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Minor International (“Minor”) is a global company 
focused on three core businesses: hospitality,  
restaurants and lifestyle brands distribution,  
operating in 62 markets across Asia Pacific, the 
Middle East, Africa, the Indian Ocean, Europe and 
the Americas. Minor is a hotel owner, operator and  
investor with a portfolio of 513 hotels and serviced 
suites and also operates mixed-use business 
including shopping plazas & entertainment,  
residential properties, and a points-based vacation  
club. Minor is one of Asia’s largest casual dining and 
quick-service restaurant companies, operating  
2,270 outlets. Minor is one of Thailand’s largest 
distributors of lifestyle brands with 490 points of 
sale, focusing primarily on fashion, home and 
kitchenware and contract manufacturing. 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
เป็นผู้น�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจระดับสำกล โดยประกอบ 
3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร 
และธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำไลฟ์สไตล์ ใน 62 ประเทศ
ทั่วภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค ตะวันออกกลำง แอฟริกำ 
มหำสมุทรอินเดีย ยุโรป และอเมริกำ บริษัทเป็นผู้น�ำ
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิโรงแรมทัง้ในรปูแบบเป็นเจ้ำของเอง  
บรหิำรจดักำร และร่วมลงทนุ โดยมโีรงแรมและเซอร์วสิ 
สวที ทัง้สิน้ 513 แห่ง และเป็นผูป้ระกอบกำรธรุกจิอืน่ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจโรงแรม ได้แก่ ธุรกิจศูนย์กำรค้ำ
และบันเทิง ธุรกิจพัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยเพื่อขำย 
และโครงกำรพักผ่อนแบบปันส่วนเวลำ นอกจำก
นี้บริษัทยังเป็นผู้น�ำในธุรกิจร้ำนอำหำร ซึ่งมีขนำด
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้ำนอำหำร 2,270 
สำขำ อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำไลฟ์
สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีจุดจ�ำหน่ำย
สินค้ำแฟชั่น เครื่องใช้ในบ้ำนและครัวเรือน 490 แห่ง 
และยังประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิตสินค้ำโดยมีโรงงำน 
เป็นของตัวเอง  

เกี่ยวกับ
ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล

About

Minor 
International
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•	Hotels: 513 properties / 75,241 rooms
 - Majority-owned: 
  117 hotels / 19,152 rooms
 - Leased: 224 
  hotels / 33,817 rooms
 - Joint-venture: 
  28 hotels / 2,026 rooms
 - Purely Managed: 
  87 hotels / 13,311 rooms
 - Management Letting Rights: 
  57 properties / 6,935 rooms
•	Spa: 61 spas
•	Plaza	&	Entertainment: 
 3 plazas and 7 entertainment outlets
•	Residential	Development:	
 6 properties / 134 units
•	Vacation	Club: 229 inventories

•	โรงแรม 513 แห่ง / 75,241 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้ำของ 
  117 แห่ง / 19,152 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทเช่ำบริหำร 
  224 แห่ง / 33,817 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทร่วมลงทุน 
  28 แห่ง / 2,026 ห้อง
 - โรงแรมที่บริษัทรับบริหำรจัดกำร 
  87 แห่ง / 13,311 ห้อง
 - เซอร์วิส สวีท ที่บริษัทรับบริหำร 
  57 แห่ง / 6,935 ห้อง
•	สปา 61 แห่ง
•	ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิง 
 ศูนย์กำรค้ำ 3 แห่ง และเครื่องเล่น 7 ชนิด 
•	โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย 
 6 โครงกำร / 134 ยูนิต
•	โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลา 229 ยูนิต

MINOR 
HOTELS
ไมเนอร์ โฮเทลส์
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•	Restaurant	Outlets: 2,270 outlets
 - Equity: 1,159 outlets
 - Franchised: 1,111 outlets
•	Four	Factories: Dairy, Cheese, 
 Pecan Deluxe, Coffee Roaster

•	ร้านอาหาร 2,270 ร้ำน
 - ร้ำนที่บริษัทเป็นเจ้ำของ 1,159 ร้ำน
 - ร้ำนที่บริษัทแฟรนไชส์ 1,111  ร้ำน
•	โรงงาน	4	โรง โรงงำนผลิตไอศกรีม ชีส 
 ส่วนประกอบอำหำร และโรงงำนคั่วเมล็ดกำแฟ

MINOR 
FOOD
ไมเนอร์ ฟูด้

•	Retail	Points	of	Sale: 490 points of sale
•	Online	Shopping
•	Contract	Manufacturing

•	จุดจัดจ�าหน่ายสินค้า 490 จุด
•	การขายตรงผ่านเว็บไซต์
•	โรงงานรับจ้างผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค

MINOR 
LIFESTYLE
ไมเนอร์ ไลฟส์ไตล์
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Minor
International’s
Footprint
ฐานธุรกิจของ 
ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล

  Minor Hotels
 ไมเนอร์ โฮเทลส์

  Minor Food
 ไมเนอร์ ฟู้ด

  Minor Lifestyle
 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

Revenue Baht 

79,328 Million

Net Profit Baht 

5,445 Million

> 67,000 
Employees

> 50 Brands

> 220 Million  
Customers Served

รายได้รวม (ล้านบาท)

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)

พนักงาน

แบรนด์

ลูกค้า (ล้านราย)

MSCI ESG  
Leaders Indexes 
Constituent
สมาชิก MSCI ESG Leaders

DJSI Membership

FTSE4Good 
Membership

สมาชิก DJSI

สมาชิก FTSE4Good

North 
AMerICA
อเมริกาเหนือ

 USA

 Canada
   แคนาดา

   สหรัฐอเมริกา

อเมริกากลาง

   คิวบา

   เฮติ

   เม็กซิโก

 Cuba

 Mexico

 Dominican Republic

 Haiti

Middle 
AMerICA

   สาธารณรัฐโดมินิกัน

อเมริกาใต้

   อาร์เจนตินา

   บราซิล

   ชิลี

   โคลอมเบีย

   เอกวาดอร์

   อุรุกวัย

 Colombia

 Argentina

 Ecuador

 Brazil

 Uruguay

 Chile

South 
AMerICA
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แอฟริกา

   บอตสวานา    นามิเบีย

   เซเชลล์

   แอฟริกาใต้

   แทนซาเนีย

   แซมเบีย

   อียิปต์

   เคนยา

   เลโซโท

   โมซัมบิก

 Kenya

 Egypt

 Lesotho

 Botswana

 Mozambique

 Tanzania

  Seychelles

 South Africa

 Namibia

 Zambia

AFrICA

เอเชียใต้

   อินเดีย

   มัลดีฟส์

   ปากีสถาน

   ศรีลังกา
 Sri Lanka

  Maldives

 India

  Pakistan

south
AsIA

โอเชียเนีย

   ออสเตรเลีย

   นิวซีแลนด์
  New Zealand

  Australia

oCeAnIA

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   กัมพูชา

   อินโดนีเซีย

   ลาว

   มาเลเซีย

   เมียนมา

   สิงคโปร์

   ไทย

   เวียดนาม

    Thailand

  Laos

  Malaysia

  Cambodia

  Vietnam

  Indonesia 

  Myanmar

  Singapore

southeAst
AsIA

   จีน

   เกาหลีใต้
 South Korea

  China

เอเชียตะวันออก
eaSt aSia

ตะวันออกกลาง

   บาห์เรน

   จอร์แดน

   คูเวต

   เลบานอน

   โอมาน

   กาตาร์

   ซาอุดิอาระเบีย

   สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  Oman

  Qatar

  UAE

     Saudi Arabia

 Bahrain

 Jordan

 Kuwait

 Lebanon

Middle eaSt

ยุโรป

   เบลเยียม

   ฝรั่งเศส

   เยอรมัน

   ฮังการี

   อิตาลี

   ลักเซมเบิร์ก

 โปแลนด์

  โปรตุเกส

   โรมาเนีย

   สโลวาเกีย

   สเปน

   สวิตเซอร์แลนด์

   สหราชอาณาจักร

 Italy

 Czech Republic 

 Austria 

 Belgium

 France

 Luxemburg

 Germany

 Hungary

 Switzerland

  Poland

 Portugal

 Netherlands

  UK

  Romania

  Slovakia

 Spain

europe

   ออสเตรีย

   สาธารณรัฐเช็ก    เนเธอร์แลนด์



ปี 2561 นบัเป็นปีทีส่�ำคญัส�ำหรบัไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล โดยไมเนอร์ กรุป๊ได้เฉลมิฉลองครบรอบ  
50 ปี ซึง่ไม่เพยีงแต่เป็นวำระแห่งกำรเฉลมิฉลองให้กบัควำมส�ำเรจ็ทีผ่่ำนมำของบรษิทัเท่ำนัน้ แต่ยงัเป็น 
กำรสร้ำงแรงบันดำลใจเพ่ือให้บริษัทมองไปข้ำงหน้ำและเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับควำมท้ำทำย 
ที่น่ำต่ืนเต้นและโอกำสในกำรเติบโตของบริษัทในอนำคต นอกจำกนี้ ปี 2561 ยังนับเป็นปีแห่ง 
กำรเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกกำรที่บริษัทได้เข้ำลงทุนเชิงกลยุทธ์ 
ได้แก่ กำรเข้ำลงทนุใน เอน็เอช โฮเทล กรุป๊ และเบนฮิำนำ ซึง่เมือ่รวมกบัฐำนธรุกจิทีบ่รษิทัได้สร้ำงมำ
แต่เดมิ ส่งผลให้บรษิทัก้ำวขึน้เป็นบรษิทัข้ำมชำตชิัน้น�ำระดบัโลก ด้วยฐำนกำรด�ำเนนิงำนครอบคลมุ
ทั่วทวีปออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกำ และตะวันออกกลำง ตลอดจนถึงทวีปยุโรปและอเมริกำ

2018 was a milestone year for Minor International. Minor Group celebrated the 50-year 
anniversary, which not only afforded us the occasion to reflect upon and celebrate our past 
successes, but also inspired us to look ahead to the next exciting challenges and growth 
opportunities for Minor International going forward. 2018 was also a transformational year 
for Minor International, as we made major strategic investments in NH Hotel Group and 
Benihana. This, coupled with Minor’s footprint over the years, have cemented our status 
as a leading global multinational, with operations spanning Australia, Asia, Africa and the 
Middle East through to Europe and the Americas.

Chairman’s
Message
รายงานจาก
ประธานกรรมการ
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Looking to the future, I may not envision Minor  
International to be the largest hospitality company,  
but we will remain a smart, pragmatic and 
sustainable company that is nimble, spots and 
capitalizes upon opportunities and moves faster 
than our competitors, while still maintaining high 
standard of good corporate governance and risk 
management. We will continue to unrelentingly 
focus on delivering value and creating positive 
impact to our stakeholders, and contributing back 
to the economy, society and environment of the 
countries in which we operate.

With the strong and sustainable foundation  
established by Minor Group over the last 50 years 
and the recent business transformation, we	leap	
into	the	future	with	our	aspiration	of	competing	
on	the	world	stage,	sustainably. Our sustainability 
efforts aim for Minor to become the catalyst in 
elevating the capabilities and well-being of our 
people and communities, the sustainability of 
our value chain and the protection of our planet.  

เมือ่มองถงึอนำคต ผมอำจจะไม่ได้วำดภำพว่ำ ไมเนอร์  
อินเตอร์เนช่ันแนลจะเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจโรงแรม 
ที่ใหญ่ที่สุด แต่บริษัทจะยังคงเป็นบริษัทที่ด�ำเนินงำน 
อย่ำงชำญฉลำดและมกีำรปฎบัิติงำนอย่ำงสมเหตุสมผล 
และยั่งยืนมำกที่สุดบริษัทหนึ่ง กล่ำวคือเป็นบริษัทที่มี 
ควำมว่องไว มองเห็น คว้ำโอกำส และขับเคลื่อนธุรกิจ
ได้อย่ำงรวดเร็วกว่ำคูแ่ข่ง และในขณะเดยีวกนัสำมำรถ
รักษำมำตรฐำนที่สูงในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ 
กำรบรหิำรควำมเสีย่ง เรำจะยงัคงมุง่มัน่ในกำรส่งมอบ 
คุณค่ำและสร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ของเรำอย่ำงต่อเนื่องและสร้ำงผลกระทบที่ดีต ่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่เรำ
ด�ำเนินธุรกิจอยู่

จำกรำกฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมั่นคง 
ของกลุ ่มไมเนอร์ตลอด 50 ปีที่ผ ่ำนมำและจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของไมเนอร์ในปีที่แล้ว  
เรำก�ำลังก้ำวกระโดดไปในอนำคต และจะก้ำวต่อไป 
อย่ำงไม่หยุดยั้ง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะแข่งขันบน
เวทีโลกอย่างย่ังยืน จุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนของเรำ คือกำรผลักดันให้ไมเนอร์มีหน้ำที่ใน
กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถและควำมเป็นอยู่ที่ดี 
ของคนในชุมชนและสังคม ยกระดับควำมยั่งยืนของ
ห่วงโซ่คุณค่ำของเรำ และมีส่วนร่วมในกำรปกป้อง
โลกของเรำ

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)009



We aspire in Elevating	People	Development,	
focusing on continuously developing our leaders  
and employees, investing in educational and career  
support for children, youth and underprivileged 
community members; and promoting a social  
responsibility mindset among our people and  
peers. This year, we remained committed to develop  
our people, from entry level to leaders and add on  
elements of sustainability to the development  
programs where possible. We embarked on 
developing a holistic education support and skill 
development programs that links schools under 
Minor’s support to the Minor Corporate University 
(MCU) program. In 2018 over 8,000 students  
enrolled into our MCU program and were placed as 
interns in our food, hotel and lifestyle businesses.  
The Pizza Company’s Book Club program con-
tinued to flourish with participation from over 
230,000 students. The Heinecke Foundation and 
Minor have given out scholarships to over 1,300  
well deserved students. In Thailand, we’ve created  
work for 189 persons with disability in their  
communities from our collaboration with the Social 
Innovation Foundation. Moreover, our promo-
tion of social responsibility mindset has yielded 
over 31,000 volunteer hours from all year round 
CSR activities all over the world which positively  
impacted over 51,000 beneficiaries.

เรำมุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
ด้วยกำรมุง่เน้นในกำรพฒันำผูน้�ำและพนกังำนของเรำ
อย่ำงต่อเนือ่ง ลงทนุด้ำนกำรศกึษำและสนบัสนนุอำชพี
ให้แก่เด็ก เยำวชน และผู้ด้อยโอกำส รวมทั้งส่งเสริม 
ให้พนักงำนและพันธมิตรของเรำเกิดจิตส�ำนึกใน 
กำรรับผิดชอบต่อสังคม ในปีนี้เรำยังคงมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนำบุคลำกรของเรำตั้งแต่ระดับปฏิบัติกำรจนถึง
ระดับผู้น�ำ และได้ผสำนองค์ควำมรู้ด้ำนควำมย่ังยืน 
เข้ำไปในโครงกำรพฒันำต่ำงๆ  เรำเริม่ต้นในกำรพฒันำ 
โครงกำรกำรสนับสนุนกำรศึกษำแบบองค์รวมและ
กำรพัฒนำทักษะ โดยเชื่อมโยงโรงเรียนภำยใต้ 
กำรสนับสนุนของไมเนอร์เข้ำกับโครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ (Minor  
Corporate University) ในปี 2561 มีนักศึกษำ
มำกกว่ำ 8,000 คนลงทะเบยีนเข้ำร่วมโครงกำรพฒันำ 
หลกัสตูรกำรศกึษำร่วมกบัสถำบนักำรศกึษำ และได้รบั 
กำรฝึกงำนในธุรกิจร้ำนอำหำร โรงแรม และสินค้ำ 
ไลฟ์สไตล์ของเรำ อกีทัง้ โครงกำรเดอะพซิซ่ำ คอมปะนี 
ชวนน้องอ่ำน  ยงัคงเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งโดยมนีกัเรยีน
เข้ำร่วมกว่ำ 230,000 คน มูลนิธิไฮเน็คและไมเนอร์ 
ได้มอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียนที่ขำดแคลนแต่มี 
ควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำร กว่ำ 1,300 คน ในประเทศไทย 
เรำได้สนบัสนนุกำรจ้ำงงำนผูพ้กิำร 189 คน ให้ท�ำงำน 
ในชมุชนของพวกเขำด้วยกำรร่วมมอืกบัมลูนธินิวตักรรม 
เพือ่สงัคม นอกจำกนีด้้วยแนวคดิกำรส่งเสรมิจติส�ำนกึ
ในควำมรบัผดิชอบต่อสังคมของพนกังำน พนกังำนได้
อทุศิเวลำมำกกว่ำ 31,000 ชัว่โมงอำสำ ในกจิกรรมเพือ่
สังคมตลอดทั้งปีทั่วโลก ซึ่งได้สร้ำงผลกระทบเชิงบวก
ต่อผู้ได้รับผลประโยชน์กว่ำ 51,000 คน
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ส�ำหรับควำมพยำยำมของเรำในกำรยกระดับห่วงโซ	่
คณุค่าอย่างยัง่ยนื เรำมุง่มัน่ทีจ่ะประสำนควำมสมัพนัธ์ 
ที่ยำวนำนกับคู่ค้ำและพันธมิตรทำงธุรกิจของเรำเพื่อ 
บรรลคุวำมส�ำเรจ็ร่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื และเพือ่ให้เข้ำถงึ 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำและเสริมสร้ำงประสบกำรณ ์
ที่ดีให้กับลูกค้ำ ด้วยควำมมุ่งมั่นอย่ำงแน่วแน่ที่จะ 
ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพ ในปี 2561 
ส่วนผสมในอำหำรของไมเนอร์ฟูด้และไมเนอร์โฮเทลส์ 
ไม่มีส่วนผสมที่ผลิตจำกน�้ำมันที่ผ่ำนกระบวนกำรเติม
ไฮโดรเจนบำงส่วนซึ่งเป็นแหล่งก�ำเนิดหลักของไขมัน 
ทรำนส์ นอกจำกนี ้เบอร์เกอร์  คงิ และเดอะพซิซ่ำ คอมปะนี  
ได้เปิดตัวโครงกำร “วัตถุดิบดี เพ่ือสุขภำพที่ดี” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกเลิกกำรใช้สีสังเครำะห์ สำรแต่ง
กล่ินและรส และสำรกันบูด และแทนที่ด้วยวัตถุดิบ 
ที่ดีกว่ำ ภำยในปี 2562 

ไมเนอร์ทรำบดีว่ำองค์กรที่มีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
ที่ดีนั้นจะต้องสำมำรถคำดกำรณ์และตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ไมเนอร์จึงได้
จัดงำน “Minor Tasting The Future Hackathon” ขึ้น
เพือ่หำมมุมองสดใหม่ในด้ำนธรุกจิค้ำปลกีอำหำรและ
บรกิำรร้ำนอำหำร ซึง่เปิดโอกำสให้เรำมองไปสูอ่นำคต
และเปิดรับพันธมิตรใหม่เช่นนักพัฒนำนวัตกรรมและ
ผูน้�ำเทคโนโลยทีีเ่กดิใหม่ (Disruptors) เพือ่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำ

As for our effort in Elevating	Sustainable	Value	
Chain, we are committed to establish long-term 
partnerships with our suppliers and business  
partners to achieve mutual and sustainable  
success, and to empathize our customers’ needs 
and enrich our customers’ experiences through 
end-to-end engagement, and by ensuring the 
delivery of quality products and services. In 2018,  
none of Minor Food’s and Minor Hotels’ ingredients  
are produced from partially hydrogenated oils 
that are the main source of trans fat. Burger King 
and The Pizza Company also launched “Healthy 
Ingredients program” which aims to replace 
artificial colors, flavors, and preservatives with 
healthier ingredients by 2019. 

Realizing that to be competitive, we have to  
anticipate and satisfy customers’ aspirations, Minor  
hosted “Minor Tasting The Future Hackathon” 
to reimagine the future of food retail service and 
casual dining. This gives us the opportunity to 
look into the future and open up to new partners 
such as innovators and disruptors to address our 
customers’ unmet needs. 
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Our hotels continue to provide our customers 
in numerous parts of the world with engaging 
experiences with local culture and heritage, while  
suppor t ing the loca l  economy through  
employment and sourcing. On the supply chain  
front, in Thailand we have initiated supplier  
sustainability audit which we plan to integrate with 
the existing quality assurance audit. Such audit 
plan is planned to be expanded to all tier 1 food 
and packaging suppliers within the next 5 years. 
We hope to use Thailand hub supply chain as a 
model for sustainable supply chain practice for 
other regions. 

This year Minor Hotels has set an environmental  
target to reduce energy & water usage and 
carbon dioxide emission from operation by 20% 
by 2023 (from 2016 baseline) in our pledge of  
Elevating	Environmental	Protection. In addition, we 
strive to reduce plastic wastes and implemented  
a number of initiatives including no plastic straws in 
all Minor Hotels properties and Minor Food’s single  
use plastic reduction campaign spearheaded by 
Burger King. Furthermore, we continue to promote 
biodiversity and conservation through activities,  
support, and education through our Golden  
Triangle Asian Elephant Foundation and Mai Khao  
Marine Turtle Foundation, as well as through the  
collaborations with other like-minded partners 
which resulted in the work such as the Holistic  
Approach to Coral Reefs Protection in the Maldives,  
the Cardamom Tented Camp in Cambodia, and 
the Land & Life Foundation in Africa.

โรงแรมของเรำยงัคงให้บรกิำรลกูค้ำทัว่ทกุมมุโลกด้วย
กำรสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์ทีน่่ำประทบัใจด้วยกำรให้ 
ลูกค้ำได้สัมผัสวัฒนธรรมและมรดกท้องถ่ิน และใน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนเศรษฐกิจของท้องถ่ินผ่ำน
กำรจ้ำงงำนและกำรจัดซื้อ ส�ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในประเทศไทย เรำได้ริเริ่มกำรตรวจสอบคู่ค้ำในด้ำน 
ควำมยั่งยืน ซึ่งเรำวำงแผนที่จะควบรวมเข ้ำกับ 
กำรตรวจสอบคุณภำพที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และ
วำงแผนที่จะขยำยแผนกำรตรวจสอบดังกล่ำวไปยัง
คู่ค้ำอำหำรและบรรจุภัณฑ์ขั้นที่ 1 (Tier 1) ทั้งหมด
ภำยใน 5 ปข้ีำงหน้ำ เรำหวังว่ำจะใชรู้ปแบบกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงของประเทศไทยเป็นแบบต้นแบบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงอย่ำงยั่งยืนส�ำหรับภูมิภำคอื่นๆ ต่อไป

ในปีนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้ให้ค�ำมั่นในกำรยกระดับ	
การปกป้องสิง่แวดล้อม ด้วยกำรก�ำหนดเป้ำหมำยด้ำน 
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งรวมถึงกำรใช้พลังงำน กำรใช้น�้ำ และ
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จำกกำรด�ำเนนิงำน 
โดยมเีป้ำหมำยให้กำรใช้ทรพัยำกรดงักล่ำวลดลง 20% 
ภำยในปี 2566 (เมื่อเทียบกับปีฐำน 2559) นอกจำกนี้ 
เรำยังมุ่งมั่นที่จะลดขยะพลำสติกโดยได้ริเริ่มโครงกำร 
ที่เก่ียวข้องหลำยโครงกำร อำทิ นโยบำยงดกำรใช้
หลอดพลำสติกในโรงแรมในเครือของไมเนอร์ทั้งหมด 
และกำรรณรงค์ลดกำรใช้พลำสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ของไมเนอร์ฟูด้ ทีน่�ำโดยเบอร์เกอร์ คงิ เรำยงัคงส่งเสรมิ
กำรอนรุกัษ์ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพผ่ำนกจิกรรม
กำรสนับสนุนและกำรศึกษำผ่ำนมูลนิธิโกลเด ้น  
ไทรแองเก้ิล เอลเลเฟ่น และมูลนิธิเพ่ือกำรอนุรักษ์ 
เต่ำทะเลหำดไม้ขำว รวมถงึควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรอืน่ๆ  
ที่มีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน ส่งผลให้เกิดควำมร่วมมือ 
หลำกหลำย เช่น โครงกำรอนรุกัษ์ปะกำรงัอย่ำงครบวงจร 
ในมัลดีฟส์ Cardamom Tented Camp ที่ช่วยปกป้อง
ผืนป่ำเทือกเขำบรรทัดในกัมพูชำ และมูลนิธิ Land & 
Life ในแอฟริกำ
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We continue to drive for Elevating	Good	Governance,  
which we believe is the critical foundation for 
achieving true sustainability. In 2018, 100% or over  
23,000 of our Thailand-based employees have 
completed the online training for Minor’s Code of  
Conduct and Anti-Corruption, and Minor has 
launched the “No Gift” policy during the new 
year festive season. In addition, Minor Hotels is 
now a member of The CODE, which promotes 
the protection of children from sexual exploitation  
in tourism industry.

