทิศทางในการจัดซื้อวัตถุดิบ

SUPPlIERS
คู่ค้า

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

• Equal and fair treatment to every supplier
• Clear and easy-to-understand orders and 
 transparent procurement process
• Clear and steady order commitment to product/
 supplier 
• Advance order or weekly/monthly forecast in order 
 to prepare products/services in time
• Flexibility to adjust prices of product/services offered
• Willingness to innovate together 
• Long-term relationship

• 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
• Explore opportunities to innovate with current 
 and new suppliers for improved products 
• Review and take immediate actions on 
 any issues that occurred
• Organize Supply Chain Conference to update 
 suppliers on Minor International’s businesses 
 and supply chain trends

STakEHOlDER
EXPECTaTIOnS

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

EnGaGEMEnT 
aPPROaCH

วิธีการมีส่วนร่วม

MInOR’S InITIaTIVES
anD RESPOnSES

การตอบสนอง

• การแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ การพบปะสื่อมวลชน
• การใช้สื่อดิจิตอลและการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์

• ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของไมเนอร์
• การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

• การพบปะสื่อมวลชนและแถลงข่าวอย่างสมำ่าเสมอ
• เชิญสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกิจการ

MEDIa
สื่อมวลชน

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

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

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

STakEHOlDER
EXPECTaTIOnS

ความต้องการ/ความคาดหวัง

EnGaGEMEnT 
aPPROaCH

วิธีการมีส่วนร่วม
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MInOR’S InITIaTIVES
anD RESPOnSES

การตอบสนอง

• พบปะ จัดประชุมและสัมมนากับองค์กรพัฒนาเอกชน
 เป็นประจำา

• การจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 เช่น อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก บริหารการใช้น้ำา 
 ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• เคารพสิทธิมนุษยชน
• การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
• ดูแลสวัสดิภาพสัตว์
• การตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
• ร่วมมือกันในการบริจาค สนับสนุน และจัดทำาโครงการ
 เพื่อสังคม

• ปรึกษาหารือและติดตามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน
 การร่วมมือกัน โครงการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนการ
 ปฏิบัติและกิจกรรมจัดหาเงินทุน

nOn-GOVERnMEnTal ORGanIzaTIOnS (nGOs)
องค์กรพัฒนาเอกชน

• Regular NGO visits, workshops, seminars and 
 partnership meetings

• Response to climate change e.g. biodiversity 
 conservations, waste management, GHG emission, 
 water usage in compliance with regulations
• Human rights
• Sustainable supply chain
• Animal welfare
• Response to social needs
• Partnerships, co-CSR programs and campaigns, 
 donations, advocacy

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

STakEHOlDER
EXPECTaTIOnS

ความต้องการ/ความคาดหวัง

EnGaGEMEnT 
aPPROaCH

วิธีการมีส่วนร่วม

• เยี่ยมชุมชนและประชุมกับผู้นำาชุมชนอย่างสมำ่าเสมอ
• ร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรส่วนท้องถิ่น

• การจ้างงาน
• ร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ลดผลกระทบทางลบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ในชุมชน
• เคารพในวิถีชีวิตของชุมชน
• รับฟังเสียงจากชุมชนและมีการสื่อสารกับชุมชน
 อย่างสมำ่าเสมอ

• จ้างงานและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
• ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างในท้องถิ่น
• พัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
• ให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นใน
 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

COMMUnITIES
ชุมชน

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

• Job Creation
• Partnerships in development for social and 
 environmental progress
• Reduction of negative social and environmental 
 impacts
• Respect the local way of living
• Listening to the community’s voice and communicate 
 with local community regularly

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

MInOR’S InITIaTIVES
anD RESPOnSES

การตอบสนอง
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Thailand – 13 hotels
ไทย –13 แห่ง

• Anantara Baan Rajprasong Bangkok Serviced Suites*
 อนันตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

• Anantara Bophut Koh Samui*
 อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย

• Anantara Chiang Mai* 
 อนันตรา เชียงใหม่

• Anantara Golden Triangle Elephant Camp*
 อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำา แคมป์ช้าง

• Anantara Hua Hin*
 อนันตรา หัวหิน

• Anantara Lawana Koh Samui*
 อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย 

• Anantara Layan Phuket*
 อนันตรา ลายัน ภูเก็ต 

• Anantara Mai Khao Phuket Villas*
 อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์

• Anantara Rasananda Koh Phangan Villas*
 อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน  

• Anantara Riverside Bangkok*
 อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

• Anantara Sathorn Bangkok*
 อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ 

• Anantara Si Kao*
 อนันตรา สิเกา

• Anantara Siam Bangkok*
 อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

MeMberSHipS 
AnD 
CertiFiCAtionS 
สมาชิกและประกาศนียบัตร

Certificate of OHSAS 18001:2007 and TIS 18001:2011: 
NMT Limited
ประกาศนียบัตร  OHSAS 18001:2007 & TIS 18001:2011: 
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

Certificate of Good Manufacturing Practices for Hazardous 
Substances, Food and Drug Administration, Ministry of 
Public Health: NMT Limited 
ประกาศนียบัตร Good Manufacturing Practices 
ส�าหรับวัตถุอันตราย  จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข: บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

Certificate of Good Manufacturing Practices for Cosmetic, 
Food and Drug Administration, Ministry of Public Health: 
NMT Limited  
ประกาศนียบัตร Good Manufacturing Practices 
ส�าหรับเคร่ืองส�าอางค์ จากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข: บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

Certificate of BRC Consumer Product: NMT Limited
ประกาศนียบัตร BRC Consumer Product: 
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

Certificate of ISO9001:2008: NMT Limited
ประกาศนียบัตร ISO9001:2008: 
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

Certificate of ISO14001:2004: NMT Limited
ประกาศนียบัตร ISO14001:2004: 
บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

Marine Conservation Award, Phang Nga Naval Base:
Mai Khao Marine Turtle Foundation   
รางวัล Marine Conservation Award 
จากฐานทัพเรือพังงา: มูลนิธิอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว

Green Growth 2050 
Members
สมาชิกประกาศนียบัตร
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
Green Growth 2050
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cambodia –1 hotel
กัมพูชา – 1 แห่ง

• Anantara Angkor* 
 อนันตรา อังกอร์

indonesia – 1 hotel
อินโดนีเซีย – 1 แห่ง

• Anantara Seminyak Bali
 อนันตรา เซมินยัค บาหลี

Qatar – 1 hotel
กาตาร์ – 1 แห่ง

• Banana Island Doha by Anantara
บานาน่า ไอส์แลนด์ โดฮา บาย อนันตรา

mozambique – 2 hotels
โมซัมบิก – 2 แห่ง

• Anantara Bazaruto Island 
 อนันตรา บาซารูโต ไอส์แลนด ์

• Anantara Medjumbe Island  
 อนันตรา เมด์จุมเบ ไอส์แลนด์ 

sri lanka – 2 hotels
ศรีลังกา – 2 แห่ง

• Anantara Kalutara 
 อนันตรา คาลูทารา

• Anantara Peace Haven Tangalle 
 อนันตรา พีซ เฮเวน แทงเกล

Vietnam – 2 hotels
เวียดนาม – 2 แห่ง

• Anantara Hoi An
 อนันตรา ฮอยอัน

• Anantara Mui Ne
 อนันตรา มุยเน่

Thailand – 13 hotels
ไทย –13 แห่ง

• Anantara Baan Rajprasong Bangkok Serviced Suites*
 อนันตรา บ้านราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

• Anantara Bophut Koh Samui*
 อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย

• Anantara Chiang Mai* 
 อนันตรา เชียงใหม่

• Anantara Golden Triangle Elephant Camp*
 อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำา แคมป์ช้าง

• Anantara Hua Hin*
 อนันตรา หัวหิน

• Anantara Lawana Koh Samui*
 อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย 

• Anantara Layan Phuket*
 อนันตรา ลายัน ภูเก็ต 

• Anantara Mai Khao Phuket Villas*
 อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่าส์

• Anantara Rasananda Koh Phangan Villas*
 อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน  

• Anantara Riverside Bangkok*
 อนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 

• Anantara Sathorn Bangkok*
 อนันตรา สาทร กรุงเทพฯ 

• Anantara Si Kao*
 อนันตรา สิเกา

• Anantara Siam Bangkok*
 อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

Thailand
ไทย

Vietnam
เวียดนาม

Cambodia
กัมพูชา

Indonesia
อินโดนีเซีย

Maldives
มัลดีฟส์

qatar
กาตาร์

Mozambique
โมซัมบิก

Sri lanka
ศรีลังกาzambia

แซมเบีย

United arab 
Emirates
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

* = Gold Certification    * = ประกาศนียบัตรระดับทอง

maldives – 4 hotels
มัลดีฟส์ – 4 แห่ง

• Anantara Dhigu Maldives* 
 อนันตรา ดิห์กู มัลดีฟส์

• Anantara Kihavah Maldives Villas*
 อนันตรา คิฮาวาห์ มัลดีฟส์ วิลล่าส์

• Anantara Veli Maldives*
 อนันตรา เวลิ มัลดีฟส์

• Naladhu Maldives*
 นาลาดู มัลดีฟส์

Zambia – 1 hotel
แซมเบีย – 1 แห่ง

• The Royal Livingstone Victoria Falls 
 Zambia by Anantara 
 เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ 
 แซมเบีย บาย อนันตรา

united arab emirates – 7 hotels
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – 7 แห่ง