As testaments to our drive for sustainability, I am  
very proud to report that this year, Minor International  
received Best SET Sustainability Awards 2018 for 
the first time. In addition, we have been included  
in the Dow Jones Sustainability Emerging Markets 
Index for the fifth consecutive year, the FTSE4Good  
Index Series for the third consecutive year, and 
the list of Thailand Sustainability Investment (THSI)  
2018 by the SET for the fourth consecutive year. 
Most recently in February 2019, Minor International  
was also included as a constituent in the MSCI 
ESG Leaders Indexes.

On behalf of the Board of Directors, I would like to 
express our sincere appreciation for all the trust, 
support, collaborations and contribution from all 
our stakeholders – our customers, employees, 
business partners, shareholders, government, 
non-profit organizations and the communities – 
that helped shape Minor to what we are today. 
I look forward to entering this new and exciting 
chapter of Minor International by continuing to 
create more sustainable shared successes with 
and for our stakeholders into the future.

เรำยังคงขับเคล่ือนเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล ซึ่งเรำ
เชือ่ว่ำเป็นรำกฐำนทีส่�ำคญัยิง่ในกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 
ต่อไปในอนำคต ในปี  2561 พนกังำนในประเทศไทย 100%  
หรอืมำกกว่ำ 23,000 คนได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมออนไลน์ 
ส�ำหรับระเบียบปฏิบัติของบริษัทและกำรต่อต้ำน 
กำรทจุรติและคอร์รปัชนั และไมเนอร์ได้เปิดตวันโยบำย  
“ไม่รับของขวัญ” ในช่วงเทศกำลปีใหม่ นอกจำกนี้  
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังเป็นสมำชิกของ “เดอะโค้ด”  
(The CODE) ซึง่ส่งเสรมิกำรคุม้ครองเดก็จำกกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ทำงเพศในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว

ผมมีควำมภูมิใจที่จะรำยงำนว่ำในปีนี้  ไมเนอร ์  
อินเตอร์เนชั่นแนลได้รับรำงวัลบริษัทจดทะเบียน 
ด้ำนควำมย่ังยืนยอดเย่ียมประจ�ำปี 2561 เป็นปีแรก 
ในรำงวัล SET Sustainability Awards ซึ่งเป็นหนึ่งใน 
ส่ิงที่ยืนยันถึงควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
ของเรำ นอกจำกนี ้บรษิทัได้รบัคดัเลอืกเข้ำเป็นสมำชกิของ  
Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index  
เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เป็นสมำชิกของ FTSE4Good 
Emerging Index เป็นปีที ่3 ตดิต่อกนั และเป็นสมำชกิ 
ของหุน้ยัง่ยนื ประจ�ำปี 2561 ซึง่จดัโดยตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เป็นปีที ่4 ตดิต่อกนั และล่ำสดุในเดอืน 
กมุภำพนัธ์ 2562 ไมเนอร์อนิเตอร์เนชัน่แนล ได้รบัคดัเลอืก 
เข้ำเป็นสมำชิกของ MSCI ESG Leaders Indexes

ในฐำนะตัวแทนของคณะกรรมกำร ผมขอแสดง 
ควำมขอบคุณอย่ำงจริงใจส�ำหรับควำมไว้วำงใจ  
ควำมสนับสนุน และควำมร่วมมือ อย่ำงต่อเนื่องจำก 
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของเรำ ได้แก่ ลูกค้ำ พนักงำน 
พนัธมติรทำงธรุกจิ ผูถ้อืหุน้ รฐับำล องค์กรทีไ่ม่แสวงหำ
ผลก�ำไร และชมุชน ส�ำหรบักำรมส่ีวนร่วมสนบัสนนุใน
กำรสร้ำงไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลในวันนี้ ผมรู้สึก 
ตื่นเต้นที่จะได้เริ่มต้นบทใหม่ของไมเนอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล อีกทั้งร่วมกันสร้ำงควำมส�ำเร็จที่ย่ิงใหญ่
และย่ังยืนกว่ำเดิมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกท่ำนต่อไป
ในอนำคต
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and Group Chief Executive Officer

วิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค
ประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



2018 Sustainability Report Minor International Public Company Limited014

sustainability
Goals and 
Performance 2018
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และผลการด�าเนินงานปี 2561

ไมเนอร์มุ ่งมั่นที่จะยกระดับกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
ของเรำให้สงูเพิม่ขึน้ในปี 2561 โดยได้ก�ำหนดเป้าหมาย	
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	5	ปีชุดแรกขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง 
ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ประจ�ำปี เรำมีควำมภูมิใจที่จะ 
น�ำเสนอเป้ำหมำยระยะยำวในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
เป็นครัง้แรก รวม 10 เป้ำหมำย ซึง่ตอบสนองต่อประเดน็ 
ส�ำคัญของทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียของไมเนอร์ 
ก้ำวใหม่ที่ส�ำคัญของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนนี้เกิดจำก
ควำมร่วมมือท�ำงำนอย่ำงใกล้ชิดในตลอดหลำยปี 
ที่ผ่ำนมำระหว่ำงฝ่ำยกำรพัฒนำเพ่ือควำมยั่งยืนและ
ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรเพ่ือรวบรวมข้อมูลและสร้ำง
บรรทัดฐำน ประกอบกับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร
ระดับสูงและคณะกรรมกำรบริษัท เรำตระหนักดีว่ำ
เป้ำหมำยที่มีในปัจจุบันอำจยังไม่ครอบคลุมประเด็น
ส�ำคัญทั้งหมดและเรำจะยังมุ ่งหน้ำขับเคลื่อนเพื่อ 
ตอบสนองต่อประเดน็ส�ำคญัทีเ่หลอือยูใ่ห้ครบถ้วนเพือ่
ให้แน่ใจว่ำกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของเรำจะสนับสนุน
ไมเนอร์ให้แข่งขันในเวทีโลกได้อย่ำงอย่ำงยั่งยืน

We endeavored to raise the bar for Minor’s  
sustainability pursuit in 2018 – by establishing our 
pioneer	set	of	5-year	Sustainability	Goals during 
our annual strategy review. We proudly introduce, 
for the first time, ten long-term Sustainability Goals 
which address our material topics that are important  
to both Minor and our key stakeholders. This 
sustainability milestone was achieved as a result 
of close collaboration between the Corporate 
Sustainability Team and internal stakeholders to 
gather baseline over the last few years, supported 
by endorsement of senior management and the 
Board of Directors. We are cognizant that the 
goals have not yet addressed all material issues 
and we will continue the momentum to respond to 
remaining topics to ensure that our sustainability 
efforts support Minor to compete on the world 
stage sustainably.
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Minor’s Sustainability Goals by 2023
เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ภายในป ี2566

1. Cumulative over 5 years 
2. Refer to MCU students in Thailand under Dual Vocational  

Education and Explorer programs, but does not include  
normal student interns 

1. จ�ำนวนรวมใน 5 ปี
2. อ้ำงถึงนักเรียน นักศึกษำแบบทวิภำคีและ Explorer program  

ภำยใต้โครงกำร MCU แต่ไม่รวมนักศึกษำฝึกงำนปกติ

Minor International maintains annual“Excellent” 
CG scoring from Thai Institute of Directors Association (IOD)  
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
ไมเนอร์ได้รับคะแนนด้ำนก�ำกับดูแลกิจกำร “ดีเลิศ” อย่ำงต่อเนื่อง  
จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

 100% 
of employees trained  
on anti-corruption and  
Company Code of Conduct
100% ของพนักงำนได้รับ 
กำรอบรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
และคอร์รัปชัน

 20%
reduction in energy and water  
intensity for Minor Hotels  
(Baseline 2016)
อัตรำกำรใช้พลังงำนและน�้ำ 
ในโรงแรมลดลง 20%  
เทียบกับปี 2559

 20% 
reduction in carbon dioxide 
emission for Minor Hotels  
(Baseline 2016)
อัตรำกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรม 
ลดลง 20% เทียบกับปี 2559

 100% 
of nature-based hotels  
have at least one long-term 
conservation initiative
100% ของโรงแรมที่มีพื้นที่ 
ตดิกบัแหล่งธรรมชำต ิมโีครงกำร
ด้ำนกำรอนุรักษ์ในระยะยำว 
อย่ำงน้อย 1 โครงกำร

 100% 
of identified high-risk  
suppliers audited and  
developed within each year
100% ของคู่ค้ำที่ถูกประเมินว่ำ 
มีควำมเสี่ยงสูงได้รับกำรตรวจ
สอบและพัฒนำทุกปี

 97%
of Thailand local Tier 1  
food & packaging suppliers  
assessed on sustainability risk 
97% ของคู่ค้ำท้องถิ่น ขั้นที่ 1  
ในประเทศไทย (อำหำรและบรรจุ
ภัณฑ์) ได้รับกำรประเมินควำม
เสี่ยงด้ำนควำมยั่งยืน

 1 million 
people empowered  
and supported1

1 ล้ำนคน ได้รับกำรพัฒนำ 
และสนับสนุน1

 50% 
of Minor Corporate  
University (MCU) program  
graduates2 return to work 
with our organization 
50% ของนักเรียน นักศึกษำ 
ที่จบกำรศึกษำภำยใต้โครงกำร 
MCU2 เข้ำร่วมงำนกับไมเนอร์

 50% 
internal promotion of  
management levels
50% ของต�ำแหน่งระดับ 
บริหำรที่ว่ำง ได้รับกำรบรรจุ 
โดยกำรเลื่อนต�ำแหน่ง 
พนักงำนภำยใน

people
ทรัพยากรมนุษย์

Value Chain
ห่วงโซ่คุณค่า

planet
ส่ิงแวดล้อม

Governance
ธรรมาภิบาล
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Good 
Governance 
Performance  
ผลการด�าเนินงาน
ด้านธรรมาภิบาล

           100% of 
                Thailand-
                     based 
                       employees 
                        trained on 
                         anti-corruption  
                       พนักงำน
                      ที่ได้รับ
                   กำรอบรม
               กำรต่อต้ำน
        กำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน

sustainability
Performance

2018 
ผลการด�าเนินงาน

ด้านความยั่งยืน 2561

                       3.5% of suppliers 
           assessed on sustainability risk
        คู่ค้ำที่ได้รับกำร
     ประเมินควำมเสี่ยง
    ด้ำนควำมยั่งยืน

100% of identified 
    high-risk suppliers audited 
                and developed 
                          คู่ค้ำควำมเสี่ยง
                           สูงที่ได้รับ
                             กำรตรวจสอบ
                               และพัฒนำ

    85% of procurement 
       spent on local suppliers             
                กำรจัดซื้อจำกคู่ค้ำ
                    ภำยในประเทศ

           >360,000	people 
        empowered and 
      supported
   คนที่ได้รับ
 กำรพัฒนำ
และสนับสนุน

41% return of MCU 
            graduates 
                  นักศึกษำ 
                       MCU ที่จบและ 
                          เข้ำร่วมงำนกับ
                             ไมเนอร์

 49% management level 
       internal promotion 
             ต�ำแหน่งบริหำร
                 ได้รับกำรบรรจุ
                       โดยพนักงำน

                0.2% of revenue 
   spent on social and 
environmental development
รำยได้ที่ใช้ใน
กำรพัฒนำสังคม
และสิ่งแวดล้อม

People 
development 
Performance 
ผลการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์

                   96% of Thailand 
           suppliers are local 
   คูค้่ำท้องถิน่ในประเทศไทย

Sustainable 
Value Chain 
Performance  

ผลการด�าเนินงานด้าน
การพัฒนาห่วงโซ่คณุคา่

อย่างยั่งยืน
            11.9%	reduction in 
       Minor Hotels’ water intensity 
   อัตรำกำรใช้น�้ำ
 ในโรงแรมที่ลดลง

2.1% reduction in Minor 
     Hotels’ energy intensity  
                  อัตรำกำรใช้พลังงำน                    
                        ในโรงแรมที่ลดลง

               5.9% reduction 
              in Minor Hotels’ 
            carbon dioxide 
           emission
       อัตรำกำรปล่อย
   ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
        ในโรงแรมที่ลดลง

64% of hotels with 
conservation initiative

โรงแรมที่มีโครงกำร
ด้ำนกำรอนุรักษ์

71 Species Protected 
 under IUCN Red List 
  สัตว์ที่ได้รับกำรอนุรักษ์
   ตำมบัญชีแดงของ IUCN 

environmental 
Protection 

Performance 
ผลการด�าเนินงานด้าน
การปกป้องส่ิงแวดล้อม

                  Minor 
         International 
      rated 
“Excellent” 
  CG score 
   ไมเนอร์
   ได้รับคะแนน
     ด้ำนก�ำกับ
       ดูแลกิจกำร 
           “ดีเลิศ” 
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Minor’s 
Contribution to 

Sustainability 
in 2018 

ความสนับสนุน
ด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของไมเนอร์ 
ในป ี2561

In 2018, Minor conducted internal study to understand  
the group’s current contribution towards social 
and environmental development. We aim to use 
the results to determine and realign the resource 
allocations for our sustainability programs in the 
same direction as our sustainability strategy. Using  
the London Benchmark Group (LBG) framework 
as a guideline, we have categorized our current 
contribution to support both the internal and  
external stakeholders as follows:

In 2018, 0.2% of our core revenue (excluding NH) 
was spent on various social and environmental 
development programs: Community Investment 
84%, Charitable Donation 14%, and Commercial 
Initiatives 2%. Of total contribution, 84% was 
spent on Education, Health and Well-being, and 
Environment initiatives which are in line with our 
main sustainability drivers. In terms of regional 
impact, we spent 75% in Asia where we derived 
the most of our revenue, followed by 7% in the 
Indian Ocean, 5% in Africa, 5% in Middle East, 
3% in Australia and New Zealand, 3% in South 
America, and 2% in Europe 

Our plan is to develop a group-wide “Social and 
Environmental Development Guidelines” to share 
with all business units to ensure that our future 
initiatives are planned for the long-term, with 
focus on quality rather than quantity, and also 
on impacts and not only on output and outcome. 

ในปี 2561 ไมเนอร ์ได ้มีกำรศึกษำกระบวนกำร 
ด�ำเนินงำน เพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภำยใน บริษัทได้ตรวจสอบผล และตั้งเป้ำหมำย 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำโครงกำรด้ำนควำมย่ังยืน เป็นไป 
ในทิศทำงเดียวกันกับกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ได้มีกำรน�ำกรอบกำรท�ำงำนของ London 
Benchmark Group (LBG) เข้ำมำประยุกต์ใช้ เพื่อ
จัดกลุ่มในกำรสนับสนุนผลกำรด�ำเนินงำนปัจจุบัน 
ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภำยใน และภำยนอก 

ในปี 2561 ไมเนอร์มค่ีำใช้จ่ำยทีน่�ำไปสนบัสนนุโครงกำร 
เพือ่กำรพฒันำสงัคมและสิง่แวดล้อมคดิเป็น 0.2% ของ 
รำยได้หลกั (ไม่รวม เอน็เอช โฮเทล กรุป๊) แบ่งออกเป็น  
กำรลงทนุกบัชมุชน 84% กำรบรจิำคเพือ่กำรกศุล 14%  
และกำรให้ควำมสนบัสนนุเชงิพำณชิย์ 2% ในด้ำนหวัข้อ 
กำรสนับสนุนนั้น กำรสนับสนุนเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
สขุภำพ และควำมเปน็อยูท่ีด่ ีและสิง่แวดล้อม คดิเปน็  
84% ของกำรสนบัสนนุทัง้หมด ซึง่สอดคล้องกบัแนวทำง 
ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของไมเนอร์ ทั้งนี้บริษัทได้
ให้กำรสนับสนุนในภูมิภำคเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภำคหลัก 
ในด้ำนกำรสร้ำงรำยได้ของเรำ คิดเป็น 75% ของ
กำรสนับสนุนทั้งหมด ตำมมำด้วย 7% ในคำบสมุทร
อินเดีย 5% ในแอฟริกำ 5% ในตะวันออกกลำง 3%  
ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และ 2% ในยุโรป

เรำมีแผนที่จะพัฒนำแนวทำงกำรพัฒนำสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมส�ำหรับกลุ ่มธุรกิจของไมเนอร์ เพื่อให ้
กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ของเรำสำมำรถน�ำไปปรับใช้ เพื่อให ้
มั่นใจว่ำกำรวำงแผนโครงกำรต่ำงๆ ในอนำคตจะเป็น 
กำรมองภำพระยะยำวทีค่�ำนงึถงึผลกระทบทีม่คีณุภำพ 
มำกกว่ำผลลัพธ์เชิงปริมำณ  

how we contributed
เราสนับสนุนอย่างไร

14%
2%

84%

What we supported
เราสนับสนุนอะไร

Where we contributed
เราสนับสนุนที่ไหน

78%

16%

5%
1%

Community Investment 

Charitable Donations

Commercial Initiatives

Education

Environment

Health and Well-being

Other Charitable Activity

Asia and Pacific

Africa

Europe

Middle east

South America

Australia and 
New Zealand 

Indian

Minor’s contribution to sustainability in monetary value (Baht)
ความสนับสนุนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ วัดตามมูลค่า (บาท)

75%

75%

7%
5%

5%

3%
3%

2%
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sustainability
highlights 2018 
จุดเด่นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนื
ในปี 2561

included in dow Jones Sustainability 
emerging Markets index (dJSi) 2018  
in hotels, resorts and Cruise lines  
industry (fifth consecutive year)
ไดรั้บคดัเลือกเข้าเป็นสมาชกิ dow Jones Sustainability  
emerging Markets index (dJSi) 2018 กลุ่มอตุสาหกรรม 
โรงแรม รีสอร์ท และเรือส�าราญ ตอ่เนือ่งเปน็ปทีีห่า้

Best Set Sustainability award 2018  
(Market Capitalization of over thB 100bln), 
The Stock Exchange of Thailand
รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม  
ประจ�าปี 2561: Market Cap สูงกวา่ 100,000 ลา้นบาท  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

included in the list of thailand  
Sustainability investment (thSi) 2018,  
The Stock Exchange of Thailand  
(fourth consecutive year)
ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่ม thailand Sustainability  
investment (thSi) ประจ�าปี 2561 จากตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ต่อเนือ่งเปน็ปีทีส่ี่

Sustainability report award 2018 – 
recognition category, The Securities and  
Exchange Commission, Thailand, Thai Listed  
Company Association and Thaipat Institute
รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 ประเภท  
recognition จากส� านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์

included in eSG100: 2018 list, Thaipat 
Institute
ได้รับการคัดเลือกอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ eSG100  
ปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒน์

included in MSCi eSG leaders indexes 
(February 2019)*
ไดร้บัคดัเลอืกเขา้เป็นสมาชกิ MSCi eSG leaders indexes 
(กุมภาพันธ์ 2562)*

included in FtSe4Good index Series 
(third consecutive year) 
ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก  
FtSe4Good index Series  
ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

* Disclaimer: THE INCLUSION OF MINOR INTERNATIONAL PCL. IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, TRADEMARKS, SERVICE MARKS  
 OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, ENDORSEMENT OR PROMOTION OF MINOR INTERNATIONAL PCL. BY MSCI  
 OR ANY OF ITS AFFILIATES. THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE  
 TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES
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2018 aMChaM thailand’s CSr excellence  
award – Gold Status, The American  
Chamber of Commerce in Thailand
รางวลั 2018 aMChaM thailand’s CSr excellence –  
Gold status จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

2018 aMChaM thailand’s CSr excellence  
recognition award - excellence in  
CSr Project, The American Chamber of  
Commerce in Thailand
รางวลั 2018 aMChaM thailand’s CSr excellence 
recognition - excellence in CSr Project จากหอการคา้ 
อเมริกันในประเทศไทยexcellent CG Scoring (sixth consecutive 

year), Thai Institute of Directors Association
คะแนนดา้นก�ากบัดแูลกจิการ “ดเีลศิ” ตอ่เนือ่งเปน็ปทีีห่ก  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

Supplier engagement rating “B-” from CDP
ไดร้บั Supplier engagement rating ระดับ “B-” จาก CDP 

Green Growth 2050 Members: Total 
53 Certification Member Hotels; 2 with 
Platinum Certification, 34 with Gold  
Cetification and 2 with Silver Certification
สมาชกิประกาศนยีบตัรในการอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม Green 
Growth 2050: โรงแรมทีเ่ปน็สมาชกิทัง้หมด 53 แหง่ ไดร้บั 
ประกาศนยีบตัรระดบัแพลทนิมั 2 แหง่ ระดบัทอง 34 แหง่ 
และระดับเงิน 2 แห่ง

eco-rating Certification, Ecotourism Kenya:  
Total 4 Certified Hotels; 2 with Gold  
Certification and 2 with Silver Certification
เกียรติบัตรรับรองการจัดล�าดับด้านความเป็นมิตรต่อ
ระบบนิเวศ จาก Ecotourism Kenya: โรงแรมที่ได้รับ 
การรบัรองทัง้หมด 4 แหง่ ไดร้บัประกาศนยีบตัรระดบัทอง  
2 แห่ง และระดับเงิน 2 แห่ง 

Green industry level 4 (Green Culture), 
Ministry of Industry: NMt limited
ใบรบัรองอตุสาหกรรมสีเขยีวระดบัที ่4 (วฒันธรรมสีเขยีว) 
จากกระทรวงอตุสาหกรรม: บริษัท นวศรี แมนแูฟคเจอร่ิง จ�ากดั

Green industry level 3 (Green System), 
Ministry of Industry: Minor dairy limited 
& Minor Cheese limited 
ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม: บริษัทไมเนอร์ แดรี่ จ�ากัด 
และบริษัทไมเนอร์ ชีส จ�ากัด

excellent establishment on labour  
relations and Welfare (National level) 
for the Year 2018, Ministry of Labor: Minor  
dairy limited & Minor Cheese limited 
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2561 ระดับชาติ จาก
กระทรวงแรงงาน: บรษัิทไมเนอร ์แดรี ่จ�ากดั และ บรษัิท
ไมเนอร์ ชีส จ�ากัดWhite Factory Program award (level 3),  

Department of Labour Protection and Welfare:  
Minor dairy limited & Minor Cheese limited 
รางวัลโครงการโรงงานสีขาว ระดบั 3 จากกรมสวสัดกิาร
และคุ้มครองแรงงาน: บริษัทไมเนอร์ แดรี่ จ�ากัด และ 
บริษัทไมเนอร์ ชีส จ�ากัด
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Minor Value Chain
ห่วงโซ่คุณค่าของไมเนอร์

Communities
ชุมชน
• Engage local 
 communities, local   
 suppliers, and offer   
 local employment in
 62 markets
• Support disadvantaged   
 students and community   
 members

• ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
 ของชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่น
 และสร้ำงงำนให้กับแรงงำน
 ท้องถิ่นใน 62 ประเทศ 
• สนับสนุนนักเรียนและ  
 สมำชิกของชุมชน
 ที่ด้อยโอกำส

Farmers, Producers, 
Manufacturers, 
Suppliers
ผู้ผลิต
• 5 owned and JV factories: 
 Minor Dairy, Minor Cheese,  
 Pecan Deluxe (Thailand),   
 NMT, Coffee Roaster
• Over 2,000 suppliers 
 in Asia Pacific region