• Anantara Sir Bani Yas Island Al Sahel Villa*
 อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ซาเฮล วิลล่า

• Anantara Sir Bani Yas Island Al Yamm Villa*
 อนันตรา เซอร์ บานี ยาส ไอส์แลนด์ อัล ยามม์ วิลล่า

• Anantara The Palm Dubai*  
 อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ

• Desert Islands by Anantara* 
 เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ บาย อนันตรา

• Eastern Mangroves by Anantara* 
 อีสเทิร์น แมนโกรฟส์ บาย อนันตรา

• Qasr Al Sarab Desert by Anantara* 
 คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท บาย  อนันตรา

• AVANI Deira Dubai 
 อวานี เดรา ดูไบ
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MAteriAl ASpeCtS AnD bounDArieS

Subsidiaries, associated, and affiliated Companies included in the Sustainability Report

(1)  For ease of reporting purpose, subsidiaries of holding companies will be disclosed under the holding company
(2)  On the aspect of non-discrimination: As stated on page 39, being headquartered in Thailand, we comply with Thai labor laws which prohibit 
 discriminatory practices.
(3)  Economic performance covers all significant consolidated Subsidiaries, Associates and Affiliated Companies according to Annual Report 2016

(3)

116 2016 Sustainability Report
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COMPANIES(1) aspects(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Minor International Public Company Limited
2 Minor Global Solutions Limited

Minor Hotels
3 Chao Phaya Resort Limited
4 Maerim Terrace Resort Limited
5 Samui Resort and Spa Limited
6 Rajadamri Hotel Public Company Limited ("RHC")
7 MI Squared Limited ("MI")
8 Hua Hin Village Limited ("HHV")
9 Baan Boran Chiangrai Limited
10 Samui Village Limited
11 Royal Garden Plaza Limited
12 M Spa International Limited ("MST")               
13 Minor Hotel Group Limited ("MHG")

14 Eutopia Private Holding Limited 
15 Harbour View Corporation Limited
16 Serendib Hotels Pcl.
17 Minor International (Labuan) Limited
18 AVC Club Developer Limited
19 AVC Vacation Club Limited ("AVC V")
20 MHG Phuket Limited
21 Lodging Management (Mauritius) Limited ("LMM")
22 Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ("ZTHIL")
23 Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ("TTHIL")
24 Vietnam Hotel Projekt B.V. ("VHP") 
25 Rani Minor Holding Limited ("Rani") 
26 Sands Hotels Holdings (Namibia) (Propietary) Limited
27 Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited
28 MHG Lesotho (Proprietary) Limited
29 Minor Hotels Zambia Limited



Aspects Description
 
 1 Economic Performance 
 2 Employment
 3 Sustainable Supply Chain
 4 Water
 5 Waste

 Aspects Description
 
 6 Biodiversity
 7 Food and Service Safety
 8 Training and Education 
 9 Energy 
 10 Emissions 

Aspects Description

 11 Occupational Health and Safety
 12 Compliance
 13 Anti-Corruption 
 14 Customer Privacy
 15 Diversity and Equal Opportunity  
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)

COMPANIES(1) aspects(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ("MHH")
31 Minor Continental Holding (Mauritius) (“MCHM”) 
32 Hua Hin Resort Limited
33 PH Resort (Private) Ltd.

Minor Food
34 The Minor Food Group Public Company Limited ("MFG")
35 Swensen’s (Thai) Limited
36 Minor Cheese Limited
37 Minor Dairy Limited
38 Minor DQ Limited
39 Burger (Thailand) Limited
40 SLRT Limited
41 The Coffee Club (Thailand) Limited
42 Catering Associates Limited
43 Pecan Deluxe  (Thailand) Limited
44 BTM (Thailand) Limited
45 Select Service Partner Limited ("SSP")
46 MSC Thai Cuisine Co., Ltd.
47 International Franchise Holding (Labuan) Limited ("IFH")
48 Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. ("MFGS")
49 Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ("DKL") 
50 Over Success Enterprise Pte. Ltd.  ("Over Success")
51 The Minor Food Group (India) Private Limited

Minor Lifestyle
52 Minor Corporation Public Company Limited 
53 Armin Systems Limted
54 NMT Limited
55 Esmido Fashions Limited
56 Mysale.co.th Limited



ประเด็นสำ คัญและขอบเขต
ของการจัดทำ รายงาน

บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทในเครือท่ีอยู่ในขอบเขตของการจัดทำารายงาน

(1)   เพ่ือให้การรายงานง่ายขึน้ บรษิทัย่อยภายใต้กลุม่เดยีวกนัจะเปิดเผยข้อมลูในระดบับรษิทัแม่
(2)  สำาหรบัตวัชีว้ดัด้านการปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีม : ตามทีร่ายงานในหน้า 39 เนือ่งจากบรษิทัมสีำานกังานใหญ่อยูใ่นประเทศไทย 
 บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานของราชอาณาจกัรไทย ทีห้่ามมใิห้มกีารเลอืกปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม
(3)  ข้อมลูด้านเศรษฐกจิจะครอบคลมุทกุบรษิทัทีเ่ป็นบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมและบรษิทัในเครอื ตามทีร่ะบใุนรายงานประจำาปี 2559

118 2016 Sustainability Report
Minor International Public Company Limited

บริษัท(1) ตัวช้ีวัด(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)
2 บริษัท ไมเนอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์  จำากัด 

ไมเนอร์ โฮเทลส์
3 บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำากัด
4 บริษัท แม่ริม เทอเรซ รีซอร์ท จำากัด
5 บริษัท สมุย รีซอร์ท แอนด์ สปา จำากัด
6 บริษัท โรงแรม ราชดำาริ จำากัด (มหาชน) ("RHC")
7 บริษัท เอ็มไอ สแควร์ จำากัด ("MI")
8 บริษัท หัวหิน วิลเลจ จำากัด ("HHV")
9 บริษัท บ้านโบราณ เชียงราย จำากัด
10 บริษัท สมุย วิลเลจ จำากัด
11 บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำากัด
12 บริษัท เอ็มสปา อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ("Mspa")               
13 บริษัท ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำากัด ("MHG")

14 Eutopia Private Holding Limited 
15 Harbour View Corporation Limited
16 Serendib Hotels Pcl.
17 Minor International (Labuan) Limited
18 AVC Club Developer Limited
19 AVC Vacation Club Limited ("AVC V")
20 บริษัท เอ็มเอชจี ภูเก็ต จำากัด
21 Lodging Management (Mauritius) Limited ("LMM")
22 Zanzibar Tourism and Hospitality Investment Limited ("ZTHIL")
23 Tanzania Tourism and Hospitality Investment Limited ("TTHIL")
24 Vietnam Hotel Projekt B.V. ("VHP") 
25 Rani Minor Holding Limited ("Rani") 
26 Sands Hotels Holdings (Namibia) (Propietary) Limited
27 Minor Hotel Group Gaborone (Proprietary) Limited
28 MHG Lesotho (Proprietary) Limited
29 Minor Hotels Zambia Limited

(3)



ตัวชี้วัด ค�าอธิบาย
 
 1 ผลประกอบการของธุรกิจ 
 2 การจ้างงาน
 3 การจัดซือ้และกระจายสนิค้าอย่างยัง่ยนื
 4 การจัดการนำ้า
 5 การจัดการของเสีย 

ตัวชี้วัด ค�าอธิบาย
 
 6 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 7 ความปลอดภัยของอาหารและบรกิาร
 8 การจัดฝึกอบรมและให้การศึกษา
 9 การจัดการด้านพลังงาน
 10 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ตัวชี้วัด ค�าอธิบาย

 11 มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 12 การปฏิบัติตามกฎหมาย
 13 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 14 ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
 15 ความหลากหลายและเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)

บริษัท(1) ตัวช้ีวัด(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30 MHG Hotel Holding Australia Pty. Ltd. ("MHH")
31 Minor Continental Holding (Mauritius) (“MCHM”) 
32 บริษัท หัวหิน รีซอร์ท จำากัด
33 PH Resort (Private) Ltd.

ไมเนอร์ ฟู้ด
34 บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ("MFG")
35 บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำากัด
36 บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำากัด
37 บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำากัด
38 บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำากัด
39 บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
40 บริษัท เอสแอลอาร์ที จำากัด
41 บริษัท เดอะ คอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จำากัด
42 บริษัท เคเทอริ่ง แอสโซซิเอตส์ จำากัด
43 บริษัท พีแคน เดอลุกซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
44 บริษัท บีทีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำากัด
45 บริษัท ซีเลค เซอร์วิส พาร์ทเนอร์ จำากัด ("SSP")
46 บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำากัด
47 International Franchise Holding (Labuan) Limited ("IFH")
48 Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. ("MFGS")
49 Minor DKL Food Group Pty. Ltd. ("DKL") 
50 Over Success Enterprise Pte. Ltd.  ("Over Success")
51 The Minor Food Group (India) Private Limited

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
52 บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ("MCL")
53 บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จำากัด
54 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
55 บริษัท เอสมิโด แฟชั่นส์ จำากัด
56 บริษัท มายเซล ดอท ซีโอ ดอท ทีเอช จำากัด



Gri Content inDex 

GEnERal STanDaRD DISClOSURES

aR = annual Report    SR = Sustainability Report

 = Fully reported          = Partially reported            = not reported
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Material 
aspect