• เจำ้ของและร่วมทุนโรงงำน   
 5 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ 
 แดรี่ บริษัท ไมเนอร์ ชีส 
 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง 
 บริษัท พีแคน เดอลุกซ์
 (ประเทศไทย) และ 
 โรงคั่วเมล็ดกำแฟ 
• จัดซื้อจัดจำ้งจำกผู้ผลิต  
 มำกกว่ำ 2,000 รำย
 ในเอเซียแปซิฟิค

Business Partners
พันธมิตรทางธุรกิจ
Long-term and sustainable
partnerships with 
• Over 20 joint venture partners
• 4 hotel operators
• 87 hotels under management 
• 4 food brand principals
• 1,111 franchised restaurants 
• 12 retail brand principals

กำรพัฒนำควำมสัมพันธ์
ที่ยั่งยืนกับ
• พันธมิตรด้ำนกำรลงทุน
  ทำงธุรกิจมำกกว่ำ 20 รำย
• บริษัทรับจ้ำงบริหำรโรงแรม
  4 บริษัท
• โรงแรมที่ไมเนอร์ 
  รับจำ้งบริหำร 87 โรงแรม
• เจำ้ของแบรนด์อำหำร
  ที่เรำจัดจ�ำหน่ำย 4 แบรนด์
• แฟรนไชส์รำ้นอำหำร 
  1,111 ร้ำน
• เจำ้ของแบรนด์ที่ไมเนอร์
  จัดจ�ำหน่ำย 12 รำย

Distribution Centers
and logistics
ศูนย์กระจายสินค้า
และการขนส่ง
• Centralized logistics for  
 Minor Food and Minor
 Lifestyle in Thailand -  
 Delivery to 2,270  
 restaurants and 
 490 retail points of sale 
 in Thailand
• Decentralized logistics  
 setting for Minor Hotels

• กลุ่มธุรกิจอำหำร 
 และกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์  
 ในประเทศไทย
 มีศูนย์กระจำยสินค้ำ
 และระบบขนส่งส่วนกลำง
 ซึ่งจัดส่งไปยังรำ้นอำหำร          
 2,270 แห่ง และ
 จุดจัดจ�ำหน่ำย 490 แห่ง
• กลุ่มธุรกิจโรงแรม
 มีศูนย์กระจำยสินค้ำ
 และระบบขนส่งตำมพื้นที่
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Minor international
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
• Core Values: Customer Focus, 
  Result Oriented, People 
  Development, Innovative, 
  Partnership
• Integrate sustainability into
  “Drive” culture operations
• Provide equal employment 
  opportunities, good working 
  environment, and 
  development opportunities 

• ค่ำนยิมองค์กร ได้แก่ มุง่เน้นลกูค้ำ 
  กำรท�ำงำนต้องมผีล มุ่งมั่น
  พัฒนำคน ปรับเปลี่ยนตน  
  ปรับปรุงงำน ประสำนพันธมิตร 
  เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
• ผสมผสำนควำมยั่งยืน เข้ำกับ
  กำรด�ำเนินงำนที่มีวัฒนธรรม
  กำรขับเคลื่อนองค์กร
  เป็นหลักในกำรปฏิบัติ
• ให้โอกำสในกำรจ้ำงงำนทีเ่ป็นธรรม 
  สภำพแวดล้อมทีดี่ในกำรท�ำงำน 
  และโอกำสในกำรพฒันำศักยภำพ

environment
ส่ิงแวดล้อม
• Encourage all of our operations 
  to responsibly manage resource 
  consumption and environmental  
  discharge according to 
  applicable laws
• Support biodiversity protection, 
  with key focus on conservation 
  of elephant, turtle, wildlife and 
  their habitats

• รับผิดชอบในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ 
  และกำรปล่อยของเสีย ให้สอดคล้องกับ 
  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
• สนบัสนนุกำรปกป้องควำมหลำกหลำย
  ทำงชวีภำพ โดยเน้นกำรอนรุกัษ์ช้ำง เต่ำ 
  สตัว์ป่ำรวมถงึที่อยู่อำศัยของสัตว์เหล่ำนั้น

Customers
ลูกค้า
• Satisfy over 220 million 
  customers worldwide 
  with quality products,  
  services and experiences   
  that promote local culture 
  and heritage

• สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ  
  ลูกค้ำมำกกว่ำ 220 ล้ำนคน
  ทั่วโลก ด้วยผลิตภัณฑ์และ  
  บริกำรที่มีคุณภำพให้กับ
  ลูกค้ำ รวมถึงประสบกำรณ ์
  ในกำรส่งเสริมมรดก
  ทำงวัฒนธรรมท้องถิ่น
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Minor 
Sustainability 
approach
หลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ของไมเนอร์

Minor’s 
Sustainability 
Vision: 
To Strengthen 
Long-term 
Capabilities and 
Performance 
through 
Sustainability

วิสัยทัศน์
ด้านความยั่งยืน
ของไมเนอร์  
เสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่ง 
ทางศักยภาพและ
การด�าเนินงาน
ในระยะยาว
ด้วยการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

Minor remains unwaveringly committed to our 
Sustainability Vision as our pinnacle of success.  
Our Sustainability Vision affirms our belief that to 
endure as a viable and sustainable business, an 
organization needs to constantly develop and 
strengthen both its own long-term capabilities 
and those of its numerous stakeholders.

We continue to deploy a robust Sustainability  
Approach that comprises these cri t ical  
components: The Company’s Vision, Core Values,  
business strategy, and a dynamic Stakeholder 
Engagement* practice. These components  
enable us to conduct a Materiality Assessment*  
to determine the interests of Minor and its  
stakeholders, and identify material issues  
that are of common importance. From this  
understanding, we then established Minor’s  
Sustainability Framework*, which is integrated 
into the development of our rolling 5-year  
Sustainabil i ty Strategy*. The Strategy is  
endorsed by the Board of Directors, as reflected 
in Minor’s Sustainability Governance Structure*.  
These critical components strengthen our  
Sustainability Approach to enable Minor to  
compete on the world stage sustainably by  
improving the economic, social and environmental  
conditions of all its stakeholders.

https://www.minor.com/en/sustainability/stakeholder-engagement
https://www.minor.com/en/sustainability/stakeholder-engagement
https://www.minor.com/en/sustainability/materiality-assessment
https://www.minor.com/en/sustainability/framework-strategy-and-roadmap
https://www.minor.com/en/sustainability/framework-strategy-and-roadmap
https://www.minor.com/en/sustainability/framework-strategy-and-roadmap
https://www.minor.com/en/sustainability/sustainability-governance-structure
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Materiality Matrix 

Minor Sustainability Framework

5-year Sustainability 
Strategy & Plans 
(annually reviewed)

Minor Sustainability approach
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์

Minor’s Vision, 
Core Values & 
Business Strategy 
วสัิยทัศน ์คา่นยิมองคก์ร และ
กลยทุธท์างธรุกจิของไมเนอร์

ประเด็นความยั่งยืนทีส่�าคัญ

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของไมเนอร์

กลยุทธ์ 5 ปี และ
แผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของไมเนอร์ (ทบทวนทุกปี)

ไมเนอร์ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ด้ำนควำมยั่งยืนเพื่อ
น�ำให้เรำบรรลคุวำมส�ำเรจ็สงูสดุ วสิยัทศัน์กำรพฒันำ 
อย่ำงยัง่ยนืของเรำยนืยนัควำมเชือ่ของเรำทีว่่ำ องค์กร
จ�ำเป็นต้องพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพระยะยำว
ของทั้งองค์กรเองควบคู ่ไปกับของผู ้มีส่วนได้เสีย
อย่ำงต่อเนื่องจึงจะสำมำรถเติบโตได้อย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน

เรำมุง่มัน่สูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืโดยมปัีจจยัส�ำคญัที่
ช่วยส่งเสรมิให้เรำสำมำรถเดนิหน้ำได้อย่ำงแขง็แกร่ง 
ได้แก่ วิสัยทัศน์ของบริษัท ค่ำนิยมองค์กร กลยุทธ์
ทำงธุรกิจและกำรมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย*  
ด้วยปัจจัยเหล่ำนี ้เรำสำมำรถเข้ำใจถงึควำมต้องกำรของ
บรษิทั และผูม้ส่ีวนได้เสยี และก�ำหนดประเดน็ส�ำคญั* 

* Detailed information 
are presented in 
the sustainability 
section of Minor 

International’s website 
(www.minor.com) 

* รำยละเอียด
ถูกแสดงไว้ใน

หัวข้อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน

ในเว็ปไซต์ของ
บริษัทไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล 
(www.minor.com)

ร่วมของทั้งสองฝ่ำย จำกควำมเข้ำใจนี้เรำได้พัฒนำ
แนวทำงสู่กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนของไมเนอร์*ขึ้น 
และได้น�ำแนวทำงนี้ไปผนวกเข้ำกับกำรพัฒนำ 
กลยุทธ์ 5 ปีด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน*ที่ต่อเน่ือง 
ของเรำ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติจำก 
คณะกรรมกำรบริษัท และสะท้อนโครงสร้ำงกำร
ก�ำกับดูแลและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน*ของไมเนอร์ 
องค์ประกอบที่ส�ำคัญเหล่ำนี้เสริมสร้ำงแนวทำง 
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของเรำเพือ่ให้ไมเนอร์สำมำรถ
แข่งขันในเวทีโลกได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรท�ำให้ธุรกิจ
ของเรำมีส่วนร่วมในกำรช่วยพัฒนำสภำพเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Stakeholder Engagement 
& Materiality Assessment
การมส่ีวนรว่มกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สีย 
และการก�าหนดประเดน็ส�าคญั

https://www.minor.com/th/sustainability/stakeholder-engagement
https://www.minor.com/th/sustainability/materiality-assessment
https://www.minor.com/th/sustainability/framework-strategy-and-roadmap
https://www.minor.com/th/sustainability/framework-strategy-and-roadmap
https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-governance-structure
https://www.minor.com/th/sustainability/sustainability-governance-structure
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แนวทำงสู ่กำรพัฒนำอย ่ำงยั่ งยืนของไมเนอร  ์
ประกอบด้วยค่ำนิยมองค์กรทั้งห้ำ และปัจจัยหลัก  
4 ประกำร คือ กำรมุ่งมั่นพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์   
กำรสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์ทีด่ใีห้แก่ลกูค้ำ กำรพฒันำ 
ควำมสมัพนัธ์ทีย่ัง่ยนืกบัพนัธมติร และกำรลดผลกระทบ 
ด้ำนสิง่แวดล้อม  ปัจจยัเหล่ำนีไ้ด้รบักำรสนบัสนนุจำก
ปัจจัยเสริมอีก 2 ประกำร คือ กำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
ที่ดีในองค์กรและกำรส่งเสริมกำรท�ำให้เกิดจิตส�ำนึก
รับผิดชอบต่อสังคม

Minor’s Sustainability Framework encapsulates 
our five Core Values, and comprises of four  
Drivers: Driving People Development, Engaging 
in End-to-End Customer Experience, Committing  
to Long-term and Sustainable Partnerships,  
and Managing Environmental Impact. These 
four Drivers are reinforced by two critical  
Enablers: Good Corporate Governance and  
Social Responsibility Mindset.

Minor 
sustainability
Framework
แนวทางสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนของไมเนอร์

So
cia

l R
esp

onsibility Mindset   จติส�านกึในการรับผดิชอบตอ่สังคม

Good Corporate Governance  การก�ากับดูแลกิจการท
ี่ด ี 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

   

                 Driving 
            People 
       Development
    มุ่งมั่นพัฒนา
   ทรัพยากร
   มนุษย์

  Managing 
  Environmental 
      Impact
             ลดผลกระทบ
                  ต่อส่ิงแวดลอ้ม

Engaging in 
   End-to-End 
         Customer 
            Experience
                สร้างสรรค์
                    ประสบการณ์
                      ทีดี่แกล่กูค้า

                     Committing 
                    to Long-term 
                 & Sustainable
              Partnerships
        พัฒนาความสัมพันธ์
  ทีย่ัง่ยนืกบัพันธมติร

Elevating People Development 
ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Elevating Good Governance 
ยกระดับธรรมาภิบาล

Elevating Sustainable Value Chain 
ยกระดับห่วงโซ่คุณค่าทีย่ั่งยืน

Elevating Environmental Protection 
ยกระดับการปกป้องส่ิงแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร
มุง่เน้นที่ลูกค้า	

	การท�างานต้องมีผล
มุ่งมั่นพัฒนาคน	

ปรบัเปลีย่นตนปรบัปรงุงาน	
ประสานพนัธมติรเพือ่ธรุกจิทีย่ัง่ยนื

Core Values
Customer	Focus	
Result	Oriented	

People	Development
Innovative	
Partnership



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)025

จำกรำกฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
และมั่นคงของกลุ่มไมเนอร์ตลอด 50 ปีที่ผ่ำนมำ 
บริษัทก�ำลังก้ำวกระโดดไปในอีก 50 ปีข้ำงหน้ำ  
และจะก้ำวต่อไปอย่ำงไม่หยุดย้ัง ด้วยควำมมุ่งมั่น 
ทีจ่ะแข่งขนับนเวทโีลกอย่างยั่งยืน

• เรำมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์		
ด้วยกำรมุง่เน้นในกำรพฒันำผูน้�ำและพนกังำนของเรำ 
อย่ำงต่อเนื่อง ลงทุนด้ำนกำรศึกษำและสนับสนุน 
อำชีพให้แก่เด็ก เยำวชน และผู้ด้อยโอกำส รวมทัง้ 
ส่งเสริมให้พนักงำนเกิดจิตส�ำนึกในกำรรับผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุน
ให้คนของเรำและคนที่อยู่รอบข้ำงสำมำรถบรรลุ
ศักยภำพสูงสุด

• เรำมุ ่งมั่นที่จะยกระดับห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน 
ด้วยควำมตั้งใจอย่ำงแน่วแน่ในกำรประสำน 
ควำมสัมพันธ์อันยำวนำนร่วมกับพันธมิตร เพื่อให ้
บรรลุควำมส�ำเร็จร่วมกันอย่ำงยั่งยืน เรำยังคง
มีเจตนำรมย์อย่ำงไม่เปลี่ยนแปลงในกำรที่จะ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสร้ำง
ประสบกำรณ์ทีด่ใีห้กบัลกูค้ำ ด้วยกำรส่งมอบสนิค้ำ
และบริกำรที่ดีที่สุด

• เรำมุ่งมั่นที่จะยกระดับการปกป้องสิ่งแวดล้อม  
ด้วยควำมยึดมั่นอย่ำงหนักแน่น ที่จะด�ำเนินธุรกิจ 
ของเรำโดยสร้ำงผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมให ้
น้อยทีส่ดุทีจ่ะเป็นไปได้ พร้อมทัง้ส่งเสรมิกำรอนรุกัษ์
ธรรมชำตแิละควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพในทกุที ่
ที่เรำด�ำเนินกิจกำรอยู่

• เรำมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดับธรรมาภบิาล ด้วยควำมยดึมัน่ 
บนหลักปฏิบัติในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงรับผิดชอบ 
และมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซ่ึงเป็นรำกฐำน
ส�ำคัญที่จะสร้ำงให้เกิดควำมยั่งยืนทำงธุรกิจอย่ำง
แท้จริงในอนำคต

From the strong and sustainable foundation  
established by Minor Group over the last 50 years, 
we leap into the next 50 years – and beyond –  
with our aspiration of Competing	on	the	world	
stage,	sustainably.  

• We aspire in Elevating	People	Development –  
with our unrelenting focus on continuously  
developing our leaders and employees,  
investing in educational and career support for 
children, youth and underprivileged community 
members; and promoting a social responsibility  
mindset among our people and peers. Our 
objective is to continually elevate people within 
Minor’s sphere of influence to achieve their 
highest potential.

• We aspire in Elevating	Sustainable	Value	Chain 
– with our steadfast commitment to establishing  
long-term partnerships with our partners to 
achieve mutual sustainable success. This  
aspiration also underpins our unwavering  
dedication to empathizing our customers’ needs 
and enriching our customers’ experiences  
through end-to-end engagement, and by  
delivering the best products and services.

• We aspire in Elevat ing	 Environmental		
Protection – with our resolute persistence in 
striving to operate our businesses with minimal 
environmental impacts as such as possible, 
and promoting biodiversity conservation  
wherever we have a footprint. 

• We aspire in Elevating	Good	Governance –  
with our strong culture and practice of good 
corporate governance and responsible  
business practices, which is the critical  
foundation for any well-governed and  
responsible corporate citizen in achieving  
true sustainability for the future.
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Elevating 
People
Development
ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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We aspire in Elevating People Development 
– with our unrelenting focus on continuously  
developing our leaders and employees,  
investing in educational and career support for 
children, youth, and underprivileged community 
members, and promoting a social responsibility 
mindset among our people and peers, to elevate 
people within Minor’s sphere of influence to 
achieve their highest potential.

As one of the global hospitality and leisure  
companies, Minor is in the “people business”.  
This makes People	Development perhaps the 
most important of our 5 Core Values and of  
Sustainability Drivers. We believe that providing  
educational support and employment opportunities  
elevate people to achieve their highest potential.  
At their highest potential, people can transform 
to become change agents who create positive 
economic, social and environmental impacts,  
not just for our organization, but also for their 
communities and countries.  

เรำได้สนับสนุนและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำง 
ต่อเนือ่งด้วยแนวทำงในกำรด�ำเนนิงำนด้านการพฒันา	
บุคลากร ในหลำยๆ ระดับแบบองค์รวม โดยเริ่มจำก
กำรสนับสนุนเด็ก และพัฒนำทักษะให้กับเยำวชน
ในสถำนศึกษำ กำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ กำรสร้ำง
โอกำสในกำรพัฒนำบุคลำกรในชุมชนที่บริษัทด�ำเนิน
กจิกำรอยู ่รวมทัง้กำรพฒันำผูบ้รหิำร และผูน้�ำส�ำหรบั
องค์กร และสังคม

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของเรำครอบคลุมประเด็น
ส�ำคัญ ในด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรจัดฝึกอบรมและ 
ให้กำรศึกษำ รำยละเอียดของแนวทำงกำรจัดกำร
และกำรประเมินประเด็นส�ำคัญนี้ จะมีกำรอธิบำยไว้
ในส่วนถัดไป

In our continued efforts to empower and enhance 
people capabilities, Minor applies a multi-tier and 
holistic approach to human	capital	development  
which extends from supporting grassroots children  
education, developing technical skills for youth in 
schools, offering jobs, development opportunities, 
and career advancement at workforce levels to 
members of communities where we operate, to 
building sustainable talents and leaders for our 
organization and the society.   

Our management approach covers our material 
topics of employment, and training and education.  
The details of how we manage and evaluate this 
topic are described in the respective sections.

Management
approach

แนวทาง
การจัดการ

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ด้วยการมุง่เน้นในการพฒันาผูน้�าและพนกังานของเรา 
อย่างต่อเนือ่ง ลงทนุด้านการศกึษาและสนบัสนนุอาชพี 
ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริม 
ให้พนักงานเกิดจิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนให้คนของเรา 
และคนที่อยู่รอบข้างสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด

เนื่องจำกไมเนอร์เป็นหนึ่งในผู้น�ำในกำรด�ำเนินธุรกิจ
กำรท่องเที่ยวและโรงแรมระดับสำกล กำรด�ำเนิน 
ธุรกิจของเรำนั้นเป็นจึงเรียกได้ว่ำเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กันคนโดยตรง กำรมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์
จึงอำจเรียกได้ว่ำเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุดในค่ำนิยม 
องค์กรทัง้ห้ำ และในปัจจยัหลกัของแนวทำงกำรพฒันำ 
อย่ำงยั่งยืนของไมเนอร์ เรำเชื่อว ่ำกำรสนับสนุน 
กำรศึกษำและให้โอกำสในกำรท�ำงำนจะเป็นกำรยก
ระดับศักยภำพของบุคคลให้ถึงขีดสุด ด้วยกำรเพิ่ม 
ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร พวกเขำสำมำรถ 
เป็นตัวแทนสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงที่สร้ำงผลกระทบ
เชิงบวก ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ไม่ใช่แค่ส�ำหรบัประโยชน์ต่อองค์กรแต่เพยีงอย่ำงเดยีว  
แต่ยังรวมถึงชุมชนและประเทศชำติด้วย
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During our annual strategy review in 2018, we established our pioneer set of Group-wide People 
Development goals – to be achieved by 2023:

The 1st and 3rd goals 
are applied group-wide  
while the 2nd is applied 
to Thailand where Minor  
is headquartered.

เป้ำหมำยที่1 และ 3  
เป็นเป้ำรวมของกลุ่มธุรกิจ
ของไมเนอร์ ในขณะ 
เป้ำหมำยที่ 2 เป็น 
เป้ำหมำยของธุรกิจ
ของไมเนอร์ในประเทศไทย 
ซึ่งเป็นประเทศที่ส�ำนักงำน
ใหญ่ตั้งอยู่

1 million 
people empowered  

and supported

ต�าแหน่งระดับบรหิารทีว่า่ง  
ไดร้บัการบรรจุ

โดยการเลื่อนต�าแหน่ง 
พนักงานภายใน

In 2018, Minor cumulatively empowered and supported over 360,000 children, youth, community 
members, workforce and leaders through our human capital development, career support, social 
development and environmental improvement programs.

ในระหว่ำงกำรทบทวนกลยทุธ์ประจ�ำปี 2561 เรำได้รเิริม่ก�ำหนดเป้ำหมำยด้ำนพฒันำทรพัยำกรมนษุย์ ครอบคลมุ
ทุกกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้บรรลุภำยในปี 2566  

ในปี 2561 ไมเนอร์ได้มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำและสนับสนุนเด็ก เยำวชน สมำชิกในชุมชน พนักงำนและผู้น�ำ 
ผ่ำนกำรพัฒนำบุคลำกร กำรส่งเสริมอำชีพ กำรพัฒนำสังคม และโครงกำรปกป้องส่ิงแวดล้อม รวมทั้งส้ินกว่ำ 
360,000 คน 

• พัฒนำควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของเด็ก
• โครงกำรพฒันำหลกัสตูรทำงกำรศกึษำแบบ

องค์รวม ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ
• กำรจ้ำงงำน สนบัสนนุอำชพีแก่คนในท้องถิน่ 

และผู้ด้อยโอกำส

• โครงกำรเรียนรู้และพัฒนำส�ำหรับ
พนักงำน

• ปลูกฝังจิตส�ำนึกควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม

• กำรพัฒนำและสนับสนุนผู้บริหำร
ศักยภำพสูงและผู้น�ำจำกภำยใน
องค์กร

Minor’s Approach to 
Human Capital Development

• Children’s learning capability enhancement
• Holistic development program through 

MCU
• Employment and career support for local 

and disadvantaged community members

• Workforce learning and deve- 
lopment programs

• Fostering of social responsibility  
mindset

• Development and promotion of 
homegrown talents and leaders

Grassroots
รากหญ้า

Workforce
พนักงาน

talents 
and leaders
ผู้บริหารศักยภาพสูง
และผู้น�า

แนวทางในการด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์

50% 
of Minor 

Corporate University (MCU) 
program graduates return to 

work with Minor

50% 
internal promotion of 
management levels 

จ�านวนคนได้รับ 
การพัฒนาและสนับสนุน

นักเรียน นักศึกษา
ที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ 
MCU เข้าร่วมงานกับไมเนอร์
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The continual	development	of	our	homegrown	
talents to fulfill our leadership pipeline is critical 
to Minor’s aspiration to compete on the world 
stage sustainably. We believe that the leaders 
of the future are not only those who are highly 
capable in their roles, but are those with the 
ability to empathize with our stakeholders, are 
agile and able to adapt swiftly to the changing 
environment. We use multiple approaches for 
learning and development including e-learning, 
leadership summits, classroom learning, and 
most importantly hands-on learning. We aim 
for our development programs to help grow our  
talents and leaders into individuals who can drive 
strategic execution to achieve economic success 
and at the same time are able to influence positive 
social and environmental impacts.