GRI 
Indicator SDG Description Disclosure

Reference Page
Remarks

aR SR
General Standard Disclosures
Strategy and 
Analysis

G4-1 n/a Statement from the most senior 
decision-maker of the organization

16-23 6-9

G4-2 n/a Description of key impacts, risks, and 
opportunities

326-330 29

Organizational 
Profile

G4-3 n/a Name of the organization 104 1

G4-4 n/a Primary brands, products, and services 3-8, 323 2-3

G4-5 n/a Organization’s headquarters location 376 5

G4-6 n/a Number of countries where the 
organization operates, and names of 
countries where either the organization 
has significant operations or that are 
specifically relevant to the sustainability 
topics covered in the report

10-11,

323

1,

4-5

G4-7 n/a Nature of ownership and legal form 104, 

362,376

-

G4-8 n/a Markets served 10-11, 

323

1,

4-5

G4-9 n/a Scale of organization 14-15,

89-103

86,89

G4-10 8 Workforce composition - 90-91

G4-11 8 Percentage of total employees covered 
by collective bargaining agreements

- - 4.2% of 
our total 
employees 
are covered 
by collective 
bargaining 
agreements

G4-12 n/a Description of supply chain - 18-19

G4-13 n/a Significant changes during the reporting 
period regarding size, structure, 
ownership, or supply chain

14, 

324-325

-
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)

Material 
aspect

GRI 
Indicator SDG Description Disclosure

Reference Page
Remarks

aR SR
G4-14 n/a Whether and how the precautionary 

approach or principle is addressed
326, 330 29, 68

G4-15 n/a Externally developed economic, 
environmental and social charters, 
principles, or other initiatives to which 
the organization subscribes or which 
it endorses

339 10-28,

114-115

G4-16 n/a Memberships at organizational level 74-75, 

324,

339

10,

26

Identified 
Material 
Aspects and 
Boundaries

G4-17 n/a Entities included in consolidated 
financial statements

364-375 -

G4-18 n/a Process for defining report content and 
Aspect Boundaries; how the Reporting 
Principles for Defining Report Content 
have been implemented

- 17, 107

G4-19 n/a List of all material Aspects - 17, 

116-119

G4-20 n/a Material Aspects within organization - 17,

116-119

G4-21 n/a Material Aspects outside of organization - 17

G4-22 n/a Effect of any restatements of 
information provided in previous reports, 
and the reasons for such restatements

14 86, 97-98

G4-23 n/a Significant changes from previous 
reporting periods

- - No significant 
changes

Stakeholder 
Engagement

G4-24 n/a Stakeholder groups 336-

338

16,

108-113

G4-25 n/a Basis for identification and selection 
of stakeholders

- 16

G4-26 n/a Stakeholder engagement approach 335-

340

16,

108-113

G4-27 n/a Key topics and concerns raised through 
stakeholder engagement, and responses

- 108-113

Report Profile G4-28 n/a Reporting period - 106

G4-29 n/a Date of most recent previous report - 106

G4-30 n/a Reporting cycle - 106

G4-31 n/a Contact point for questions regarding 
the report or its contents

- 107

G4-32 n/a GRI Content Index with chosen 
‘in accordance’ option, and any reference 
to an External Assurance Report

- 106

G4-33 n/a Policy and current practice with regard 
to seeking external assurance for the 
report

- 106
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Material 
aspect

GRI 
Indicator SDG Description Disclosure

Reference Page
Remarks

aR SR
Governance G4-34 n/a Governance structure of the organization, 

including committees of the highest 
governance body, and committees 
responsible for decision-making on 
economic, environmental and social 
impacts

24-25,

30, 54,

68, 

343-347,

353-357

24

G4-36 n/a Organization has appointed an 
executive-level position with 
responsibility for economic, 
environmental and social topics, 
and whether post holders report 
directly to the highest governance body

24

G4-38 16 Composition of the highest governance 
body and its committees 

348-357 88

G4-39 16 Indicate whether chair of the highest 
governance body is also an executive 
officer

344 -

G4-40 16 Nomination and selection processes 
for the highest governance body and 
its committees, and the criteria used 
for nominating and selecting highest 
governance body members

343-347 -

G4-41 16 Processes for the highest governance 
body to ensure conflicts of interest are 
avoided and managed

322, 336 -

G4-42 n/a Highest governance body’s and senior 
executives’ roles in the development, 
approval, and updating of the 
organization’s purpose, value or 
mission statements, strategies, policies, 
and goals related to economic, 
environmental and social impacts

345, 353 24

G4-43 4 Measures taken to develop and enhance 
the highest governance body’s collective 
knowledge of economic, environmental 
and social topics

346 24

G4-45 16 Highest governance body’s role in the 
identification and management of 
economic, environmental and social 
impacts, risks, and opportunities; 
including due diligence and stakeholder 
consultation

345, 353 24

G4-46 n/a Highest governance body’s role in 
reviewing the effectiveness of the 
organization’s risk management 
processes for economic, environmental 
and social topics

347, 

353-355,

357

29
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)