Examples of our talent and leadership development  
programs include: 

การพัฒนาผูบ้รหิารศกัยภาพสงูจากภายในเพือ่สร้ำง 
ผู้น�ำส�ำหรับองค์กรอย่ำงต่อเนื่องเป็นปัจจัยส�ำคัญ 
ที่จะท�ำให้ไมเนอร์สำมำรถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่ำง
ยั่งยืน เรำเช่ือว่ำผู้น�ำแห่งอนำคตคือผู้ที่ไม่เพียงแต่ 
มคีวำมสำมำรถสงูในกำรท�ำหน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบเท่ำนัน้ 
แต่ยังต้องมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจกลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสียและสำมำรถปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็วในสภำวะ
แวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรำใช้วิธีกำร 
ที่หลำกหลำยในกำรสร้ำงกำรเรียนรู ้และพัฒนำ 
ซึ่งรวมถึงระบบกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ กำรประชุม
ระดับผู้น�ำ กำรเรียนรู้ในห้องเรียน และที่ส�ำคัญที่สุด 
คือกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง เรำต้ังเป้ำหมำยว่ำ 
โครงกำรพัฒนำของเรำจะช่วยพัฒนำควำมสำมำรถ 
ของผู้บริหำรศักยภำพสูงและผู้น�ำสู่กำรเป็นบุคลำกร 
ที่สำมำรถขับเคล่ือนกลยุทธ์ทำงธุรกิจได้อย่ำงประสบ 
ควำมส�ำเร็จควำมส�ำเรจ็ และในขณะเดยีวกนักส็ำมำรถ 
สร้ำงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไป
พร้อมๆ กัน

ตวัอย่ำงโครงกำรพฒันำผูบ้รหิำรศกัยภำพสงูและผูน้�ำ
มีดังต่อไปนี้

The New 
Generation Talent 

(NGT) Program

An 8-month talent and leadership development program 
that grooms high-performance young talents with a strong 
drive to achieve extraordinary business results. Participants 
will be equipped with skills to sharpen their potential and  
professionalism. 

Provide the right dynamic inputs. Blended learning interventions  
such as interactive workshops, e-learning, group coaching, 
project assignment and learning trips are used to develop 
capability over competency.  

Grooming homegrown 
talents and leaders
พัฒนาผูบ้รหิารศักยภาพสูงและผูน้�า

โครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ 

WHAT?

HOW?

โครงกำรพฒันำผูบ้รหิำรรุน่ใหม่ทีม่ศีกัยภำพสงูและพร้อมทีจ่ะขบัเคลือ่น 
เพ่ือผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ มีระยะเวลำโครงกำร 8 เดือน โดยผู้เข้ำร่วม 
จะได้รับกำรเสริมทักษะเพื่อเพิ่มศักยภำพและควำมเป็นมืออำชีพ

ให้ข ้อเสนอแนะที่ฉับไวและตรงประเด็น ผ่ำนกำรเรียนรู ้แบบ 
ผสมผสำน เช่นกำรท�ำเวิร์คชอป ระบบกำรเรียนรู ้อิเล็กทรอนิกส์  
กำรโค้ชแบบกลุ่ม กำรท�ำโครงกำรร่วมกัน และกำรศึกษำดูงำน  
เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถเพิ่มเติมจำกควำมมีสมรรถนะ 
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Minor Hotels’ 
Learning Journeys

Design Thinking

Learning & development journeys for talents who are ready to take the next step in their 
careers. The journey comprises of 3 key 9-month programs – Wavelength, Endeavour,  
and Horizon – for talents from Section heads to Director levels. 

A 4-month program for high potential senior management, 
aimed to build a new way of thinking mindset for creating 
new products, services and business models by using  
innovation skills and creating value propositions to  
address customers’ wants and needs.

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

Workshops and labs to understand the need for  
innovation, empathize and define unmet customer 
needs, ideation, prototype and test concept with end 
users, and create insightful and compelling story  
for business case to propose for investment and  
execution of a real project.   

WHAT?

WHAT?

HOW?

HOW?

เส้นทำงกำรเรียนรู้และพัฒนำส�ำหรับผู้บริหำรศักยภำพสูงที่พร้อมที่จะเติบโตในสำยงำน เส้นทำง 
กำรเรยีนรูน้ีป้ระกอบไปด้วย 3 โครงกำรหลกั ทีม่รีะยะเวลำโครงกำรละ 9 เดอืน ส�ำหรบั 3 กลุม่เป้ำหมำย 
ตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรแผนกจนถึงระดับผู้อ�ำนวยกำร

โครงกำรพัฒนำศักยภำพระดับผู้บริหำรระดับสูง มีระยะเวลำ
โครงกำร 4 เดือน มีจุดประสงค์เพ่ือสร้ำงสรรค์แนวคิดใหม่ๆ  
ทีก่่อให้เกดิกำรพฒันำสนิค้ำ กำรบรกิำร หรอืรปูแบบกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจแบบใหม่ โดยอำศัยนวัตกรรมที่จะในกำรสร้ำงคุณค่ำ 
ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรและกำรจ�ำลองห้องปฏิบัติกำรเพ่ือ
ให้เข้ำใจถึงควำมจ�ำเป็นที่จะต้องมีนวัตกรรม ควำมเข้ำใจและ
กำรก�ำหนดควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรสร้ำงสรรค์ควำมคิด 
ใหม่ๆ ให้เป็นรูปร่ำง จัดท�ำต้นแบบ และท�ำกำรทดสอบกับ 
กลุ่มเป้ำหมำย ตำมด้วยกำรเล่ำเรื่องที่มีเนื้อหำและน่ำเชื่อถือ 
ในกำรสร้ำงแผนธุรกิจเพ่ือเสนอขอเงินลงทุนและด�ำเนินงำน 
อย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป  

กำรจัดท�ำโครงกำรและงำนที่ได้รับมอบหมำย โดยได้รับกำรชี้แนะ ให้ข้อเสนอแนะ และมีกำรเรียนรู้ 
จำกเพื่อนร่วมงำนอย่ำงต่อเนื่อง

เส้นทางแห่งการเรียนรู้ของไมเนอร์ โฮเทลส์
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Sustainable 
Leadership 

Development 
Program (SLDP)

A 7-month senior talent development program with objectives  
to both develop future leaders, and equip them with the 
understanding of shared value concept and encourage 
them to embed sustainability practices into their operations.  

Develop understanding through trainings, workshops, company  
visits and guest speaker sessions. The participants are 
also provided with opportunities for hands-on experience 
through research, identification and implementation of 
sustainability projects with anticipated business and socio-
environmental impact.    

WHAT?

HOW?

โครงกำรพัฒนำผู้น�ำศักยภำพสูง ระยะเวลำโครงกำร  7 เดือน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำผู้น�ำในอนำคต และปลูกฝังแนวคิด
ในกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมโดยขมวดประเด็นด้ำนควำมยั่งยืนเข้ำไป 
ในกระบวนกำรทำงควำมคิด และกระบวนกำรกำรด�ำเนินงำน

พัฒนำควำมเข้ำใจผ่ำนกำรฝึกอบรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรเข้ำเยี่ยมชมธุรกิจ และกำรเชิญวิทยำกรมำเพ่ือให้ควำมรู้ 
ผู้เข้ำร่วมจะได้รับโอกำสในกำรลงมือปฏิบัติจริงในกำรด�ำเนิน
โครงกำรด้ำนควำมยัง่ยนื ทีจ่ะช่วยสร้ำงผลกระทบเชงิบวกทัง้ทำง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาผู้น�าอย่างยั่งยืน

developing Workforce
การพัฒนาบุคลากร

With over 67,000 employees from our existing  
operations, and an addition of another over 
17,000 from NH Hotel Group, we care for  
our workforce by responsibly providing  
employment in a safe working environment,  
and offering development opportunities that  
enhance knowledge and skills. 

เรำดูแลและใส่ใจพนักงำนของเรำ ทั้งจำกกลุ่มธุรกิจ
เดมิทีม่มีำกกว่ำ 67,000 คน รวมกบักว่ำอกี 17,000 คน  
จำกเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ โดยกำรสร้ำงสถำนประกอบกำร 
ที่ปลอดภัย และให้โอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะ

Responsible Employment Practices
การจา้งงานอยา่งรบัผิดชอบ 

Being a responsible	employer, Minor and its 
business units track	and	monitor	labor	practices	
for	compliance	and	continuous	 improvement	
purposes. Our diverse portfolio of businesses 
and global footprint in over 60 countries has  
a pool of employees with over 130 nationalities 
with different backgrounds. With such workforce  
diversity, we comply with applicable and  
international labor laws and regulations 
which prohibit discriminatory practices and  
anti-collective bargaining. In 2018, 3.2% of our 
total employees (excluding NH Hotel Group) are 
covered by collective bargaining agreements.

ในฐำนะนายจ้างที่มีความรับผิดชอบ ไมเนอร์และ 
ทุกหน่วยธุรกิจมีกำรติดตำมการปฏิบัติต่อแรงงาน			
เพื่อให ้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและ	
มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง จำกกำรทีเ่รำประกอบธรกุจิ 
ที่หลำกหลำยและมีกำรด�ำเนินงำนอยู่ในมำกกว่ำ  
60 ประเทศทัว่โลก เรำมพีนกังำนมำกกว่ำ 130 สญัชำติ  
และมีพ้ืนฐำนที่แตกต่ำงกัน จำกควำมหลำกหลำย 
ของแรงงำน เรำได้ปฏบิตัติำมกฎหมำยแรงงำนสำกล 
และของประเทศที่เก่ียวข้อง ซึ่งห้ำมมิให้มีกำรเลือก 
ปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงไม่เป็นธรรม และห้ำมมิให้ 
ต่อต ้ำนสิทธิกำรรวมตัวและเจรจำต ่อรองของ
ลูกจ้ำง ในปี 2561 พนักงำนของเรำที่เข้ำร่วมกลุ่ม
สหภำพแรงงำนมีเป็นจ�ำนวนคิดเป็น 3.2% ของ
จ�ำนวนพนกังำนทัง้หมด (ไม่รวม เอน็เอช โฮเทล กรุป๊)
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เรำมีกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของ
พนักงำนอย่ำงเหมำะสมตำมควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ และเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ใกล้เคียง
กับบริษัทอื่นๆ จำกกำรประเมินของเรำ อัตรำค่ำจ้ำง
ส�ำหรับพนักงำนระดับแรกเข้ำของเรำในประเทศไทย
จะอยู่ระหว่ำงระดับที่เทียบเท่ำกับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำ
ของประเทศ ที่มีควำมแตกต่ำงกันไปในแต่ละจังหวัด 
ระหว่ำงเดือนละ 9,240 บำทถึงเดือนละ 9,900 บำท 
ไปจนถึงระดับที่สูงกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต�่ำของประเทศ
มำกกว่ำ 30% ขึน้อยูก่บัประเภทของธรุกจิ ลกัษณะงำน 
และทีต่ัง้ของหน่วยธรุกจิ พนกังำนชำยและหญงิทกุคน
ได้รับค่ำตอบแทนเท่ำเทียมกัน 

ในกำรบริหำรงำนบุคลำกร เรำมีกำรติดตำมอัตรำ 
กำรจ้ำงงำนใหม่และกำรลำออกของพนักงำนอย่ำง
ใกล้ชิด โดยจะมีกำรสัมภำษณ์พนักงำนที่ลำออก
เพ่ือหำสำเหตุของกำรลำออก และเพ่ือหำแนวทำง
ที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำ โดยมีจุดมุ ่งหมำย 
ทีจ่ะลดอตัรำกำรลำออกของพนกังำนต่อไปในอนำคต 
ในปี 2561 อัตรำกำรลำออกของพนักงำนซึ่งรวมถึง
พนักงำนชั่วครำว คิดเป็น 53%

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 range from being on 
par with the country’s minimum wage, of which 
varies by province from Baht 9,240 to Baht 
9,900, to being over 30% higher, depending on 
the type of business, nature of job, and location. 
All male and female employees receive equal 
compensation.

As part of workforce management, we track and 
monitor new hires and employee turnover rates 
for staff at different levels.  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. The 
group-wide employee turnover rate, including 
part-time staff, was 53% in 2018. 
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Employee 
diversity: 

131
nationalities
ความหลากหลาย
ทางสัญชาติ
ของพนักงาน 

More information about our human resources and diversity practices is covered in the Sustainability Performance Data section 
of this report.

We also take	 responsibility	 in	 the	continued		
development	of	our	people. With our various  
homegrown and professional training and  
development programs provided to our employees,  
in 2018, 49% of our middle to senior management  
(L0-L3) were internally promoted. Minor also 
conducts employee engagement surveys at 
least annually. Within the group, there are two 
different approaches to measuring engagement. 
Minor Hotels uses an average score approach 
by calculating the average of all scores under 
engagement-related topics. Minor Food, Minor 
Lifestyle and corporate offices initiated a new 
concept this year, by measuring “engagement” 
as a percentage of number of answers scoring in 
upper third (score 5 and 6 from a range of 1 to 6) 
to total number of answers for each engagement-
related topic. The group-wide average employee 
engagement score is 79%.

ไมเนอร์เชื่อว่ำเรำต้องรับผิดชอบในการพัฒนา	
บคุลากรของเราอย่างต่อเนือ่ง เรำได้พฒันำโปรแกรม 
กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำขึ้นอย่ำงหลำกหลำย 
ให้กบัพนกังำนของเรำ ซึง่มส่ีวนในกำรช่วยให้ในปี 2561  
มีต�ำแหน่งระดับบริหำรที่ว ่ำงได้รับกำรบรรจุโดย 
กำรเล่ือนต�ำแหน่งพนักงำนภำยในถึง 49% บริษัท 
ยังด�ำเนินกำรส�ำรวจควำมผูกพันของพนักงำน 
อย่ำงน้อยปีละครั้ง โดยในกลุ่มบริษัทของเรำได้ใช้
แนวทำงกำรวดัควำมผกูพนัของพนกังำนทีแ่ตกต่ำงกนั  
2 แนวทำง กล่ำวคอื ไมเนอร์ โฮเทลส์ใช้วธิกีำรให้คะแนน 
เฉลี่ยโดยกำรค�ำนวณค่ำเฉลี่ยของคะแนนทั้งหมด  
ส่วนไมเนอร์ ฟูด้ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ และส�ำนกังำนใหญ่
ได้ใช้วิธีค�ำนวนวิธีใหม่ในปีนี้ โดยวัด “ควำมผูกพัน” 
เป็นเปอร์เซน็ต์ของจ�ำนวนค�ำตอบทีใ่ห้คะแนนในระดบั
ที่สำม (คะแนน 5 และ 6 จำกช่วงคะแนน 1 ถึง 6)  
ต่อจ�ำนวนค�ำตอบทั้งหมด คะแนนควำมผูกพันเฉล่ีย
ของพนักงำนทั่วทั้งกลุ่มคือ 79%

As of 31 December 
2018, Excluding 
NH Hotel Group
ข้อมูล ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2561 
ไม่รวมเอ็นเอช 
โฮเทล กรุ๊ป

Internal 
Promotion of 
Management 
Level: 

49%
ต�าแหน่งระดับบริหาร
ที่ว่าง ได้รับการบรรจุ
โดยการเลื่อนต�าแหน่ง
พนักงานภายใน

Female 
employees: 

49%
อัตราพนักงานหญิง

ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับทรัพยำกรมนุษย์และแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมหลำกหลำยของเรำครอบคลุมอยู่ในส่วนข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืนของรำยงำนฉบับนี้
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Occupational Health & Safety 
and Employee Well-Being

The health	and	safety	of	our	employees are 
very important to us. Ensuring good practices in  
occupational health and safety and employee	
well-being within our organization will not only 
boost our employees’ morale and trust, but will 
also help us mitigate reputation risks arising from 
unforeseen incidents. In Thailand, all of our hotels 
and our three manufacturing plants: Minor Dairy 
Limited, Minor Cheese Limited, NMT Limited each 
has a formal joint management-worker health 
and safety committee which complies with the 
country’s occupational health and safety legal 
requirements. Average 3.3% of total workforce is 
represented in said committee for our Thailand  
hotels and the three manufacturing plants.  
The committee helps to monitor and resolve  
occupational health and safety issues to ensure 
healthy and safe place to work. Employee well-
being is also equally important to us, and our 
business units have various initiatives to help 
enhance this further. 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และความเปน็อยูท่ีด่ขีองพนกังาน

ไมเนอร์ให้ควำมส�ำคญัอย่ำงยิง่ในสขุภาพของพนกังาน	
และความปลอดภยัของพนกังาน เรำมัน่ใจว่ำกำรวำง 
แนวทำงในปฏิบัติงำนที่ดีเรื่องควำมปลอดภัยและ 
อำชวีอนำมยั  และความเป็นอยูท่ีด่ขีองพนกังานของเรำ  
ไม่เพียงแต่เสริมสร้ำงขวัญก�ำลังใจและควำมเชื่อม่ัน
ของพนักงำน แต่ยังช่วยลดควำมเส่ียงด้ำนชื่อเสียง
ของบริษัทที่อำจเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ที่คำดไม่ถึงได้ 
โรงแรมทั้งหมดของเรำในประเทศไทยและโรงงำน
สำมแห่งของเรำได้แก่ บริษัทไมเนอร์ แดรี่ จ�ำกัด 
บริษัทไมเนอร์ ชีส จ�ำกัด และ บริษัท นวศรี แมนู 
แฟคเจอริง่ จ�ำกดั มคีณะกรรมกำรร่วมระหว่ำงผูบ้รหิำร 
และพนักงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ 
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นทำงกำร ซึง่เป็น 
ไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัย
และอำชีวอนำมัย คณะกรรมกำรนี้ประกอบด้วย
พนักงำนโดยเฉลี่ย 3.3% ของพนักงำนทั้งหมด 
จำกโรงแรมในประเทศไทยและโรงงำนสำมแห่งดงักล่ำว  
คณะกรรมกำรมีบทบำทในกำรตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยเพื่อ
ให้มั่นใจว่ำสถำนที่ท�ำงำนมีควำมปลอดภัยและ 
สุขภำวะที่ดี นอกจำกนี้ควำมเป็นอยู่ที่ดีของพนักงำน
ก็มีควำมส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ำควำมปลอดภัยและ
อำชวีอนำมยั ซึง่หน่วยธรุกจิต่ำงๆ ของไมเนอร์ได้จดัท�ำ 
โครงกำรที่หลำกหลำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดี
ของพนักงำน
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We aim to provide our employees safe and healthy working  
conditions, minimizing accidents, injuries and health 
risks, and integrating ergonomic considerations into our 
operations.

ไมเนอร์มุ ่งมั่นที่จะให้พนักงำนของเรำมี 
สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนทีป่ลอดภยั 

และดต่ีอสขุภำพ ลดกำรเกดิอบุตัเิหตุ  
กำรบำดเจ็บและปัจจัยเสี่ยงต่อ

สุขภำพ รวมทั้งกำรผนวกกำร
พิจำรณำด้ำนกำรยศำสตร์เข้ำ
กับกำรด�ำเนินงำนของเรำ

We care about employees’  
families and the society 
we operate in and strive to 
provide reasonable support  
to preserve and uphold the 
family units which in turn will 
strengthen our society.

ไมเนอร์ใส่ใจครอบครัวของพนักงำนและชุมชนที่เรำ
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ และมุ่งมั่นให้กำรสนับสนุนที่เหมำะสม 
ในกำรรกัษำและส่งเสรมิสถำบนัครอบครวั ซึง่น�ำไปสูส่งัคม
ที่แข็งแกร่ง

We desire to promote  
employees’ healthy body 

and mind by offering health 
and nutrition programs that suit 

the needs of different operating  
units.

ไมเนอร์ส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรงและจิตใจที่มีควำมสุข โดยจัดโปรแกรม

เกี่ยวกับสุขภำพและโภชนำกำรที่เหมำะสมกับควำมต้องกำร
ของแต่ละหน่วยงำน

We operate in full compliance with applicable wage 
laws and promote financial savings for employees’ 
future security.

ไมเนอร ์ปฏิบัติตำมกฎหมำยค่ำจ ้ำง
แรงงำนอย่ำงเคร่งครัดและส่งเสริม
ให้มกีำรออมเงนิเพือ่ควำมมัน่คง
ทำงกำรเงินของพนักงำน
ในอนำคต

Most of Minor’s business units have undertaken 
different measures and initiatives of occupational 
health and safety and employee well-being that 
largely include the aspects of safe and healthy 
workplace and the physical, financial and  
spiritual health of our employees and their families.  
In 2018, we have put a structure to these approach  
and established our Occupational Health &  
Safety and Wellbeing Framework which will be 
communicated to all business units in 2019.

4r approach: To ensure continual improvement  
of our employee’s occupational health and  
safety and well-being, we take the “4R Approach”, 
starting from risk Identification, respond to those 
risks, review of our risk management performance,  
and continue to refine our procedures.

กลุ่มธุรกิจของไมเนอร์ส่วนใหญ่ได้ก�ำหนดมำตรกำร
และโครงกำรสนับสนุนด้ำนควำมปลอดภัยและ
อำชีวอนำมัย และควำมเป็นอยู ่ที่ดีของพนักงำน  
ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้ำนสถำนที่ท�ำงำนที่ปลอดภัย 
และมสีขุภำวะและสขุภำพทีด่ไีม่ว่ำจะเป็นทำงกำยภำพ  
กำรเงิน และสุขภำพจิตของพนักงำนและครอบครัว 
ในปี 2561 เรำได้วำงโครงสร้ำงและก�ำหนดแนวทำง
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและควำมเป็นอยู่
ที่ดี ซึ่งจะมีกำรประกำศไปยังทุกหน่วยงำนในองค์กร
ในปี 2562

แนวทาง 4r: เพื่อให ้มั่นใจว ่ำควำมปลอดภัย  
อำชวีอนำมยั และสขุภำวะของพนกังำน มกีำรปรบัปรงุ 
อย่ำงต่อเนื่อง บริษัทได้น�ำแนวทำง 4R มำปฏิบัติ  
โดยเริ่มจำกกำรก�ำหนดปัจจัยเสี่ยง ตอบสนองต่อ 
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น กำรตรวจสอบประสิทธิภำพ 
ในกำรจดักำรควำมเสีย่ง และพฒันาแนวปฏบิตัใิห้ดขีึน้ 
อย่ำงต่อเนื่อง
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Workplace: We provide our employees safe 
and healthy working conditions according to, or 
beyond applicable regulations. Occupational risk 
identification, assessment and corresponding 
mitigation are also considered and incorporated 
into normal working operations. At our factories of  
Minor Dairy Limited, Minor Cheese Limited and 
NMT Limited, regular monitoring of illumination, 
noise, indoor air, humidity, and temperature is 
conducted and in compliance with applicable 
legal requirements. 

สถานท่ีท�างาน: ไมเนอร์สร้ำงสภำพแวดล้อมใน 
กำรท�ำงำนที่ปลอดภัยและมีสุขภำวะดีให้กับพนักงำน
ของเรำ ซึง่สอดคล้อง หรอืเกนิกว่ำข้อก�ำหนดของกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง กำรระบุควำมเส่ียงด้ำนอำชีวอนำมัย  
กำรประเมินและกำรบรรเทำผลกระทบที่เก่ียวข้อง 
ได้ถูกน�ำไปพิจำรณำและผนวกเข้ำกับกำรปฏิบัติงำน 
ตำมปกต ิส�ำหรบัทีโ่รงงำนของเรำได้แก่ บรษิทัไมเนอร์ 
แดรี่  จ�ำกัด บริษัทไมเนอร์ ชีส จ�ำกัด และบริษัท  
นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัดนั้น มีกำรตรวจวัด 
ไฟส่องสว่ำง เสียง คุณภำพอำกำศภำยใน ควำมชื้น 
และอุณหภูมิ อย่ำงสม�่ำเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ข้อก�ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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ส�ำหรับร้ำนอำหำร  เรำได้น�ำแนวทาง	4R ดังกล่ำว
ข้ำงต้นมำประยุกต์ใช้กับ เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี  
ขั้นแรกเริ่มจำกกำรระบุประเด็นความเสี่ยง โดย 
ค�ำนึงถึงทั้งข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัย 
และอำชีวอนำมัย และอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำก 
กำรด�ำเนินงำน โดยท�ำกำรวิเครำะห์ช่องว่ำงจำก 
กำรปฏิบัติหน้ำงำน วิธิปฏิบัติ วิธีกำรฝึกอบรม และ 
วิธีกำรตรวจสอบ ในการตอบสนองต่อช่องว่ำง 
ที่เกิดนั้น เรำได้มีกำรพัฒนำแผนกำรด�ำเนินงำน  
และก�ำหนดเวลำในกำรปิดช่องว่ำงเหล่ำนั้นภำยใน
ไตรมำส 3 ประจ�ำปี 2562 แผนนี้รวมถึงกำรผนวก
ประเด็นควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยลงในวิธี
ปฏิบัติงำนและคู ่มือกำรท�ำงำนที่เกี่ยวข้อง ควบคู ่ 
ไปกับจัดกำรฝึกอบรมและกำรส่ือสำรกับพนักงำน
อย่ำงเหมำะสม กำรปรับปรุงกระบวนกำรติดตำม 
และตรวจสอบด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
รวมถึงควำมพร้อมของอุปกรณ์ควำมปลอดภัยต่ำงๆ 
เพ่ือให้แน่ใจว่ำการตรวจสอบและทบทวนเป็นไป
อย่ำงต่อเนื่อง เรำอยู่ระหว่ำงกำรเพ่ิมรำยกำรด้ำน 
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยลงในรำยกำร 
ตรวจสอบด้ำนคณุภำพ กำรให้บรกิำร และควำมสะอำด 
ที่เรำมีอยู ่แล้ว และพัฒนำเครื่องมือกำรรำยงำน
อุบัติเหตุแบบออนไลน์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรเก็บสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุได้อย่ำงทันถ่วงที 
และเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และเข้ำใจ 
ถึงลักษณะของอุบัติเหตุ เพ่ือน�ำมำใช้พัฒนาแผน 
กำรบรรเทำผลกระทบและปรับปรุงกำรด�ำเนินด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยต่อไป

At the restaurant level, we have adopted the 
aforementioned 4R	approach, starting with The 
Pizza Company. The first step was to identify	
risks, taking into consideration both the relevant 
Occupational Health & Safety (OHS) regulations 
and potential operational hazards, by conducting  
gap analysis from actual onsite operations and 
existing procedures, training and monitoring 
methods. In responding to the gaps identified,  
we are developing action plans and target to close 
the gaps within Q3 2019. These plans include  
the integration of OHS in the procedures and  
relevant manuals, coupled with appropriate  
training and communication, improvement of  
OHS monitoring and inspection process,  
as well as ensuring the availability of safety  
equipment. To ensure continual monitoring	and		
review, we are in the process of adding the  
topic of Safety to the existing Quality, Service,  
Cleanliness checklist and developing online  
accident reporting tools. This will allow us to 
be more effective in capturing the accidents in 
a timely manner and enhance our capability to 
analyze and understand the accident nature,  
to further refine mitigation plans and improve our 
in OHS performance.  
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In 2018 we have increased the reporting scope 
for OHS information to include more Minor Hotels 
properties outside of Thailand. However, we have 
also revised the scope to include only Minor’s 
owned and managed hotels and to exclude hotels 
that we own/ joint venture but do not manage, as 
we do not have control over their operations. This 
brings the total number of reported hotels to 97 
from last year’s 22. We also included, for the first 
time, information on medical treatment accidents 
from Minor Lifestyle’s retail distribution business. 
In addition, we have separated out the Lost Time 
Injury Frequency Rate (LTIFR) for Minor Dairy and 
Minor Cheese factories’ contractors from regular  
staff and excluded Pecan Deluxe manufacturing  
plant where we do not have control over the  
operations. We realize that we are still not able to 
present all OHS indicators for all business groups 
due to data collection issues. However, we are 
determined to continue to improve our process to 
ensure that the health and safety of the valuable 
assets, our people, are well taken care of.  

With the increase in reporting scope, unfortunately 
we also see the increase in accident rates that 
required medical treatment, mainly from a few  
accidents which resulted in long lost days. Minor 
Hotels Lost Day Rate (LDR) increased to 42.5 
per one million working hours from 24.5 in 2017, 
and Lost Time Injury Frequency Rate (LTFIR) 
increased to 5.5 per one million working hours 
from 4.4 in 2017. One of the more common causes 
of high lost days is fall from height. The others 
are individual cases resulted from slip & trip, 
ergonomics, machine-related and heat-related 
causes. There were also 4 cases of confirmed  
occupational diseases from Minor Hotels, two being  
chemical-related and another two ergonomic- 
related. Minor Dairy & Minor Cheese combined 
Lost Day Rate (LDR) increased to 118.0 per one 
million working hours from 23.8 in 2017 due to  
2 high lost days incidents, one involving chemical 
handling and another was a case of broken bone 
in which as staff broke her arm after accidentally 
swinging it and hit a pole. 

ในปี 2561 ไมเนอร์ได้เพิ่มขอบเขตกำรรำยงำน
ส�ำหรับข้อมูลควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยให้
ครอบคลุมถึงกลุ่มธุรกิจโรงแรมของไมเนอร์ที่ตั้งอยู่ 
นอกประเทศไทยมำกขึ้น โดยก�ำหนดขอบเขตเฉพำะ
โรงแรมทีเ่รำเป็นเจ้ำของและรบัจ้ำงบรหิำรแต่ไม่รวม 
ถงึโรงแรมทีบ่รษิทัร่วมลงทนุแต่ไม่ได้บรหิำร เนือ่งจำก 
เรำไม่สำมำรถควบคุมกำรด�ำเนินงำนของโรงแรม
เหล่ำนั้นได้ ท�ำให้มีจ�ำนวนโรงแรมที่น�ำมำรำยงำน
ทั้งหมด 97 แห่ง จำกเดิม 22 แห่ง ในปี 2560  
นอกจำกนีเ้รำยงัรวมข้อมลูอตัรำกำรบำดเจบ็ทีต้่องกำร 
กำรรกัษำพยำบำลของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ในรำยงำน
เป็นครั้งแรก และเรำได้แยกอัตรำกำรบำดเจ็บท่ีมี 
กำรหยุดงำนของผู้รับเหมำออกจำกพนักงำนประจ�ำ
ในโรงงำนของบริษัทไมเนอร์ แดรี่ จ�ำกัด บริษัท
ไมเนอร์ ชีส จ�ำกัด โดยไม่รวมโรงงำนพีแคน เดอลุกซ์  
ที่เรำไม่มีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน เรำตระหนักว่ำ
เรำยงัไม่สำมำรถน�ำเสนอตวัชีว้ดัด้ำนควำมปลอดภยั
และอำชีวอนำมัยได้ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจของ
ไมเนอร์ เนื่องจำกปัญหำในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
อย่ำงไรก็ตำมเรำมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนกำร 
ของเรำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำสุขภำพ
และควำมปลอดภัยของบุคลำกรซึ่งถือเป็นสินทรัพย ์
อันมีค่ำของเรำจะได้รับกำรดูแลเป็นอย่ำงดี

ด้วยขอบเขตกำรรำยงำนที่เพ่ิมขึ้นท�ำให้เรำทรำบ
ถึงอัตรำกำรเกิดอุบัติ เหตุที่ต ้องกำรกำรรักษำ 
พยำบำลเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีอุบัติเหตุเพียงไม่ก่ีรำยที่ต้อง 
ใช้จ�ำนวนวันหยุดงำนยำว โดยอัตรำกำรหยุดงำน 
จำกอุบัติเหตุของไมเนอร์โฮเทลส์เพ่ิมขึ้นจำก 24.5  
ต่อหนึ่งล้ำนชั่วโมงกำรท�ำงำนในปี 2560 เป็น 42.5  
และมีอัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุที่มีกำรหยุดงำนเพิ่มขึ้น 
จำก 4.4 ต่อหนึ่งล้ำนชั่วโมงกำรท�ำงำนในปี 2560  
เป็น 5.5 หนึ่งในสำเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอุบัติเหตุ 
ทีม่กีำรหยดุงำนคอือบุตัเิหตตุกจำกทีส่งู ส่วนอบุตัเิหตุ 
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We have classified the areas requiring improvement and mitigation actions as follows: 

Include rigorous and frequent inspection and  
monitoring of safety practices as part of the  
operational procedures to maintain safe workplace 
conditions as well as safety behavior. 

More information about our occupational health and safety performance is covered in the Sustainability Performance Data section of this report.

เรำได้จ�ำแนกกำรพัฒนำและแนวปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุ ดังนี้

ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั จะแสดงในหวัข้อผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ปี 2561

กรณีอื่นๆ เกิดจำกกำรลื่น สะดุดล้ม กำรยศำสตร์ที่ไม่เหมำะสม อุบัติเหตุจำก 
เครื่องจักรและควำมร ้อน ในที่นี้มีพนักงำน 4 รำยในไมเนอร ์  โฮเทลส  ์
ที่เกิดควำมเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรท�ำงำน โดย 2 รำยเกิดจำกสำรเคมี และอีก  
2 รำยที่ เกิดจำกกำรยศำสตร ์ที่ ไม ่ เหมำะสม ส�ำหรับอัตรำกำรหยุดงำน 
รวมจำกอุบัติเหตุของบริษัทไมเนอร์ แดรี่ จ�ำกัด และบริษัทไมเนอร์ ชีส จ�ำกัด  
นั้นเป็นจ�ำนวน 118.0 ต่อหนึ่งล้ำนชั่วโมงกำรท�ำงำนเพิ่มขึ้น จำก 23.8 ในปี 2560  
เนือ่งจำกมเีหตกุำรณ์ทีต้่องหยดุงำนระยะยำวจ�ำนวน 2 รำย ทีเ่กดิจำกสำรเคม ีและ
อุบัติเหตุกระดูกหักหลังจำกกำรที่แขนกระแทกเสำโดยไม่ตั้งใจ

improvement Plans
แผนการปรับปรุง

improvement opportunities
โอกาสในการปรับปรุง

Consider safety aspects when designing the property 
and choosing operational equipment e.g. installation 
of safety equipment for work performed at height,  
designs that  allow sufficient working and safety 
space in high risk areas such as in kitchen. 

Include clear safety instruction and caution in  
operating procedures. This includes needed Personal  
Protective Equipment (PPE) for chemical related 
work, two-man operation for A-Frame ladder, break 
for repetitive tasks, weight limit for lifting & carrying.

Ensure continual and effective communication and 
training on safety for staff at all levels. The aim is 
to create a safety mindset and culture within the 
organization.

ค�ำนึงถึงแง่มุมด้ำนควำมปลอดภัยเมื่อมีกำรออกแบบ
อำคำร สถำนที่ และเลือกใช้อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
ให้เหมำะสม เช่น กำรติดตั้งอุปกรณ์ควำมปลอดภัย
ส�ำหรบังำนทีท่�ำบนทีส่งู กำรออกแบบให้มพีืน้ทีก่ำรท�ำงำน 
ที่เพียงพอและมีปลอดภัยส�ำหรับพื้นที่ที่มีควำมเสี่ยงสูง 
เช่น บริเวณห้องครัว

ก�ำหนดข้อปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยที่ชัดเจนและข้อควร
ระวังในขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ซ่ึงรวมถึงอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยส่วนบุคคล ที่จ�ำเป็นส�ำหรับงำนที่เกี่ยวข้องกับสำรเคมี  
กำรใช้บันได A-Frame ด้วยพนักงำนจ�ำนวน 2 คน  
กำรหยุดพักส�ำหรับงำนที่ท�ำซ�้ำและต่อเนื่อง ข้อจ�ำกัด 
เรื่องน�้ำหนักส�ำหรับกำรยกและขนของ

จัดให้มีกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ และกำรฝึกอบรม
ด้ำนควำมปลอดภัยให้กับพนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเน่ือง 
จุดประสงค์เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมควำมปลอดภัยภำยใน
องค์กร

รวมกำรตรวจสอบดูแลในกำรปฏิบัติงำนด้ำนควำม
ปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงเข้มงวดและสม�่ำเสมอ เพื่อคงไว้ซึ่งสภำพกำรท�ำงำน 
ที่ปลอดภัยและพฤติกรรมที่ปลอดภัยของพนักงำน

inspection & 
Monitoring
การตรวจสอบ
และดูแล

Safe design
การออกแบบ
ที่ปลอดภัย

Safe 
operating 
Standard
มาตรฐาน
การปฏิบัติ
ที่ปลอดภัย

training & 
Communication
การฝึกอบรม
และการส่ือสาร
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The Pizza Company Driver Safety 

The Pizza Company (TPC) employs over 2,700 
motorcycle drivers for its delivery business in 
Thailand.  All drivers are required to have valid  
motorcycle registration, driving license, and 
compulsory motor insurance. To enforce drivers  
on insurance renewal, expiry dates of motor  
insurance coverage are posted at communications 
board in restaurants.  

TPC sends all its drivers for safe driving skills 
training at Honda.  Drivers are required to pass 
the training, which includes motorcycle inspection 
and driving safety.  In operations, safety rules with 
penalty is enforced for safe driving – for example, 
a motorcycle helmet must always be worn. TPC 
has imposed a maximum speed limit of 60 km/
hour for city driving and 80 km/hour for upcountry 
and in 2018 began to put in place systems to track  
the drivers’ speed, starting with web-order deliveries.  
Checks on safety rules are conducted as part of 
the daily outlet checklist by outlet manager, and 
as part of Quality Service and Cleanliness audit 
by area coaches.  

ความปลอดภัยของพนักงานส่งอาหาร เดอะ พิซซ่า 
คอมปะนี

เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี จ้ำงพนักงำนส่งอำหำรมำกกว่ำ 
2,700 คนในประเทศไทยเพื่อธุรกิจจัดส่งอำหำร  
ซึง่พนกังำนทกุคนจะต้องมรีถจกัรยำนยนต์ทีจ่ดทะเบยีน 
ถูกต้อง มีใบขับขี่และประกันภัยรถจักรยำนยนต์ 
ภำคบงัคบั บรษิทัเน้นให้ผูข้บัขีป่ฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั 
ในกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยำนยนต์  
โดยแจ้งวนัหมดอำยขุองประกนัภยัไว้ทีก่ระดำนสือ่สำร
ภำยในร้ำนอำหำร

เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี จัดอบรมให้พนักงำนได้เรียนรู้
ทักษะกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัยกับศูนย์ฝึกของฮอนด้ำ 
ผู้ขับขี่ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงกำรตรวจสอบ
สภำพรถจักรยำนยนต์และควำมปลอดภัยในกำรขับขี่  
ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรบังคับใช้กฎกำรขับขี่อย่ำง
ปลอดภัยที่มีบทลงโทษส�ำหรับผู้ฝ่ำฝืน ตัวอย่ำงเช่น 
ผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย ก�ำหนด 
ควำมเรว็ในกำรขบัขีส่งูสดุไม่เกนิ 60 กโิลเมตรต่อชัว่โมง  
และ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส�ำหรับกำรขับขี่ในเมือง
และในต่ำงจงัหวดัตำมล�ำดบั ในปี 2561 เริม่วำงระบบ
เพ่ือติดตำมควำมเร็วของผู้ขับขี่ โดยเริ่มจำกกำรสั่ง
อำหำรทำงเว็บไซต์ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎ
เรื่องควำมปลอดภัยท�ำโดยผู้จัดกำรร้ำนอำหำรซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของรำยกำรตรวจสอบประจ�ำวัน และยังเป็น
ส่วนหนึง่ของกำรตรวจสอบด้ำนคณุภำพ กำรให้บรกิำร 
และควำมสะอำดโดยผู้จัดกำรเขต
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Body & Mind: We offer various health, nutrition 
and stress management programs that address 
the needs of different operating units. Holidays 
and vacation days are typically provided beyond 
what is required by law to allow our staff to take 
rest breaks. Our Minor Dairy and Minor Cheese 
factories provide healthy riceberry rice twice a day 
to support weight control competition.  At our hotel 
properties, various wellbeing activities have been 
implemented.  These include stress management 
tips on a digital board in team member cafeteria; 
engaging an ergonomist for annual ergonomic  
workplace review; weekly healthy options in  
cafeteria menu; availability of 6 off-days per month 
in roster during low season; childcare safety  
training; health awareness campaigns and health 
check-ups. We are also piloting a more structured 
“Good Health at Minor Hotels” program, with the 
mission to support team members in making 
healthy choices with their work and home lives,  
encourage habits of wellness, increase awareness  
of factors and resources contributing to well-
being, and inspire them to take responsibility 
for their own health. We also believe that healthy 
body and mind will bring about better morale and 
productivity. The corporate office also held well-
being activities such as the weekly yoga class 
and organized a well-being workshop in one of 
the Good Deeds in Your Birth Month activities.  

ร่างกายและจิตใจ: เรำมีโครงกำรที่หลำกหลำย 
เกีย่วกบัสขุภำพ โภชนำกำร และกำรจดักำรควำมเครยีด 
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำงของหน่วยงำน
ต่ำงๆ โดยทั่วไปบริษัทมีวันหยุดและให้วันลำพักร้อน
ที่เกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนดเพ่ือให้พนักงำนได้หยุด
พักผ่อน บริษัทไมเนอร์ แดรี่ จ�ำกัด และบริษัทไมเนอร์ 
ชีส จ�ำกัด จัดเตรียมข้ำวไรซ์เบอร์รี่เพ่ือสุขภำพวันละ
สองมื้อ เพ่ือสนับสนุนโครงกำรแข่งขันกำรควบคุม 
น�้ำหนัก ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีในหลำยรูปแบบ รวมถึงให้เคล็ดลับ 
ในกำรจัดกำรกับควำมเครียดบนกระดำนดิจิตอล 
ในห้องอำหำรของพนักงำน จัดให้มีกำรทบทวน 
สถำนที่ท�ำงำนตำมหลักกำรยศำสตร์ประจ�ำปีโดย 
นักกำรยศำสตร์ จัดเมนูอำหำรสุขภำพในโรงอำหำร
ประจ�ำสัปดำห์ จัดให้มีวันหยุด 6 วันต่อเดือนในช่วง
นอกฤดูกำลท่องเที่ยว กำรฝึกอบรมเรื่องกำรดูแลเด็ก
อย่ำงปลอดภัย กำรรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักด้ำน
กำรดูแลสุขภำพและกำรตรวจร่ำงกำย นอกจำกนี้
เรำยังได้จัดท�ำโครงกำรน�ำร่อง “สุขภำพดีที่โรงแรม
ไมเนอร์” โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้พนักงำน 
มสีขุภำพทีด่ทีัง้ทีท่�ำงำนและทีบ้่ำน อกีทัง้สร้ำงลกัษณะ 
นิสัยให ้รักสุขภำพ เพิ่มควำมตระหนักถึงป ัจจัย 
ที่ส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดี และสร้ำงแรงบันดำลใจ
ในกำรรับผิดชอบดูแลสุขภำพของตน เรำเชื่อว่ำกำรมี
ร่ำงกำยและจิตใจที่แข็งแรงจะเพ่ิมขวัญก�ำลังใจและ
ประสิทธิภำพที่ดีในกำรท�ำงำน นอกจำกนี้ส�ำนักงำน
ใหญ่ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดี ได้แก่ 
กจิกรรมโยคะทกุสปัดำห์ และกจิกรรมส่งเสรมิสขุภำพ
ในโครงกำรท�ำดีในเดือนเกิด   



2018 Sustainability Report Minor International Public Company Limited042

Family & Society: We grow together with 
employees and their families and society. With 
a variety of programs provided by our different  
business units such as children education support,  
flexible working hours, work from home option,  
on-site childcare, and paid paternity leave, we strive 
to support our employees in strengthening their 
family’s well-being, which in turn will strengthen  
our society. In 2018, Minor, in collaboration with 
the Heinecke Foundation, has contributed over 
Baht 5.64 million in supporting our employees’ 
children education.  

Finance: In addition to the wages and benefits, 
we care about our employee’s future financial 
health. Multiple programs, including those in 
accordance with relevant laws, are in place with 
the aim to provide post-career financial support  
and money management education to our  
employees. These include provident fund program,  
workshops/ education on financial investment 
and savings, and for the management level,  
Employee Joint Investment Program (EJIP).  
In 2018, Minor spent a total of Baht 20,218  
million on benefits to employees, which comprise  
salaries, wages, welfares and other regular 
contribution. 

ครอบครวัและสังคม: เรำเตบิโตไปพร้อมกบัพนกังำน 
ครอบครัวของพนักงำนและสังคม หน่วยงำนต่ำงๆ  
ของเรำมีกำรจัดกิจกรรมหรือนโยบำยหลำกหลำย 
แตกต่ำงกันไป เช่น กำรสนับสนุนกำรศึกษำของ
เยำวชน เวลำท�ำงำนที่ยืดหยุ่น กำรท�ำงำนจำกที่บ้ำน 
กำรดูแลเด็กในที่ท�ำงำน และกำรลำเล้ียงดูบุตรของ
บิดำที่ยังได้รับค่ำจ้ำง เรำมุ่งมั่นสนับสนุนพนักงำน 
ของเรำในกำรเสริมสร ้ำงควำมเป็นอยู ่ที่ดีให ้กับ
ครอบครัว ซึ่งจะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมของเรำ 
ในปี 2561 ไมเนอร์ได้บริจำคเงินกว่ำ 5.64 ล้ำนบำท
เพ่ือสนับสนุนทุนกำรศึกษำของบุตรพนักงำน ร่วมกับ
มูลนิธิไฮเน็ค

การเงิน: นอกเหนือจำกค่ำจ้ำงและผลประโยชน์
ของพนักงำนตำมปกติแล้ว ไมเนอร์ยังใส่ใจเก่ียวกับ
สถำนภำพทำงกำรเงินที่ดีในอนำคตของพนักงำน  
โดยได้จัดโครงกำรที่หลำกหลำย ทั้งนี้รวมถึงโครงกำร 
ทีส่อดคล้องกบักฎหมำยทีเ่กีย่วข้องด้วย มวีตัถปุระสงค์
เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรเงินหลังออกจำกงำน รวมถึง 
กำรให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรเงินให้แก่พนักงำน 
ซึ่งได้แก่ โครงกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กำรจัดอบรม
และให้กำรศึกษำเก่ียวกับกำรลงทุนทำงกำรเงินและ
กำรออม และส�ำหรับระดับผู้บริหำรก็มีโครงกำรลงทุน
ร่วมในหุน้บรษิทั (EJIP) ในปี 2561 ไมเนอร์มค่ีำใช้จ่ำย
เกีย่วกบัผลประโยชน์พนกังำนซึง่ประกอบด้วยเงนิเดอืน 
ค่ำแรง สวัสดิกำร และเงินสนับสนุนอื่นๆ เป็นจ�ำนวน 
20,218 ล้ำนบำท
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Training and Development
การฝึกอบรมและพัฒนา

Training and education is one of material topics 
to Minor. One of our key goals is to facilitate our 
employees’ learning and development. Therefore 
we believe in giving our people, at all levels, 
the opportunity to learn, grow and explore new  
horizons, along with the feedback and support 
they will need to succeed. We believe that the 
continual development of our people will not only  
result in improved performance, but also improved  
engagement between Minor and our people. 
Our employees receive regular training, and 
performance and career development reviews.  
The performance review continually enables our 
employees to evaluate their performance, receive 
feedback and discuss future developments with 
their supervisors.  At the beginning of the year, 
SMART (specific, measurable, attainable, relevant  
and time-bound) key performance indicators  
and action plans are set and agreed with their  
supervisors. The previous-year areas of  
improvements are contributors to employee  
development plan. Employees regularly review 
their progress against action plans while results 
and behaviors are closely monitored and feedback  
are given by supervisors. All our full-time  
employees undergo a performance review at 
least annually.