Material 
aspect

GRI 
Indicator SDG Description Disclosure

Reference Page
Remarks

aR SR
G4-47 n/a Frequency of the highest governance 

body’s review of economic, 
environmental and social impacts, 
risks, and opportunities

345 24

G4-49 n/a Process for communicating critical 
concerns to the highest governance body

340 28

G4-50 n/a Nature and total number of critical 
concerns that were communicated to 
the highest governance body and the 
mechanism(s) used to address and 
resolve them

- 28

Ethics and 
Integrity

G4-56 16 Organization’s values, principles, 
standards and norms of behavior such 
as codes of conduct and codes of 
ethics

9, 333, 

339

26-28

G4-58 16 Internal and external mechanisms for 
reporting concerns about unethical or 
unlawful behavior, and matters related 
to organizational integrity, such as 
escalation through line management, 
whistleblowing mechanisms or hotlines

82-84, 

338-340

28

Specific Standard Disclosures – Performance Indicators
Economic
Economic 
Performance

G4-EC1 2,5,7,
8,9

Direct economic value generated and 
distributed (EVG&D)

- 86

G4-EC2 13 Financial implications and other risks 
and opportunities for the organization's 
activities due to climate change

- 29

Market 
Presence

G4-EC5 1,5,8 Ratio of entry level wage by gender at 
significant locations of operation to the 
minimum wage

- 39

Indirect 
Economic 
Impacts

G4-EC8 17 Significant indirect economic impacts, 
including the extent of impacts

- 87 Minor’s 
direct 
investment 
in foreign 
countries

Procurement 
Practices

G4-EC9 12 Percentage of the procurement 
budget used for significant locations 
of operation spent on suppliers local 
to that operation

- 45

Energy G4-EN3 7,8,
12,13

Energy consumption within 
the organization

- 95-96, 98, 

100

G4-EN5 7,8,
12,13

Energy intensity - 95-96, 98, 

100

Water G4-EN8 6 Total water withdrawal by source - 95, 97, 

99-100
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Material 
aspect

GRI 
Indicator SDG Description Disclosure

Reference Page
Remarks

aR SR
Biodiversity G4-EN11 6,14,

15
Operational sites owned, leased, 
managed in, or adjacent to, protected 
areas and areas of high biodiversity 
value outside protected areas

- 102-104

G4-EN12 6, 14, 
15

Description of significant impacts of 
activities, products, and services on 
biodiversity in protected areas and 
areas of high biodiversity value outside 
protected areas

- 105

G4-EN13 6,14,
15

Habitats protected or restored - 102-104

G4-EN14 6,14,
15

Total number of IUCN Red List species 
and national conservation list species 
with habitats in areas affected by 
operations, by level of extinction risk

- 101

Emissions G4-EN15 3,12,
13,14,
15

Direct greenhouse gas (GHG) emissions 
(Scope 1)

- 95-96, 98, 

100

G4-EN16 3,12,
13,14,
15

Energy indirect greenhouse gas (GHG) 
emissions (Scope 2)

- 95-96, 98, 

100

G4-EN18 13 Greenhouse gas (GHG) emissions 
intensity

- 95-96, 98, 

100

G4-EN21 3, 12, 
14, 15

NOX, SOX, and other significant air 
emissions

- 70

Effluents and 
Waste

G4-EN22 3,6,
12,14

Total water discharge by quality and 
destination

- 97, 99 Applies only 
for factories

G4-EN23 3,6,12 Total weight of waste by type and 
disposal method

- 96, 98 Applies only 
for factories

G4-EN25 3,12 Weight of transported, imported, 
exported, or treated waste deemed 
hazardous under the terms of the Basel 
Convention Annex I, II, III, and VIII, 
and percentage of transported waste 
shipped internationally

- 96, 98

Compliance G4-EN29 16 Monetary value of significant fines and 
total number of non-monetary 
sanctions for non-compliance with 
environmental laws and regulations

- 79

Supplier 
Environmental 
Assessment

G4-EN32 n/a Percentage of new suppliers that were 
screened using environmental criteria

- 58 Information 
for Thailand 
only
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)

Material 
aspect

GRI 
Indicator SDG Description Disclosure

Reference Page
Remarks

aR SR
Social: Labor Practices and Decent Work
Employment G4-LA1 5,8 Total number and rate of employee 

turnover during the reporting period, 
by age group, gender and region

- 91

G4-LA2 8 Benefits provided to full-time em-
ployees

- 94

Occupational 
Health and 
Safety

G4-LA5 8 Percentage of total workforce 
represented in formal joint 
management-worker health and 
safety committees that help monitor 
and advise on occupational health 
and safety programs

- 40 Applies only 
for factories

G4-LA6 3,8 Type of injury and rates of injury, 
occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and total number 
of work-related fatalities, by region 
and by gender