All male and female employees are offered the 
same development opportunities from a wide 
range of programs.  These programs’ overviews 
are illustrated in the Sustainability Performance 
Data section of this report. 

กำรจัดฝึกอบรมและให้กำรศึกษำเป็นหนึ่งในประเด็น
ส�ำคัญของไมเนอร์ หนึ่งในเป้ำหมำยหลักของเรำ
คือกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำให้แก่พนักงำน  
ดังนั้นเรำเช่ือในกำรให้โอกำสพนักงำนในทุกระดับ 
ได้เรียนรู้ เติบโต และทดลองท�ำส่ิงใหม่ๆ พร้อมรับ 
ข้อเสนอแนะและกำรสนบัสนนุเพือ่น�ำไปสูค่วำมส�ำเรจ็  
เรำเชื่อว ่ำกำรพัฒนำของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
จะไม่เพียงส่งผลให้มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
กำรท�ำงำน แต่จะยังช่วยกระชับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
องค์กรและบุคลำกรอีกด้วย พนักงำนของเรำได้รับ 
กำรฝึกอบรมอย่ำงสม�ำ่เสมอ และต้องผ่ำนกำรประเมนิ 
ผลงำนรำยบุคคล เ พ่ือให ้พนักงำนได ้ทบทวน 
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ได้รับค�ำแนะน�ำ  
และได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับหัวหน้ำงำน  
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำต่อไปในอนำคต ในช่วงต้นปี 
มีกำรก�ำหนดตัวชี้วัดที่สำมำรถวัดผลได้ และแผน
ปฏิบัติกำร ซ่ึงได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำงำน 
โอกำสในกำรปรบัปรงุกำรท�ำงำนจำกปีก่อนหน้ำจะถกู
น�ำไปรวมกบักำรวำงแผนพฒันำศกัยภำพของพนกังำน 
พนักงำนต้องทบทวนควำมคืบหน้ำของแผนงำน 
เป็นประจ�ำ โดยที่ผลกำรด�ำเนินงำนและพฤติกรรม 
กำรท�ำงำน ได้รับกำรตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด พร้อม 
ข้อเสนอแนะจำกหัวหน้ำงำน พนักงำนประจ�ำของเรำ
ทกุคนต้องผ่ำนกำรประเมนิผลงำนรำยบคุคลอย่ำงน้อย 
ปีละครั้ง

พนักงำนของเรำทั้งชำย และหญิงได ้รับโอกำส 
ในกำรพัฒนำศักยภำพ และกำรเติบโตในสำยอำชีพ
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักสูตร 
กำรอบรมสำมำรถดูได้จำกข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ในรำยงำนฉบับนี้

Average hours of 
training / employee: 

103
ชั่วโมงการฝกึอบรมเฉลี่ย 
ต่อพนักงาน

Full-time employees  
receiving annual 
performance reviews: 

100%
พนักงานประจ�าที่ได้รับ
การประเมินรายปี

Employee 
Engagement Score: 

79%
คะแนนความผูกพันเฉลี่ย
ของพนักงาน
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Minor Performance 
Management Process
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Supporting Grassroots
สนบัสนนุสมาชกิชมุชน

Our grassroots support is focused on developing	
youth	through	holistic	development	programs,	
enhancing	 children’s	 learning	 capabilities,	
and	contributing	 to	employment	 for	 local	and		
disadvantaged	community	members. In Thailand 
where Minor is headquartered, this approach 
is firmly executed in our initiatives on children  
support and youth development that are in line 
with the national agenda and government policies 
on literacy and education.

Youth Development
การพัฒนาเยาวชน

56% of our employees are below 30 years old, 
and they make up the majority of the entry-level 
workforce of Minor’s three core businesses of 
restaurants, hospitality and lifestyle brands  
distribution. Developing youth to fulfill and sustain 
this entry-level workforce pipeline is one of our 
strategic sustainability initiatives.

กำรสนับสนุนระดับรำกหญ้ำของเรำมุ ่งเน้นไปที่ 
การพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการพัฒนาแบบ	
องค์รวม	การเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้	
ของเด็ก	การมีส่วนร่วมในการจ้างงานสมาชิก	
ในชุมชนท้องถิ่นและผู้ด้อยโอกาส ในประเทศไทย 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งส�ำนักงำนใหญ่ของไมเนอร์ แนวทำงนี้ 
ได ้ถูกด�ำเนินกำรอย่ำงเป ็นรูปธรรมในโครงกำร 
ด้ำนกำรสนับสนุนเด็กและกำรพัฒนำเยำวชน ซึ่ง 
สอดคล้องกับวำระแห่งชำติและนโยบำยของรัฐบำล
ด้ำนกำรรู้หนังสือและกำรศึกษำ

พนักงำนของเรำ 56% มีอำยุน ้อยกว ่ำ  30 ป ี  
และถือเป็นพนักงำนส่วนใหญ่ของระดับปฏิบัติกำร 
ของในทั้ง 3 ธุรกิจหลักของไมเนอร์ได้แก่ ธุรกิจ 
ร้ำนอำหำร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ 
ไลฟ์สไตล์ กำรพฒันำเยำวชนเพือ่เตมิเตม็แผนก�ำลงัคน 
ในระดับปฏิบัติกำรให้ยั่งยืนจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ ์
ด้ำนควำมยั่งยืนของเรำ
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Minor Corporate University
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร่วมกับ
สถาบันการศึกษา

Minor	 Corporate	 University	 (MCU)  was  
established in 2012 to achieve Minor’s goal 
of becoming a leading “practical knowledge 
training center”. Spearheaded by Minor Food, 
this initiative creates both economic and social  
impacts as it fills our entry-level workforce  
pipeline, and offers students the opportunity 
to gain hands-on experience and earn income 
while receiving credits for their academic 
grades at the same time. Within MCU, there are  
varieties of programs with different durations and 
objectives, from normal Internships (320-350 
hours) to Cooperative Education (4-6 months)  
and Dual Vocational Education (1-2 years) 
in which we cooperate with local vocational 
schools to co-develop the curriculum.

41% 
of MCU graduates
 returned to work 

with Minor in 2018

Number of 
New Students 
enrolling in 
MCu Program 
each Year
จ�านวนนักเรียนใหม่
ที่ลงทะเบียนในโครงการ 
MCu แต่ละปี

โครงการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาร่วมกบัสถาบนั	
การศกึษา (Minor Corporate University หรอื MCU) 
ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยไมเนอร์ ฟู้ด เพ่ือให้บรรล ุ
เป้ำหมำยของไมเนอร์ในกำรเป็นผู้น�ำ “ศูนย์กลำง
แห่งกำรเรียนรู ้” โครงกำรนี้ได้สร ้ำงผลกระทบ 
ทัง้ในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม เนือ่งจำกเป็นโครงกำร
ที่สร้ำงบุคลำกรระดับปฏิบัติกำรให้กับบริษัท และ
ยังช่วยให้นักศึกษำได้รับประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
จริง สร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียน ขณะเดียวกันก็ได้รับ
หน่วยกติในกำรเรยีนด้วย ภำยใต้โครงกำร MCU นัน้ 
มีโครงกำรย่อยอีกหลำยโครงกำรที่มีระยะเวลำและ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกัน ตั้งแต่หลักสูตรนักศึกษำ
ฝึกงำน (ระยะเวลำ 320-350 ช่ัวโมง) หลักสูตร
สหกิจศึกษำ (ระยะเวลำ 4-6 เดือน) และหลักสูตร
ทวภิำค ี(ระยะเวลำ 1-2 ปี) ซึง่เรำร่วมมอืกบัโรงเรยีน
อำชีวศึกษำท้องถิ่นในกำรพัฒนำหลักสูตร

นักศึกษา MCU 
ที่จบและเข้าร่วมงาน

กับไมเนอร์ในป ี2561

8,862

2014 2015 2016 2017 2018

10,000

5,000 3,980 4,082 3,582
5,259
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outstanding Sustainability award 
2017 (Non-Hotels)

• Minor	Corporate	University	(MCU) 
• Key Socio-environmental Impact: 
 - 1,751 students participated in Dual Vocational  
  Education in 2017
 - Increased average family income by Baht 7,000 / 
  month
 - Subsidized tuition fees: Baht 4,000 / year and  
  accommodation: Baht 2,000 / month
 - Offered cheaper education fees to 28 good  
  high school graduates
• Key Business Impact:
 - Reduced social insurance cost: Baht 6.0 million
 - Estimated reduced cost of disability employment  
  contribution: Baht 1.6 million 
 - Estimated expenses eligible for tax deduction:  
  Baht 49 million / year
 - Reduced labor shortage
 

รางวลัความยัง่ยนื ดเีดน่ ประจ�าปี 2560   
(กลุ่มอาหาร และสินค้าไลฟ์สไตล์)

•	โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาร ่วมกับ	
	 สถาบันการศึกษา

• ผลกระทบหลักด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - นกัเรยีน 1,751 คน เข้ำร่วมโครงกำรทวภิำคใีนปี 2560
 - เพิ่มรำยได้ครอบครัวเฉลี่ย 7,000 บำทต่อเดือน
 - อุดหนุนค่ำเล่ำเรียน 4,000 บำทต่อปีและค่ำที่พัก  
  2,000 บำท / เดือน
 - เสนอค่ำธรรมเนยีมกำรศกึษำทีถ่กูกว่ำให้กบัผูส้�ำเรจ็ 
  กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำจ�ำนวน 28 คน

• ผลกระทบหลักด้ำนธุรกิจ
 - ลดต้นทุนประกันสังคม 6.0 ล้ำนบำท
 - ค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงงำนลดลงประมำณ 1.6 ล้ำนบำท
 - ค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณที่มีสิทธิได้รับกำรลดหย่อน 
  ภำษี 49 ล้ำนบำท / ปี
 - ลดกำรขำดแคลนแรงงำน

เดอะ คอฟฟ่ี คลบัได้เปิดตวัโครงกำร เดอะ คอฟฟ่ี คลบั เชฟอะคำเดมี่ 
ในปี 2018 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ
ร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ มีจุดมุ่งหมำยเพื่อช่วยในกำรเปิดรับสมัคร 
และฝึกอบรมเชฟส�ำหรับร้ำนอำหำรของเดอะ คอฟฟี่ คลับ เรำได ้
ร่วมมอืกบัวทิยำลยัอำชวีศกึษำ 9 แห่งเพือ่คดัเลอืกนกัเรยีนรุน่บกุเบกิ
ทั้งหมด 46 คน จำกผู้สมัครกว่ำ 1,000 รำย นอกจำกนี้เดอะ คอฟฟี่ 
คลบั ยงัได้พฒันำโครงการแลกเปลีย่นเชฟ	Global	TCC	Exchange		
Program	 เพ่ือเฟ้นหำบุคลำกรที่มีศักยภำพสูงและพัฒนำพวกเขำ
ให้เป็นผู้น�ำของแบรนด์ โครงกำรนี้เป็นโครงกำรแลกเปล่ียนร่วมกับ 
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ในต่ำงประเทศมีระยะเวลำตั้งแต 3 เดือนถึง 1 ปี 
จุดประสงค์ของโครงกำรคือกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพส�ำหรับพนักงำน
ในประเทศไทยให้ได้รับประสบกำรณ์จำกกำรท�ำงำนในต่ำงประเทศ 
พัฒนำกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรม และประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
ในต่ำงประเทศส�ำหรับพนักงำนหรือนักศึกษำจำกต่ำงประเทศ  
รวมถึงพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้กับพนักงำนไทย โดยกำรสร้ำง 
สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนในร้ำนที่ เน ้นกำรใช้ภำษำอังกฤษ  
คุณสมบัติของผู้เข้ำร่วมโครงกำรนี้คือผู้ที่มีศักยภำพจำกโครงกำร 
เชฟอะคำเดมี่ ซึ่งมีทักษะกำรส่ือสำรภำษำอังกฤษที่ดี และแสดง
ควำมทุ ่มเทในกำรท�ำงำน โครงกำรนี้จะเริ่มต ้นเป ็นคร้ังแรก 
ในเดือนเมษำยน 2562 โดยพนักงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกจ�ำนวน  
14 คน จำกประเทศไทยจะไปท�ำงำนให้กับร้ำนของเดอะ คอฟฟี่ 
คลับ ในออสเตรเลีย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ มัลดีฟส์ หรือเซเชลส์ 
ในเวลำเดียวกันเดอะ คอฟฟี่ คลับ ประเทศไทยก็จะรับพนักงำน 
แลกเปลี่ยนจำกกำรต่ำงประเทศมำท�ำงำนในร้ำนของเรำด้วย

The Coffee Club Chef Academy & Exchange Program
โครงการ เดอะ คอฟฟี่  คลับ เชฟอะคาเดมี ่
และโครงการแลกเปลีย่นเชฟ

The Coffee Club Chef Academy was launched in 2018 as part 
of MCU. It aims to tap into MCU student pipeline to recruit and 
train chefs for The Coffee Club outlets. We have partnered with 
9 vocational colleges to recruit the students and finally selected 
46 students from over 1,000 applications to join the pioneer 
batch. In addition, The Coffee Club has initiated the Global	TCC	
Exchange	Program, designed to identify talents and further  
develop them to become leaders for the brand. This program  
is a 3-month to 1-year exchange program with The Coffee Club  
overseas. The objectives of the program are to create international  
career path for The Coffee Club Thailand employees, to  
develop cultural exchange and overseas working experience  
for international employees / students, and also to enhance 
English skills for TCC Thailand employees by creating English 
environment at store level. The qualified participants are talents  
from the Chef Academy Program who have good English  
communication skills and show dedication to work. The first  
batch of exchange staff will commence in April 2019, in which 14 
selected staff will be placed in Australia, UAE, the Maldives, or 
Seychelles. At the same time, The Coffee Club Thailand will be  
receiving the exchange staff from other overseas operations.

outStaNdiNG 
Sustainability 
award 2017
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Minor Hotels Explorer Program
โครงการ Explorer Program ของไมเนอร์ โฮเทลส์

First launched in the Maldives in 2014, and in 
2015 in Thailand, Minor	Hotels	Explorer	Program 
is a vocational training program for the hospitality 
industry and is part of Minor Corporate University.  
The program in the Maldives targets out-of-school 
youth who have completed high school, while 
Thailand program work with vocational schools 
to find candidates, but with the same objectives 
of supporting local communities and building 
base talents in the countries where Minor Hotels 
operate in.  This program runs for 12 months 
covering topics of food & beverage, kitchen, 
housekeeping, and front office, in a 70% on the 
job – 20% online – 10% blended learning format. 
The participants who completed the program will 
be accredited with international certification from 
Australia. In 2018, 9 people have graduated from 
this program.  

Excellence Model School
โครงการสถานศึกษาต้นแบบสานพลังประชารัฐ

Launched in 2016, Excellence	Model	School is  
a vocational education partnership between  
Thailand’s private sector and the Office of  
Vocational Education Commission (OVEC). The 
partnership aims to equip vocational students 
with the right skills & competencies for certain  
industries in the private sector. In 2018, Bangsaen  
Technical College joined Pathumthani Vocational  
Education College as the second hospitality  
training school for Minor Hotels. A total of 61 
students are being trained in the two colleges. 

โครงกำรสถานศึกษาต้นแบบสำนพลังประชำรัฐ  
รเิริม่ขึน้เมือ่ปี 2559 เป็นควำมร่วมมอืในด้ำนกำรศกึษำ 
สำยอำชีพ ระหว่ำงภำคเอกชนของประเทศไทย  
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำอำชีวศึกษำมีทักษะ 
และควำมสำมำรถที่เหมำะสมส�ำหรับอุตสำหกรรม 
ในภำคเอกชน ในปี 2561 วิทยำลัยเทคนิคบำงแสน
ได้เข้ำร่วมโครงกำรนี้เป็นวิทยำลัยที่สองต่อจำกกับ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำปทุมธำนี ในฐำนะโรงเรียน 
ฝึกอบรมด้ำนกำรโรงแรมร่วมกับไมเนอร์ โฮเทลส์ 
ปัจจบุนั มนีกัศกึษำทัง้หมด 61 คนจำกทัง้สองวทิยำลยั
อยู่ระหว่ำงกำรเข้ำร่วมโครงกำร

โครงกำร Explorer	Program	ของไมเนอร์	โฮเทลส์  
ได้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2557 ที่มัลดีฟส์ และ 
ที่ประเทศไทยในปี 2558 เป็นโครงกำรฝึกงำนวิชำชีพ
ส�ำหรับอุตสำหกรรมท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 
และเป ็นส ่วนหนึ่งของโครงกำรพัฒนำหลักสูตร 
กำรศึกษำร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ กลุ่มเป้ำหมำย
ส�ำหรบัโครงกำรในมลัดฟีส์คอืเยำวชนทีส่�ำเรจ็กำรศกึษำ 
ระดับมัธยมปลำย ในขณะที่โครงกำรในประเทศไทย
ร่วมมือกับวิทยำลัยอำชีวศึกษำเพื่อค้นหำผู ้สมัคร 
อย่ำงไรกต็ำมทัง้สองโครงกำรนีม้วีตัถปุระสงค์เดยีวกนั
คือเพ่ือสนับสนุนชุมชนท้องถ่ินและพัฒนำบุคลำกร 
ในประเทศที่ไมเนอร์มีธุรกิจอยู่ โครงกำรนี้มีระยะเวลำ 
12 เดือนครอบคลุมหัวข้อ กำรบริกำรอำหำรและ 
เครื่องดื่ม งำนครัว งำนแม่บ้ำน และแผนกต้อนรับ 
โดยใช้รูปแบบกำรเรียนแบบ กำรท�ำงำนจริง 70%   
กำรเรียนแบบออนไลน์ 20% และกำรเรียนรู ้แบบ 
ผสมผสำน 10% เมื่อจบโครงกำร ผู้เข้ำร่วมจะได้รับ 
กำรรับรองมำตรฐำนทำงกำรศึกษำระดับสำกล จำก 
ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2561 มีผู ้จบกำรศึกษำ 
จำกโครงกำรนี้ 9 คน
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Children Education Support
การสนบัสนนุการศึกษาส�าหรบัเดก็

Minor is committed to supporting the development  
of children as we believe the quality of a person’s 
character and capabilities is best molded at a 
young age. This approach unlocks their potential 
to become exemplary adults who will contribute to 
the progress of their communities and countries.  

Minor’s School Program
โครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์

The Minor’s	School	Program was initiated in 
2005 when Minor supported the rebuilding of 
Chao Thai Mai School in Phang Nga which was  
devastated by the Tsunami. Since then, we 
continued to add more schools under our care 
and at end of 2018, we were supporting a total 
of 13 schools. In this program, we work with the 
schools to identify improvement opportunities by 
understanding the requirements of the schools, 
students and local communities. We then provide 
mutually-agreed resources for improvement 
initiatives. These typically fall under support for 
structural and landscape improvements, English 
learning and education facility enhancements 
such as specialized classrooms, libraries and 
playground.  

โครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์ริเริ่มขึ้น 
ในปี 2548 เมื่อเรำช่วยซ่อมสร้ำงโรงเรียนชำวไทยใหม่ 
ในจังหวัดพังงำ ซึ่งถูกท�ำลำยโดยสึนำมิ ตั้งแต่นั้นมำ
เรำยังคงมีกำรเพ่ิมโรงเรียนภำยใต้กำรดูแลของเรำ
และนับถึงปลำยปี 2561 เรำได้สนับสนุนโรงเรียน 
ทั้งส้ิน 13 แห่ง เรำท�ำงำนร่วมกับโรงเรียนเพ่ือระบุ
โอกำสในกำรปรับปรุง โดยกำรท�ำควำมเข ้ำใจ 
ควำมต้องกำรของโรงเรียน นักเรียน และชุมชน 
ในท้องถ่ิน จำกนั้นเรำจึงจัดหำทรัพยำกรตำมที่ได้
ตกลงร่วมกนัในกำรพฒันำโรงเรยีน ได้แก่ กำรปรบัปรงุ
โครงสร้ำงและภูมิทัศน์ กำรเรียนรู ้ภำษำอังกฤษ  
และกำรปรับปรุงสถำนที่ศึกษำ เช่น ห้องเรียนพิเศษ 
ห้องสมุด และสนำมเด็กเล่น

ไมเนอร์จึงมุ่งมั่นสนับสนุนกำรพัฒนำเด็ก เพรำะเรำ
เชื่อว่ำคุณภำพและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 
จะถกูหล่อหลอมได้ดทีีส่ดุในช่วงวยัเดก็ และกำรส่งเสรมิ 
ทีด่จีะช่วยให้พวกเขำกลำยเป็นผูใ้หญ่ทีเ่ป็นแบบอย่ำง
ในกำรน�ำพำควำมก้ำวหน้ำมำสูช่มุชนและประเทศชำติ
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In 2018, we have begun to take a holistic view 
of weaving the Minor’s School Program into 
our People Development approach in a more 
seamless way. For this, we started looking for 
opportunities in connecting our schools to the 
MCU program and thereby continuing the people 
development path of the students from primary 
levels to vocational level and eventually a career. 
This meant we had to put more consideration 
into school selection and needed to visualize the  
sustainability and continuity of the program from 
day one. Our 13th school, Wat Thamrong School 
in Petchaburi province was a good example of 
our initiative. The school has up to Mathayom 3 
(grade 9-equivalent) level, which is the entrance 
level for vocational schools. The school is in the 
proximity not too far from where we have both 
MCU partner schools, food outlets and hotels. We 
believe that with this model, we would be able to 
enhance the opportunity to support and groom 
youth from a very young age and eventually  
provide them with career prospects. 

Besides these thirteen schools, our hotel properties  
also regularly engage with local schools in their 
proximity to support or conduct activities together.  

ในปี 2561 เรำได้เริม่ต้นทีจ่ะมองภำพรวมในกำรสำนต่อ 
โครงกำรสนบัสนนุโรงเรยีนของไมเนอร์เข้ำกบัแนวทำง
กำรพัฒนำบุคลำกรของเรำให้มีควำมต่อเนื่องย่ิงขึ้น  
เรำเริ่มมองหำโอกำสในกำรเชื่อมต่อโรงเรียนของเรำ
กับโครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำร่วมกับสถำบัน 
กำรศึกษำ (MCU) เพื่อพัฒนำนักเรียนจำกระดับ
ประถมศึกษำไปจนถึงระดับอำชีวศึกษำ และสำมำรถ
ประกอบอำชีพได้ในที่สุด ดังนั้นเรำจ�ำเป็นต้องท�ำ 
กำรพิจำรณำให้มำกขึ้นในกำรเลือกโรงเรียน โดยต้อง 
สำมำรถจนิตนำกำรภำพควำมยัง่ยนื และควำมต่อเนือ่ง 
ของโครงกำรได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มโครงกำร โรงเรียน 
ที่ 13 ของเรำ ได้แก่โรงเรียนวัดถ�้ำรงค์ ในจังหวัด
เพชรบุรีเป็นตัวอย่ำงที่ดีของควำมคิดริเริ่มนี้ของเรำ  
โรงเรียนนี้ เป ิดกำรเรียนกำรสอนจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ซึ่งเป็นระดับที่จะสำมำรถศึกษำ
ต ่อในระดับอำชีวศึกษำได ้  นอกจำกนี้ โรงเรียน 
ยังตั้งอยู ่ไม ่ไกลจำกวิทยำลัยอำชีวศึกษำที่ เรำมี 
ควำมร่วมมืออยู่รวมทั้งไม่ไกลจำกร้ำนอำหำรและ
โรงแรมของเรำ เรำเชื่อว่ำด้วยรูปแบบนี้เรำจะสำมำรถ
เพ่ิมโอกำสกำรสนับสนุนทำงกำรศึกษำและพัฒนำ
เยำวชนตั้งแต่อำยุยังน้อย จนถึงอำยุที่เรำสำมำรถ 
ให้โอกำสในกำรประกอบอำชีพได้

นอกเหนือจำกโรงเรียนทั้ง 13 แห่งนี้ โรงแรมของเรำ 
ยังมีส ่วนร ่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่นที่อยู ่บริ เวณ 
ใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนหรือท�ำกิจกรรมร่วมกัน

Minor’s School 
Program  

โครงการ
สนับสนุนโรงเรียน

ของไมเนอร์

13
Schools

โรงเรียน

9 
Provinces

จังหวัด

152
Total teachers

จ�านวนครู

2,056
Total students

จ�านวนนักเรียน
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โครงการเดอะ	พิซซ่า	คอมปะนี	ชวนน้องอ่าน 
เป็นโครงกำรที่จัดต่อเนื่องมำตั้งแตปี 2545 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนแก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษำ ผ่ำนควำมร่วมมือกับครูและโรงเรียน 
ในระหว่ำงภำคกำรศึกษำ ครูเป็นผู้แนะน�ำหนังสือ 
ให้นักเรียนอ่ำน เมื่อนักเรียนอ่ำนจบและทวนสอบกับ
ครูแล้ว นักเรียนจะได้รำงวัลเป็นแสตมป์ ซึ่งสำมำรถ
สะสมเพ่ือน�ำไปแลกพิซซ่ำได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ของโครงกำร ในปี 2561 โครงกำรเดอะ พิซซ ่ำ  
คอมปะนี ชวนน้องอ่ำน ได้จัดค่ำยและกำรประชุม 
เชงิปฏบิตักิำรส�ำหรบัคร ูโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันำ
ทักษะและสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับ “ครูต้นแบบ”  
ที่มีศักยภำพที่จะส่งเสริมกำรอ่ำน ในกำรคัดเลือก 
ผู ้ที่มีคุณสมบัติในกำรเข้ำร่วมนั้น โรงเรียนจะต้อง
ส่งข้อเสนอโครงกำรภำยใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อ 
ส่งเสรมิกำรอ่ำน” มำให้โครงกำรเดอะ พซิซ่ำ คอมปะนี  
ชวนน้องอ่ำน พิจำรณำ มีอำจำรย์ 200 คนจำก  
100 โรงเรียนได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วมกิจกรรม 
ระยะเวลำ 2 วันนี้  ซึ่งประกอบไปด้วยกำรรับฟัง 
กำรบรรยำยจำกวทิยำกร กำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร และ 
กำรให้ค�ำปรึกษำ กำรบรรยำยในระหว่ำงกำรประชุม
เชิงปฏิบัติได้มีกำรถ่ำยทอดสดทำงหน้ำแฟนเพจ 
เฟสบุ๊ค 1112 เพื่อให้สำมำรถส่ือสำรให้กับผู้ปกครอง
และครูที่สนใจได้เพิ่มเติมอีกด้วย

The Pizza Company Book Club
โครงการเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน 

Launched in 2002, The	Pizza	Company	Book	
Club focuses on promoting reading habits among 
primary students by working with schools and 
teachers in Thailand.  Teachers from participating 
schools recommend books for students to read 
during school semesters. Students who have read 
a book must have it validated by teachers. These 
students are then awarded a stamp that can be 
collected and redeemed for pizzas. To further  
enhance the program effectiveness, in 2018, the 
Pizza Company Book Club organized a teachers’ 
boot camp and workshop with the objective to 
develop skills and create inspiration for “model 
teachers”, who have the potential to be the drivers 
to promote the reading. To qualify to participate, 
schools need to submit project proposal on 
“innovation to promote reading”. A total of 200 
teachers from 100 schools were selected to  
attend this 2-day event which includes speaker 
series, hands-on workshops and consultation.  
The speaker sessions during the workshop was 
also broadcasted live on 1112 Facebook fan page 
to reach out to more interested audience, parents 
and teachers alike.  

96,697 
Redeemed pizzas
จ�านวนพิซซ่าที่ถูกแลก

The Pizza Company 
Book Club 2018 
Achievements
ผลงานโครงการ
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 
ชวนน้องอ่าน ในป ี2561

598 
Participating 
schools

in 63 
Provinces
จ�านวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ

8,375 
Participating 
teachers
จ�านวนครู 
ที่เข้าร่วมโครงการ

230,013
Participating 
students
จ�านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการ

82% 
Reading 
achievement rate
อัตราความส�าเร็จ
ในการอ่าน 
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The Coffee Club Bean Sprout Project 
โครงการปลูกต้นกล้าภาษาอังกฤษ 
โดยเดอะ คอฟฟี่  คลับ

The	Coffee	Club	Bean	Sprout	Project was 
launched at Wat Sao Thong Kao School with the 
aim of generating income to fund the salaries 
of English-speaking teachers who teach at the 
school. The Coffee Club funded for the initial set 
up of bean sprout planting equipment. The local  
agricultural community joined the project to  
provide farming know-how to students and school 
administration staff as well as to support the 
logistics. Together, they work on a small farm at 
the school where the bean sprouts are harvested 
and distributed to The Coffee Club outlets across 
Thailand.  At full capacity, it is expected that the 
school would fulfil the fixed order of 160 kg and 
receive Baht 5,600 per week which would go  
towards supporting the English language program.  

โครงการปลกูต้นกล้าภาษาองักฤษ	โดยเดอะ	คอฟฟ่ี		
คลับ ได้ถูกริเริ่มขึ้นที่โรงเรียนวัดเสำธงเก่ำ โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับโรงเรียนเพ่ือใช้ 
เป ็นเงินเดือนให ้กับครูสอนภำษำอังกฤษที่ เป ็น 
ชำวต่ำงชำติ เดอะ คอฟฟี่ คลับสนับสนุนเบ้ืองต้น 
ในกำรตดิตัง้อปุกรณ์ปลกูถัว่งอก ชมุชนเกษตรท้องถิน่ 
ที่ร่วมในโครงกำรนี้ได้สนับสนุนวิธีกำรปลูกถ่ัวงอก 
ให้กับนักเรียนและพนักงำนธุรกำรในฟำร์มขนำดเล็ก
ของโรงเรียน รวมทั้งสนับสนุนกำรจัดส่งถ่ัวงอกไปยัง
ร้ำนเดอะ คอฟฟี่ คลับทั่วประเทศหลังกำรเก็บเกี่ยว 
ด้วยก�ำลังกำรผลิตสูงสุด เรำคำดหวังว่ำโรงเรียน 
จะสำมำรถปลกูถัว่งอกได้ 160 กโิลกรมั และได้รำยได้  
5,600 บำทต่อสัปดำห์ในกำรสนับสนุนโครงกำรนี้
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Minor Smart Kids
ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์

Minor	Smart	Kids is Minor’s education business unit 
that focuses on STEM education – the disciplines  
of Science, Technology, Engineering and  
Mathematics. As part of its holistic customer 
engagement approach, seminars are conducted 
for participating children and their parents on 
skill development and integration of those four 
disciplines into daily lives.  

In the first half of 2018, seminars with the theme 
“Outlook 2020” were organized across Thailand.  
Activities included talks on 21st century education  
by educators and hands-on activities to develop 
children’s thinking process. During the second  
half of the year, seminars with the theme “Wonderland”  
were organized where activity passports were 
distributed to children as a “discovery tool” to  
participate in the seminars. A total of 183 seminars  
were conducted in 2018 with participation from 
34,237 families. Additionally, Minor Smart Kids  
supported a number of schools by donating learning  
materials and books which received good student 
feedback. 

34,237 
Families 
participated  
ครอบครัว
ที่เข้าร่วมสัมมนา

ไมเนอร ์ 	 สมาร ์ท	 คิดส ์ 	 เป ็นหน่วยธุรกิจด ้ำน 
กำรศึกษำของไมเนอร์ ที่มุ่งเน้นสะเต็มศึกษำ– สำขำ
วิชำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และ
คณิตศำสตร์ ส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรมีส่วนร่วม
กับลูกค้ำแบบองค์รวมคือ กำรจัดสัมมนำให้กับเด็ก 
และผู้ปกครอง เพ่ือพัฒนำทักษะและบูรณำกำรทั้งส่ี
สำขำวิชำเข้ำกับชีวิตประจ�ำวัน 

ในครึง่แรกของปี 2561 กจิกรรมสมัมนำภำยใต้แนวคดิ 
“Outlook 2020” ได้จดัขึน้ทัว่ประเทศไทย ประกอบด้วย 
กจิกรรมกำรพดูคยุเกีย่วกบักำรศกึษำในศตวรรษที ่21 
โดยนักกำรศึกษำ และกิจกรรมที่พัฒนำกระบวนกำร
คดิของเดก็โดยตรง ส�ำหรบัครึง่ปีหลงั มกีำรจดัสมัมนำ
ภำยใต้แนวคิด “ดินแดนมหัศจรรย์” โดยใช้พำสปอร์ต
กิจกรรมที่แจกให้กับเด็กเป็น “เครื่องมือในกำรค้นหำ”  
ในปี 2561 ได้จัดกำรสัมมนำทั้งหมด 183 ครั้ง  
มีผู้เข้ำร่วมงำน 34,237 ครอบครัว นอกจำกนี้ไมเนอร์  
สมำร์ท คดิส์ ได้สนบัสนนุโรงเรยีนต่ำงๆ โดยกำรบรจิำค
หนงัสอืและอปุกรณ์กำรเรยีนรู ้ทัง้นีเ้รำได้รบัผลตอบรบั
อย่ำงดีจำกนักเรียน

Minor Smart 
Kids 2018 
Achievements
ผลส�าเร็จของ
ไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์
ในป ี2561

183
Seminars
สัมมนา

9  
Provinces 
จังหวัด
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Heinecke Foundation Scholarships
ทุนการศึกษามูลนิธิไฮเน็ค

Since 1999, the	Heinecke	Foundation and  
Minor International have provided scholarships	
for	students from primary to tertiary levels to 
encourage the pursuit of academic excellence 
and social responsibility.  Majority of nominated 
students come from schools in communities 
where we operate in Thailand, Minor-supported 
schools, and children of junior-level staff. In 2018,  
1,331 scholarships were awarded to deserving 
students.  

ตั้งแต่ปี 2542 มูลนิธิไฮเน็คและไมเนอร์ อินเตอร์
เนช่ันแนล ได้มอบทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษำถึงระดับอุดมศึกษำ เพ่ือส่งเสริม
กำรแสวงหำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและควำม 
รับผิดชอบต่อสังคม นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกส่วนใหญ ่
มำจำกโรงเรียนในชุมชนที่เรำด�ำเนินงำนในประเทศ 
ไทย โรงเรียนที่ไมเนอร์สนับสนุน และบุตรหลำน 
ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำรของไมเนอร์ ในปี 2561 
ทุนกำรศึกษำจ�ำนวน 1,331 ทุนได้ถูกมอบให้กับ
นักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีและช่วยเหลือสังคม

1,331
scholarships

ทุนการศึกษา
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Career Support for People 
with Disabilities
การสนบัสนนุการจา้งงานผูพิ้การ

Minor believes in giving	people	with	disability	
opportunities	to	create	a	career and to be able 
to take care of themselves and their families.  
In Thailand, we employ over 50 people with  
disabilities in our operations. In addition, we also 
continued to collaborate with the Social Innovation  
Foundation to create employment for another 
189 people to work within their communities.  
Our monetary contribution of Baht 20.7 million 
supported two types of career opportunities, 
Community Service and Career Promotion Projects.

Community Service
งานบริการชุมชน

• 90 people in 19 provinces across Thailand
• This group supported local community  

organizations like local administration offices,  
sub-district health promoting hospitals, childcare  
centers, schools and non-profit organizations.

• The assigned roles ranged from administrative 
work, cleaning, equipment repair, childcare, 
agriculture knowledge-sharing, etc.

ไมเนอร์เชือ่มัน่ว่ำการให้โอกาสแก่ผูพ้กิารในการสร้าง	
อาชีพ จะท�ำให้เขำเหล่ำนั้นสำมำรถดูแลตัวเองและ
ครอบครัวได้ ในประเทศไทย ไมเนอร์จ้ำงงำนผู้พิกำร
มำกกว่ำ 50 คนเข้ำมำท�ำงำนโดยตรงในธุรกิจของเรำ 
นอกจำกนี้เรำยังได้ร่วมมือกับมูลนิธินวัตกรรมทำง
สังคม ในกำรจ้ำงงำนผู้พิกำรอีก 189 คน เพื่อท�ำงำน
ในชุมชนของตนเอง ซึ่งเรำได้ใช้งบประมำณของเรำ
จ�ำนวน 20.7 ล้ำนบำท ในกำรสนับสนุนกำรจ้ำงงำน 
2 ประเภท ได้แก่ งำนบริกำรชุมชน และโครงกำร 
ส่งเสริมอำชีพ

• จ้ำงงำนผู ้พิกำรจ�ำนวน 90 คน ใน 19 จังหวัด 
ทั่วประเทศไทย

• ผู้พิกำรกลุ่มนี้ท�ำงำนสนับสนุนให้แก่องค์กรท้องถ่ิน  
เช ่น องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น โรงพยำบำล 
ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน และ
องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร

• งำนที่ได้รับมอบหมำย เช่น งำนธุรกำร งำนท�ำ 
ควำมสะอำดอำคำรสถำนที่ งำนซ่อมแซมอุปกรณ์ 
งำนดูแลเด็ก และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู ้ด ้ำน
กำรเกษตร 
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• จ้ำงงำนผู้พิกำรจ�ำนวน 99 คน ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศไทย
• สร้ำงกลุ่มอำชีพในชุมชนทั้งหมด 11 กลุ่ม
• โครงกำรริเริ่มโดยกลุ่มผู้พิกำร และเงินที่สนับสนุนน�ำไปใช้เป็น

เงินทุนตั้งต้นของโครงกำร เรำคำดหวังว่ำโครงกำรเหล่ำนี้จะเป็น
โครงกำรที่สร้ำงรำยได้ที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มผู้พิกำรต่อไป 

Career Promotion Projects 
โครงการส่งเสริมอาชีพ

• 99 people in 6 provinces across Thailand 
• 11 career promotion projects
• The projects are initiated by groups of people with disability 

and the money contributed would be used as their projects’ 
seed fund. These projects are expected to become revenue-
generating projects for the group. 

1

5

8

2

6

9

3

7

10
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Shanga
ศูนย์หัตถกรรมชางกา

Since 2017, Elewana Africa’s Arusha Coffee 
Lodge in Tanzania has been supporting “Shanga”, 
a social enterprise which employs people with  
disabilities to create unique, high-quality, handmade  
jewelry, glassware and home wares incorporating  
recycled materials. The profits from the sales of 
products are reinvested back into developing  
opportunities to employ more people with  
disabilities.

The Shanga workshop and store are located in 
the grounds of Elewana Arusha Coffee Lodge and 
has become part of the hotel guest experience. 

ตั้งแต่ปี 2560 โรงแรมอำรูชำ คอฟฟี่ ลอดจ์ ของ 
เอเลวำน่ำ คอลเลคชัน่ ในแทนซำเนยี ได้สนบัสนนุกลุม่ 
“ชางกา” ซึ่งเป็นกิจกำรเพ่ือสังคมที่จ้ำงงำนคนพิกำร
เพ่ือผลิตเครื่องประดับที่ท�ำด้วยมือคุณภำพสูงและ 
มีควำมโดดเด่น เครื่องแก้วและถ้วยชำมที่ท�ำจำกวัสดุ
รีไซเคิล ก�ำไรจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์น�ำกลับมำลงทุน
ในกำรพัฒนำโอกำสในกำรจ้ำงงำนผู้พิกำรจ�ำนวน
มำกขึ้นศูนย์หัตถกรรมชำงกำและร้ำนค้ำ ต้ังอยู่ใน 
พ้ืนที่โรงแรมอำรูชำ คอฟฟี่ ลอดจ์ ของเอเลวำน่ำ  
คอลเลคชั่น และกลำยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อ 
สร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์ที่ดีให้กับลูกค้ำ

1. Sewing - Phayao Province
 โครงการเย็บผ้าและทอผ้าฝ้าย  

จังหวัดพะเยา

2. Organic Farm Learning Center -
 Phayao Province
 ศูนย์เรียนรู้ฟาร์มอินทรีย์ จังหวัดพะเยา

3. Drinking water 
 (Valley District) - Tak Province
 โครงการจัดตั้งโรงงานน�้าดืม่ (ต.วาเลย์)

จังหวัดตาก

4. Drinking water 
 (Mogro District) - Tak Province
 โครงการจัดตั้งโรงงานน�้าดืม่ (ต.โมโกร)

จังหวัดตาก

5. Drinking water 
 (Pongdaeng District) - 
 Tak Province
 โครงการจัดตั้งโรงงานน�้าดืม่  

(ต.โป่งแดง) จังหวัดตาก

6. Community’s Rice Mill - 
 Tak Province
 โครงการจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน  

จังหวัดตาก

7. Tie-dye fabric products - 
 Nakhon Si Thammarat Province 
 โครงการผลิตและแปรรูปผ้ามัดย้อม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

8. Raising ducks and producing 
 salted eggs - Khonkaen  

Province
 โครงการเลีย้งเปด็และท�าไข่เค็ม 

จังหวัดขอนแก่น

9. Silk weaving - Surin Province
 โครงการทอผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์

10. Pork snack production - 
 Kalasin Province
 โครงการผลิตแคบหมู จังหวัดกาฬสินธุ์ 

11. Raising ducks and producing 
 salted eggs - Kalasin Province 
 โครงการเลีย้งเปด็และท�าไข่เค็ม  

จังหวัดกาฬสินธุ์

4

11
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Fotering Social Responsibility
จติส�านกึการรบัผดิชอบตอ่สังคม

As one of Minor’s Sustainability Enablers, Social 
Responsibility Mindset embodies our belief that 
sustainability is only attainable by being socially 
responsible – as individuals and as a company.  
Our corporate social responsibility (CSR) brand, 
Minor	Together	With	Love, was conceptualized  
to rally and remind our employees to foster  
a social responsibility mindset and instill a spirit of 
volunteerism.  Under this umbrella, we organize 
initiatives where employees can participate as  
volunteers. As a key stakeholder group, partners 
are also invited to volunteer. We believe this  
approach helps to develop individuals and future 
leaders who excel at both achieving business  
results and making a positive difference to society  
and the environment.

37,877 
volunteer hours
จ�านวนชั่วโมงจิตอาสา 

การปลูกจิตส�านึกในการรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่ง 
ในป ัจจัยที่ส ่ ง เสริมกำรพัฒนำอย ่ำง ย่ังยืนของ
ไมเนอร์ ดังที่เรำเชื่อว่ำกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจะบรรล ุ
เป้ำหมำยได้กต่็อเมือ่ทัง้บคุลำกรและองค์กรมจีติส�ำนกึ
ในกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม โครงกำร Minor		
Together	With	Love เป็นโครงกำรที่รวมพลังและ
เตือนใจพนักงำนของไมเนอร์ในกำรส่งเสริมจิตส�ำนึก
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรปลูกฝังจิตอำสำ 
ภำยใต้แนวคิดนี้เรำได้จัดโครงกำรที่พนักงำนสำมำรถ
มีส่วนร่วมในฐำนะอำสำสมัคร ในขณะเดียวกัน เรำได้
เชิญคู่ค้ำเข้ำมำมีส่วนร่วมในฐำนะที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วน 
ได้เสยีทีส่�ำคญัของเรำ เรำเชือ่ว่ำวธิกีำรนีจ้ะช่วยพฒันำ
บุคลำกรและผู้น�ำในอนำคตที่มีควำมเป็นเลิศทั้งใน 
กำรสร้ำงผลงำนทำงธุรกิจและสร้ำงควำมแตกต่ำง 
ในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

 CSR 
Performance 

2018
ผลงานกิจกรรม

เพ่ือสังคม
ป ี2561

10,982 
staff volunteers

จ�านวนพนักงานจิตอาสา 
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Highlights of Minor's CSR activities 2018
จดุเดน่ของกจิกรรมเพ่ือสังคมของไมเนอร ์ปี 2561

Minor Founder’s Day

Celebrated on June 4th every year, Minor Founder’s Day is our annual “Day 
of Good Deeds” where our employees globally are encouraged to exemplify 
the spirit of giving by spending the day contributing their time and efforts to 
a deserving cause.  

ในวันที่ 4 มิถุนำยนของทุกๆปี เป็นวัน Minor Founder’s Day ซ่ึงคือ “วันท�ำด ี
ด้วยจิตอำสำ” ของเรำ เป็นวันที่พนักงำนทั่วโลกแผ่ขยำยจิตวิญญำณของกำรให้  
โดยร่วมกันอุทิศเวลำและควำมพยำยำมในกำรท�ำดีตลอดทั้งวัน

2018 Achievements:
 

3,908 volunteers from 

23 countries contributed 

17,204 volunteer hours to 

16,350 beneficiaries.

ความส�าเร็จในป ี2561:
พนักงานจิตอาสา 3,908 คน 
จาก 23 ประเทศอุทิศเวลาท�างาน
จิตอาสาทั้งหมด 17,204 ชั่วโมง 
และมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ 16,350 คน
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Good Deeds in Birth Month
โครงการท�าดีในเดือนเกิด

Charles and Keith Share and Care Project
โครงการแบ่งปันและห่วงใย โดย ชาร์ล แอนด์ คีธ 

Corporate-level monthly employee volunteer program  
in employees’ birth month
กิจกรรมจิตอำสำรำยเดือนส�ำหรับพนักงำน
ในส�ำนักงำนใหญ่ 

   Objectives 
   วัตถุประสงค์

• Foster social responsibility mindset in employees 
– to “give” on their birthdays

• กำรส่งเสริมกำรท�ำให้เกิดจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ของพนักงำนโดยกำรเป็นผู้ “ให้” ในเดือนเกิดของตน

   Operations 
   หน่วยงาน

• Thailand: Head office 
• ประเทศไทย: ส�ำนักงำนใหญ่

   Outcomes 
   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

• 478 volunteers contributed 2,043 volunteer hours 
to school & educational improvement projects, 
employee wellbeing events, children’s day, visits 
to centers for disadvantaged youth and the elderly, 
mangrove planting and fund raising activities. 

• จิตอำสำ 478 คน อุทิศเวลำท�ำงำนจิตอำสำ 2,043 
ชัว่โมงเพือ่กจิกรรมต่ำงๆ เช่น โครงกำรปรบัปรงุโรงเรยีน
และกำรศึกษำ กิจกรรมเพื่อคุณภำพชีวิตของพนักงำน 
กจิกรรมวนัเดก็ กำรเยีย่มชมศนูย์เดก็และเยำวชนผูด้้อย
โอกำส ผูส้งูอำย ุกำรปลกูป่ำชำยเลน และกจิกรรมระดม
เงินบริจำค

Annual 2-month fundraiser in support of local  
communities 
กำรระดมเงินบริจำคประจ�ำปี เป็นเวลำ 2 เดือน เพ่ือ
สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

   Objectives 
   วัตถุประสงค์

• Promote social responsibility practice and culture 
among employees through team building activity

• กำรส่งเสรมิวฒันธรรมและกำรปฏบิตัด้ิำนควำมรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมของพนักงำนผ่ำนกิจกรรมกำรสร้ำงทีม

   Operations 
   หน่วยงาน

• Thailand: Head office 
• ประเทศไทย: ส�ำนักงำนใหญ่

   Outcomes 
   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

• Lung Sanit’s Foundation: Contributed Baht 88,000 
for lunch treat for 65 bedridden patients and store 
room construction

• Karen village in Petchburi: Contributed Baht 73,000 
to build 2 standard bathrooms and 40 outhouses 
in village area, and provided mosquito nets 

• Bann Nongmoo’s school in Srakaew province: 
Contributed Baht 55,000 to build a broadcasting 
kiosk

• Nakonnayok wild animal center: Contributed Baht 
45,000 to donate food, plant fruit trees, clean 
cages for sick wild animals.