- 94 Applies only 
for factories

Training and 
Education

G4-LA9 4,5,8 Average hours of training per year per 
employee by gender, and by employee 
category

- 91

G4-LA10 8 Programs for skills management and 
lifelong learning that support the 
continued employability of employees 
and assist them in managing career 
endings

- 92-93

G4-LA11 5,8 Percentage of employees receiving 
regular performance and career 
development reviews, by gender 
and by employee category

- 39

G4-LA12 5,8 Composition of governance bodies 
and breakdown of employees per 
employee category according to gender, 
age group, minority group membership, 
and other indicators of diversity

- 88-90

Supplier 
Assessment 
for Labor 
Practices

G4-LA14 5 Percentage of new suppliers that 
were screened using labor practices 
criteria

- 58 Information 
for Thailand 
only

Human Rights
Supplier  
Human Rights  
Assessment

G4-HR10 n/a Percentage of new suppliers that 
were screened using human rights 
criteria

- 58 Information 
for Thailand 
only
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Material 
aspect

GRI 
Indicator SDG Description Disclosure

Reference Page
Remarks

aR SR
Society
Anti-
Corruption

G4-SO3 16 Total number and percentage of 
operations assessed for risks related 
to corruption and the significant risks 
identified

- 28

G4-SO4 16 Communication and training on 
anti-corruption policies and procedures

27

G4-SO5 16 Confirmed incidents of corruption 
and actions taken

- 28

Anti-
Competitive 
Behavior

G4-SO7 16 Total number of legal actions for 
anti-competitive behavior, anti-trust, 
and monopoly practices and their 
outcomes

- 28

Compliance G4-SO8 16 Monetary value of significant fines 
and total number of non-monetary 
sanctions for non-compliance with 
laws and regulations

- 28

Product Responsibility
Customer 
Health and 
Safety

G4-PR2 16 Non-compliance with regulations 
and voluntary codes concerning the 
health and safety impacts

- 65

Marketing 

Communications
G4-PR7 16 Non-compliance with regulations and 

voluntary codes concerning marketing 
communications

- 65

Customer 
Privacy

G4-PR8 16 Substantiated complaints regarding 
breaches of customer privacy and 
losses of customer data

- 65

Compliance G4-PR9 16 Monetary value of significant fines 
for non-compliance with laws and 
regulations concerning the provision 
and use of products and services

- 65



SuStAinAble DevelopMent GoAlS 
(SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)

Sustainable Development Goal 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

How Minor is supporting
สิ่งที่ไมเนอร์ทำาเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย

End poverty in all its forms everywhere
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่

• Responsible compensation and benefit practices and local   
   employment
• การปฏิบัติที่รับผิดชอบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
  และการจ้างงานคนในชุมชน ในพื้นที่ที่บริษัทดำาเนินการอยู่

End hunger, achieve food security and 
improved nutrition and promote sustainable 
agriculture
ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 
ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

• Healthy menu offerings to customers
• การนำาเสนออาหารที่ส่งเสริมสุขภาพแก่ลูกค้า

Ensure healthy lives and promote well-being 
for all at all ages
รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ทุกคนในทุกช่วงอายุ

• Responsible practices in minimizing environmental  
   impacts and promoting occupational health and safety
• การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความปลอดภัย    
   และอาชีวอนามัยอย่างรับผิดชอบ

Ensure inclusive and equitable quality 
education and promote lifelong learning 
opportunities for all
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

• Support for children and youth education and  
education facilities improvements    

• Workforce and leadership development
• การส่งเสริมการศึกษาในเด็กและเยาวชน รวมถึงสนับสนุน
   สิ่งอำานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
• การพัฒนาบุคลากรและผู้นำา

Achieve gender equality and empower all 
women and girls
บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ 
พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

• Responsible labor practices that respect human rights 
   and diversity
• Equal opportunities and development initiatives for 
   female and male employees
• การปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อแรงงาน ในด้านสิทธิมนุษยชน 
  และเคารพในความแตกต่าง
• การให้โอกาสและการพัฒนาที่เท่าเทียมกันต่อทั้งพนักงาน
   ผู้ชายและผู้หญิง

Ensure availability and sustainable 
management of water and sanitation for all
รับรองการมีน้ำาใช้ การจัดการน้ำาและสุขาภิบาล
ที่ยั่งยืน

• Responsible water consumption
• Responsible wastewater management
• การใช้น้ำาอย่างรับผิดชอบ
• การจัดการน้ำาเสียอย่างรับผิดชอบ
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Sustainable Development Goal 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

How Minor is supporting
สิ่งที่ไมเนอร์ทำาเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย

Ensure access to affordable, reliable, 
sustainable and modern energy for all
รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ 
ยั่งยืนทันสมัย

• Energy efficiency initiatives
• การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Promote sustained, inclusive and sustainable 
economic growth, full and productive 
employment and decent work for all
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

• Responsible labor practices that respect human rights  
   and diversity
• Responsible compensation and benefit practices 
• Responsible practices in energy and water usage and 
   occupational health and safety 
• Responsible employee management practices
• Learning and development initiatives for all employees
• การปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อแรง งาน ในด้านสิทธิมนุษยชน 
   และเคารพในความแตกต่าง
• การปฏิบัติที่รับผิดชอบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
• การใช้พลังงานและน้ำา และส่งเสริมความปลอดภัยและ
   อาชีวอนามัยอย่างรับผิดชอบ
• การจัดการแรงงานอย่างรับผิดชอบ
• การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ

Build resilient infrastructure, promote 
inclusive and sustainable industrialization 
and foster innovation
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง 
และสนับสนุนนวัตกรรม

• Local employment
• การจ้างงานคนในชุมชน

Reduce inequality within and among countries
ลดความเหลื่อมล้ำาทั้งภายในและระหว่างประเทศ

• Support for people with disabilities in local communities
• การสนับสนุนคนพิการในชุมชน

Make cities and human settlements inclusive, 
safe, resilient and sustainable
ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน

• Promotion of local culture and natural heritage
• การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และมรดกทางธรรมชาติ 

Ensure sustainable consumption and 
production patterns
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

• Responsible practices in minimizing environmental impacts
• Local procurement
• Local employment 
• การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ
• การจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบจากท้องถิ่น
• การจ้างงานคนในชุมชน
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ กัด (มหาชน)

Sustainable Development Goal 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

How Minor is supporting
สิ่งที่ไมเนอร์ทำาเพื่อสนับสนุนเป้าหมาย

Take urgent action to combat climate change 
and its impacts
ดำาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

• Energy efficiency initiatives
• Management of GHG emissions
• Climate change risk assessments
• การใช้พลังงานอย่างมีประสทธิภาพ
• การจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• การประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Conserve and sustainably use the oceans, 
seas and marine resources for sustainable 
development
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและ
ทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• Biodiversity protection in marine turtle and 
   coral conservation
• Responsible wastewater management practices
• การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการอนุรักษ์
   ปะการังและเต่าทะเล
• การจัดการน้ำาเสียอย่างรับผิดชอบ

Protect, restore and promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification, and halt and 
reverse land degradation and halt biodiversity 
loss
ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

• Biodiversity protection in elephant and 
   wildlife conservation
• Management of GHG emissions
• การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ 
   ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและช้าง
• การจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Promote peaceful and inclusive societies 
for sustainable development, provide access 
to justice for all and build effective, accountable 
and inclusive institutions at all levels
ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• Strong corporate governance practices
• Support for human rights
• Compliance with regulations and laws
• การกำากับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง
• การสนับสนุนสิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Strengthen the means of implementation 
and revitalize the global partnership for 
sustainable development
สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• Foreign direct investment in countries where Minor is 
   present
• การลงทุนในประเทศที่ไมเนอร์ดำาเนินกิจการอยู่





About Minor International
เกี่ยวกับไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

Chairman’s Message
รายงานจากประธานกรรมการ

Sustainability Highlights 2016
จุดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2559

JOURNEY TO EXCELLENCE
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ

• Our Sustainability Approach
 ไมเนอร์มุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • Stakeholder Engagement and Materiality Assessment
   การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และการกำาหนดประเด็นสำาคัญ
  • Minor Value Chain
   ห่วงโซ่คุณค่าของไมเนอร์ 
  • Minor Sustainability Framework
   แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
  • Minor Sustainability Strategy and Roadmap
   กลยุทธ์และเส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
  • Minor Sustainability Governance Structure
   การกำากับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์
• Good Corporate Governance
 การกำากับดูแลกิจการที่ดี
• Risk Management 
 การบริหารความเสี่ยง

JOURNEY TO EMPOWERMENT
เส้นทางสู่การพัฒนาศักยภาพ

• Empowering People 
 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

JOURNEY TO SHARED SUCCESS
เส้นทางสู่ความสำาเร็จร่วมกัน

• Growing Sustainably With Our Partners
 ก้าวหน้าไปกับพันธมิตรอย่างยั่งยืน
• Enriching Customers’ Experience
 เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

JOURNEY TO HARMONY
เส้นทางสู่การอยู่ร่วมกัน

• Safeguarding the Environment 

 ปกป้องดูแลส่ิงแวดล้อม

• Caring for Communities
 ห่วงใยใส่ใจสังคม

Sustainability Performance Data 2016
ผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2559

About this Report
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

Stakeholder Engagement Details
รายละเอียดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

Memberships and Certifications
สมาชิกและประกาศนียบัตร

Material Aspects and Boundaries
ประเด็นสำาคัญและขอบเขตของการจัดทำารายงาน

GRI Content Index and Sustainable Development Goals
GRI Content Index และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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