• มูลนิธิผู้สูงอำยุ บ้ำนลุงสนิท: บริจำคเงิน 88,000 บำท
เพ่ือเล้ียงอำหำรกลำงวันส�ำหรับผู้ป่วยติดเตียง 65 คน
และสร้ำงห้องเก็บของ

• หมู่บ้ำนชำวกะเหรี่ยงในจังหวัดเพชรบุรี: บริจำคเงิน 
73,000 บำทเพ่ือสร้ำงห้องน�้ำมำตรฐำน/2 ห้อง และ 
ส้วมซึม 40 ห้องในหมู่บ้ำนและจัดหำมุ้งกันยุง

• โรงเรียนบ้ำนหนองหมู จ. สระแก้ว: บริจำคเงิน 55,000 
บำทเพื่อสร้ำงตู้กระจำยเสียง

• ศูนย ์ช ่วยเหลือสัตว ์ป ่ำ ภำคกลำง จ.นครนำยก:  
บริจำคเงิน 45,000 บำทเพื่อบริจำคอำหำร ปลูกผลไม้ 
ท�ำควำมสะอำดกรงส�ำหรับสัตว์ป่ำที่ป่วย



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)061

Oaks Australia
โอ๊คส์ ออสเตรเลีย

Anantara 365 Days of Good Deeds 
โครงการอนันตรา 365 วันแห่งการท�าความดี

Advocate for at least one good deed to be carried 
out by one Anantara property every day of the year
กำรสนบัสนนุกำรท�ำควำมดอีย่ำงน้อยหนึง่อย่ำงในโรงแรม 
อนันตรำทุกวันตลอดปี

   Objectives 
   วัตถุประสงค์

• Promote social responsibility practice and culture 
at hotel property level

• ส่งเสริมกำรด�ำเนินงำนและวัฒนธรรมองค์กรที่ม ี
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในโรงแรมของเรำ

   Operations 
   หน่วยงาน

• All Anantara properties 
• โรงแรมอนันตรำทุกแห่ง

   Outcomes 
   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

• 3,463 volunteers and 9,880 volunteer hours
• Activities included activities with special  

needs children, items and financial donations  
to underprivileged  people, school’s facility  
renovation, beach clean-up  and mangrove 
planting 

• จิตอำสำ 3,463 คน อุทิศเวลำท�ำงำนจิตอำสำ 9,880 
ชั่วโมง

• กิจกรรมที่ท�ำได้แก่ กิจกรรมกับเด็กที่มีควำมต้องกำร
พิเศษ กำรบริจำคสิ่งของและเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกำส 
กำรซ่อมแซมโรงเรียน กำรท�ำควำมสะอำดชำยหำด 
และกำรปลูกป่ำชำยเลน

Fund-raising and in-kind donations to local non-profit 
organizations
ระดมทนุและจดัหำของบรจิำคของให้แก่องค์กรสำธำรณกศุล 
ท้องถิ่น

   Objectives 
   วัตถุประสงค์

• Support hygiene and children causes with cash and 
in-kind donations

• สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับสุขอนำมัยและเด็ก โดย 
กำรบริจำคเงินและสิ่งของ 

   Operations 
   หน่วยงาน

• Australia & New Zealand 
• ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

   Outcomes 
   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

• Total of AUD 5,269 raised; 57 hotel room nights gifted; 
food and clothing donation

• 163 volunteers and 236 volunteer hours
• Water Aid: Funds raised for provision of clean water 

and hygiene education
• Act for Kids: employees volunteered working shifts 

at CMC Music Festival; funds raised for support of 
abused and neglected kids and families 

• Soap Aid: 110 kg of soap donated to be recycled into 
new bars and sent to places with limited access to 
sanitary products

• ระดมเงินรวม 5,269 ดอลล่ำร์ออสเตรเลีย บริจำคห้อง
โรงแรมจ�ำนวน 57 คืน บริจำคอำหำร และเสื้อผ้ำ

• จิตอำสำ 163 คน อุทิศเวลำท�ำงำนจิตอำสำ 236 ชั่วโมง
• ช่วยเหลือเรื่องน�้ำ : ระดมเงินทุนเพ่ือกำรจัดหำน�้ำสะอำด

และกำรศึกษำด้ำนสุขอนำมัย
• กิจกรรมเพ่ือเด็ก: พนักงำนอำสำท�ำงำนในงำนเทศกำล

ดนตรี CMC กำรระดมทุนเพื่อสนับสนุนเด็กและครอบครัว
ที่ถูกทำรุณกรรมและถูกทอดทิ้ง

• กำรช่วยเหลือสนับสนุนด้วยสบู ่: บริจำคสบู ่ 110 กก.  
เพ่ือน�ำไปรีไซเคิลเป็นสบู่ก้อนใหม่ และส่งไปยังสถำนท่ี 
ที่ขำดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อท�ำควำมสะอำด
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Disaster Relief
การบรรเทาภัยพิบัติ 

Blood Donations
การบริจาคโลหิต

CSR activities by AVANI 
Properties 
กจิกรรมเพ่ือสังคมอืน่ๆ โดยกลุม่โรงแรมอวานี

Contributions by AVANI properties  
as responsible members of local  
community where properties are 
located
กจิกรรมเพือ่สงัคมโดยกลุม่โรงแรมอวำน ี
ในฐำนะสมำชกิทีม่คีวำมรบัผดิชอบของ
ชุมชนในบริเวณที่โรงแรมด�ำเนินกำรอยู่

   Objectives 
   วัตถุประสงค์

• Support local communities with 
cash and in-kind donations

• ให้กำรสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นโดยกำร 
บริจำคเงินและสิ่งของ

   Operations 
   หน่วยงาน

• AVANI properties in Thailand,  
Vietnam, Africa

• กลุ ่มโรงแรมอวำนีในประเทศไทย  
เวียดนำมและแอฟริกำ

   Outcomes 
   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

• 853 volunteers and 2,400 volunteer 
hours

• Activities included Charity Run, 
Beach clean-up, Walk in support  
of special needs children, Items  
and  f i nanc ia l  dona t i ons  t o  
underprivileged  people 

• จิตอำสำ 853 คน อุทิศเวลำท�ำงำน 
จิตอำสำ 2,400 ชั่วโมง

• กิจกรรมท่ีท�ำได้แก่ กำรวิ่งกำรกุศล  
กำรท�ำควำมสะอำดชำยหำด กำรเดิน 
กำรกุศลเพื่อเด็กที่มีควำมต้องกำร 
พิเศษ และกำรบริจำคสิ่งของและเงิน
ให้แก่ผู้ด้อยโอกำส

Corporate-level fundraising to support  
disaster relief in Laos (flooding) and 
Portugal (forest fire)
กำรระดมทนุภำยในองค์กร เพือ่สนบัสนนุ
กำรบรรเทำภัยพิบัติในลำว (น�้ำท่วม)  
และโปรตุเกส (ไฟป่ำ)

   Objectives 
   วัตถุประสงค์

• Raise funds for disaster relief
• ระดมทุนเพื่อบรรเทำภัยพิบัติ

   Operations 
   หน่วยงาน

• Thailand: Head office
• Minor Hotels properties 
• ประเทศไทย: ส�ำนักงำนใหญ่
• โรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์

   Outcomes 
   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

• Minor staff  contr ibuted Baht 
218,995 to victims from Laos dam 
flooding and forest fire in Algarve, 
Portugal

• พนักงำนของไมเนอร์มอบเงินจ�ำนวน 
218,995 บำท แก่ผู ้ประสบภัยจำก
เหตกุำรณ์น�ำ้ท่วมจำกเขือ่นแตกในลำว 
และเหตุกำรณ์ไฟป่ำในเมืองอัลกำร์ฟ
ประเทศโปรตุเกส

Quarterly blood donations at Minor 
corporate offices held jointly with 
neighboring companies and blood 
donation activities organized by 
Minor Hotels properties
กำรบรจิำคโลหติรำยไตรมำสทีส่�ำนกังำน
ใหญ่ซึ่งจัดร่วมกับบริษัทใกล้เคียงอื่นๆ 
และกำรบริจำคโลหิตที่โรงแรมหลำย
แห่งในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์

   Objectives 
   วัตถุประสงค์

• Donate blood to local blood banks
• บริจำคโลหิตให้แก่ธนำคำรเลือด

   Operations 
   หน่วยงาน

• Thailand: Head office
• Minor Hotels properties
• ประเทศไทย: ส�ำนักงำนใหญ่
• โรงแรมในเครือไมเนอร์ โฮเทลส์

   Outcomes 
   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

• 885  vo lun teers  con t r ibu ted  
approximately 443 hours to donate 
over 331,900 cc of blood to The 
Thai Red Cross Society and other 
organizations in need

• จิตอำสำ 885 คน อุทิศเวลำประมำณ 
443 ชัว่โมงในกำรบรจิำคโลหติรวมกว่ำ 
331,900 ซีซี ให้แก่ศูนย์บริกำรโลหิต
แห่งชำติ สภำกำชำดไทย และองค์กร
อื่นๆ ที่ขำดแคลน
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Minor DKL
ไมเนอร์ ดี เค แอล

Fund-raising and in-kind donations to local non-profit 
organizations
ระดมทนุและจดัหำของบรจิำคของให้แก่องค์กรสำธำรณกศุล 
ท้องถิ่น

   Objectives 
   วัตถุประสงค์

• Support local communities and children with cash and 
in-kind donations

• สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นและเด็กโดยกำรบริจำคเงินและ
สิ่งของ

   Operations 
   หน่วยงาน

• Australia
• ออสเตรเลีย

   Outcomes 
   ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

• Contributed total of AUD 107,471 in cash and in kind 
(coffee cart, raffles, toys, and others)

• 160 employee volunteered 919 hours
• Children: Gave sponsorships and supported coffee 

carts/ drinks/ raffles at Special Children Christmas 
Parties in many parts of Australia; Easter eggs and toys 
for sick kids at Lady Cilentro Hospital; TCC Telethon 
Ball to raise funds for Children’s Hospital Foundation; 
supported Brisbane’s Thai community gala dinner held  
to raise fund for Princess Sirindhorn Craniofacial Center  
in Bangkok; and support for other children-related 
cause such as child protection and foster care.

• Minorities: Raised funds to support Street Smart  
Australia, for the homeless in Australia; Donated raffle 
prize for Black Bold & Beautiful Indigenous Women’s 
Luncheon 

• Local communities: Supported Greek communities in 
Brisbane, Perth and Cairns

• บรจิำคเงนิสดและสิง่ของ (รถเขน็กำแฟ เงนิจำกกำรจบัฉลำก  
ของเล่นและอื่นๆ) รวม 107,471 ดอลล่ำร์ออสเตรเลีย 

• จิตอำสำ 160 คน อุทิศเวลำท�ำงำนจิตอำสำ 919 ชั่วโมง
• เด็ก: ให้กำรสนับสนุนรถเข็นกำแฟ เครื่องดื่ม  กำรจับฉลำก 

ในงำนพิเศษวันคริสต์มำสในหลำยพ้ืนที่ในออสเตรเลีย  
กำรบรจิำคไข่อสีเตอร์และของเล่นส�ำหรบัเดก็ป่วยทีโ่รงพยำบำล  
Lady Cilentro กำรจดังำน TCC Telethon Ball เพือ่ระดมทนุ 
ส�ำหรับมูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก ให้กำรสนับสนุนงำนกำล่ำ
ดินเนอร์ชุมชนไทยในบริสเบนที่จัดขึ้นเพื่อระดมทุนส�ำหรับ
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขควำมพิกำรบนใบหน้ำ 
และกะโหลกศีรษะ และกำรสนับสนุนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
เด็ก เช่นกำรคุ้มครองเด็ก และกำรดูแลเด็กก�ำพร้ำ

• ชนกลุ ่มน้อย: ระดมทุนเพื่อสนับสนุน สตรีท สมำร ์ท 
ออสเตรเลีย ส�ำหรับผู้ไร้ที่อยู่ในออสเตรเลีย บริจำครำงวัล
จับฉลำกส�ำหรับงำน Black Bold & Beautiful Indigenous 
Women’s Luncheon เพื่อยกย่องผู ้หญิงชำวพื้นเมือง 
ในบริสเบน

• ชุมชนท้องถ่ิน: สนับสนุนชุมชนชำวกรีกในบริสเบน เพิร์ธ 
และแคนส์
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Elevating 
Sustainable 
Value Chain
ยกระดับห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน 
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เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน ด้วย
ความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ในการประสานความสมัพนัธ์
อันยาวนานร่วมกับพันธมิตร เพื่อให้บรรลุความส�าเร็จ 
ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื ด้วยค่านยิมองค์กรด้านการประสาน 
พันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ปัจจุบันการท่ีไมเนอร์
สามารถด�าเนินธุรกิจในถึง 62 ประเทศได้นั้นเกิดจาก 
การคัดสรรและท�างานร่วมกับพันธมิตรที่มีเป้าหมาย 
คล้ายคลึงกัน และเพื่อให้บรรลุแรงบันดาลใจของเรา 
ในการแข่งขันในระดับโลกได้อย่างยั่งยืน เรายัง
คงมุ ่งมั่นในการต่อยอดและแบ่งปันความส�าเร็จ 
ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและยืนยาวร่วมกับพันธมิตร 
ในท�านองเดียวกัน เรายังคงมีเจตนารมย์อย ่าง 
ไม่เปล่ียนแปลงต่อค่านิยมองค์กรที่มุ ่งเน้นท่ีลูกค้า  
ในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยการส่งมอบ
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า 100%

เสริมสร้างความสามารถของคู่ค้า

เรำยังคงมุ ่งเน้นกำรยกระดับคู ่ค้ำ โดยเฉพำะคู่ค้ำ 
และผูผ้ลติขนำดกลำงและเลก็ โดยกำรแบ่งปันควำมรู้  
และทรัพยำกรเพื่อช ่วยสร ้ำงควำมสำมำรถและ 
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมร่วมกัน ทั้งนี้รวมไปถึงโครงกำร
และกำรปรับปรุงที่ก ่อให ้ เกิดประโยชน ์ร ่วมกัน 
และควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในกำรสร้ำงมูลค่ำ 
ระยะยำวให้กับทั้งสองฝ่ำย 

We aspire in Elevating Sustainable Value Chain 
– with our steadfast commitment to establishing  
long-term partnerships with our partners to 
achieve mutual sustainable success. With 
our Core Value of Partnership, Minor’s current  
footprint in 62 markets is made possible by  
selecting and working with the right partners with  
similar goals. To achieve our aspiration to compete  
on the world stage sustainably, we remain  
committed to building on this approach and 
sharing the success of mutual long-term growth 
and sustainability with our partners. Similarly, 
our passion in exemplifying our Core Value of 
Customer Focus has been unwavering – through 
an enriching end-to-end customer engagement 
approach and uncompromising determination to 
deliver 100% customer satisfaction.

Strengthening 
Suppliers’ 
Capabilities

We continue to focus on collaboratively uplifting 
our suppliers, particularly small and medium 
suppliers and producers, by sharing knowledge  
and resources to bui ld capabi l i t ies and  
innovate together.  These include initiatives and  
improvements that are mutually beneficial, and 
better relationship to create long-term value for 
both parties.
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เรำมุง่เน้น 3	ด้าน:	บคุลากร	พนัธมติร	และกระบวนการ 
เพือ่ยกระดบัห่วงโซ่อปุทำนของเรำให้มคีวำมยัง่ยนืมำก
ขึ้น เรำเริ่มต้นจำกกำรพัฒนำบุคลำกร ด้วยกำรให ้
ควำมรู้ด้ำนควำมย่ังยืนแก่เพ่ือนพนักงำนและคู่ค้ำ  
เรำยังคงพัฒนำควำมสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่ำง 
ต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในกำรติดต่อทำงธุรกิจ แต่ยัง 
รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก  
ในกำรแบ่งปันควำมรู ้และเรียนรู ้ไปพร้อมกัน โดย 
มีจุดประสงค ์ เพื่อสร ้ำงควำมร ่วมมือในอนำคต  
ส่ิงส�ำคัญที่สุดคือเรำมุ ่งมั่นในกำรผนวกกำรปฏิบัติ 
ด้ำนควำมย่ังยืนให้เข้ำกับกระบวนกำรและวิธีปฏิบัติ
กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในปัจจุบัน โดยก�ำหนด 
เป้ำหมำยร่วมกันในกำรขับเคล่ือนไปสู่ควำมส�ำเร็จ 
ร่วมกันของบริษัทและคู่ค้ำ 

แนวทำงกำรจัดกำรครอบคลุมประเด็นส�ำคัญ 
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรซัพพลำยเชนอย่ำงย่ังยืน 
รำยละเอียดของแนวทำงกำรจัดกำรและกำรประเมิน
ประเด็นส�ำคัญนี้ จะมีกำรอธิบำยไว้ในส่วนถัดไป 

We focus on 3	P’s:	People,	Partnerships,	and	
Procedures	in order to uplift our supply chain to  
become increasingly sustainable. We focus on people  
at starting point, by educating Minor colleagues 
and targeted suppliers on sustainability and 
its relevancy to them. We continue to develop  
sustainable partnerships with our partners, not 
only on business dealings but also on creating a  
network of internal and external parties that can  
share knowledge and learn from each other with 
the aim to enhance future collaborations. Most 
significantly, we strive to integrate sustainable  
practices into the current supply chain management  
process and procedures, by setting mutual goals 
that drive towards the company’s and our suppliers’  
mutual success.  

Our management approach covers our material 
topic of sustainable supply chain.  The details 
of how we manage and evaluate this topic are 
described in the respective sections.

Management
approach

แนวทาง
การจัดการ

During our annual strategy review 
in 2018, we established our pioneer 
set of Group-wide Sustainable  
Supply  Chain goals  –  to  be 
achieved by 2023

97%
of Thailand local Tier 1 Food and Packaging  
suppliers assessed on sustainability risks 

In 2018, 3.5% of Thailand local Tier 1 Food and Packaging suppliers of Minor Food and Minor Hotels 
were assessed, of which, 100% of those identified as high-risk suppliers were audited and developed.

ในระหว่ำงกำรทบทวนกลยทุธ์ประจ�ำปี  
2561 เรำได้รเิริม่ก�ำหนดเป้ำหมำยด้ำน 
กำรบริหำรจั ดกำรซัพพลำย เชน
อย่ำงยั่งยืนครอบคลุมทุกกลุ ่มธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้บรรลุภำยในปี 
2566 ดังนี้

ในปี 2561, 3.5% ของคู่ค้ำท้องถิ่นชั้นที่ 1 ในประเทศไทย (อำหำรและบรรจุภัณฑ์) ของไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์  
โฮเทลส์ได้รับกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำมย่ังยืน และ 100% ของคู่ค้ำถูกประเมินว่ำมีควำมเส่ียงสูง ได้รับ 
กำรตรวจสอบและพัฒนำ

100%
of identified high-risk suppliers audited and 
developed within each year

Sustainable Supply Chain Management   
การบรหิารจดัการซพัพลายเชนอยา่งยัง่ยนื

ของคู่ค้าท้องถิ่นชั้นที่ 1 ในประเทศไทย 
(อาหารและบรรจุภัณฑ์) ได้รับการประเมินความเส่ียง
ด้านความยั่งยืน

ของคู่ค้าที่ถูกประเมินว่ามีความเส่ียงสูง
ได้รับการตรวจสอบและพัฒนาทุกปี
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กรอบกำรบริหำรจัดกำรซัพพลำยเชนอย่ำงย่ังยืน 
ของไมเนอร์ถูกพัฒนำขึ้นเมื่อปี 2560 มีจุดมุ่งหมำย
เพ่ือให้มั่นใจว่ำคุณภำพของผลิตภัณฑ์และบริกำร 
มีควำมสม�่ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงควำมมั่นใจว่ำ 
กิจกรรมต้นน�้ำของห่วงโซ่คุณค่ำของเรำสอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ซึ่งควำมส�ำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จำกกำรท�ำงำน
อย่ำงต่อเนื่องร่วมกับคู่ค้ำรำยใหม่และคู้ค้ำท่ีได้รับ
กำรอนุมัติ ผ่ำนกระบวนกำรต่ำง ๆ ตั้งแต่กำรคัดกรอง 
และกำรตรวจสอบไปจนถึงกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ของคู่ค้ำ

ในปี 2561 เรำยังคงผลักดันในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรซัพพลำยเชนอย่ำงยั่งยืนให้กับ
บุคลำกรของเรำในประเทศไทย โดยเชิญผู้เชี่ยวชำญ
จำกบริษัทพันธมิตรมำร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์และ
กำรเรียนรู้ นอกจำกนี้เรำได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติ
น�ำร่องให้กับคู่ค้ำส�ำคัญชั้น 1 และชั้น 2 (อำหำรและ
บรรจุภัณฑ์) ของไมเนอร์ ฟู้ดจ�ำนวน 34 รำย เพื่อให้
เข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของควำมย่ังยืน และกฎหมำย
หลักที่เก่ียวข้อง หลังจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
และเนื่องจำกคู่ค้ำกลุ่มนี้มีควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนิน
ธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่งของเรำ เรำจงึตดัสนิใจเข้ำเยีย่มคูค้่ำ 
ส�ำคัญทุกรำย เพ่ือท�ำกำรวิเครำะห์กำรด�ำเนินงำน
เปรยีบเทยีบกบัข้อกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม		
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั	และสทิธมินษุยชน  
จำกกำรตรวจสอบ คูค้่ำจ�ำนวน 4 รำยจำกกลุม่นี ้ปฏบิตัิ 
ตำมข้อก�ำหนดทำงกฏหมำยอย่ำงครบถ้วน ในขณะที่ 
ส่วนที่ เหลือได้รับรำยกำรควำมไม่สอดคล้องกับ 
ข้อก�ำหนด และต้องจัดท�ำและส่งแผนกำรปรับปรุง
พร้อมระยะเวลำกลับมำที่เรำ กำรตรวจสอบติดตำม
ครั้งต่อไปจะด�ำเนินกำรในช่วงครึ่งหลังของปี 2562

Minor Sustainable Supply Chain Approach was 
established in 2017. The approach aimed to  
ensure the continuity of consistent product and 
service quality, and compliance with applicable 
environmental, social and governance regulations  
of our value chain’s upstream activities. This is 
achieved by continuously working with our new 
and approved suppliers through various process 
from screening and monitoring to capability  
development.  

In 2018, we continued the momentum to enhance 
the Thailand supply chain management’s team 
knowledge in sustainable supply chain by inviting  
supply chain experts from partner companies to 
share their experience and learnings. In addition,  
we conducted a pilot workshop with Minor Food’s 
34 critical tier 1 and critical non-tier 1 food and 
packaging suppliers to provide understanding  
on the importance of sustainability and key  
relevant regulations. As all suppliers in this group 
are important to our business continuity, following 
the workshop, we decided to visit all of them to 
conduct gap analysis against applicable local 
regulations on environment,	occupational	health	
and	safety,	and	human	rights. Four suppliers 
from this group were fully complied while the 
rest received list of non-compliance and are 
requested to provide us with improvement plans 
together with timeline. The follow up audit will be 
conducted in the second half of 2019. 

100% 
of our new 

suppliers and 
contractors sign

 Business Partners
Code of Conduct,

 which includes 
environmental,

labor, and 
human rights topics.

ของคู่ค้าและผู้รับเหมา
รายใหม่ลงนามในแนวทาง
ปฏิบัติของคู่ค้าทางธุรกิจ 

ซึ่งรวมถึงหัวข้อ
ด้านส่ิงแวดล้อม แรงงาน

และสิทธิมนุษยชน
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Concurrent to developing our critical suppliers 
towards sustainability, Minor Food and Minor 
Hotels Supply Chain Management teams worked 
together with Corporate Sustainability team  
to further refine the approach to integrate  
sustainability assessments and audit into the 
existing quality assurance practice. All suppliers,  
starting with food and packaging, are initially 
prioritized in terms of spending, criticality to our 
business, and availability of substitution. Once  
a group of high priority suppliers are classified, 
we conducted education session on sustainability  
and request them to undertake online self- 
assessment on environmental, occupational health  
and safety and human rights aspects. Suppliers 
identified as having high risk will be audited by 
Sustainability team. If compliance gaps are found, 
the improvement plans are requested and follow 
up audit will be conducted within a year to close 
the identified gaps. For our overseas suppliers, 
who are large operations and already having 
management systems in place for environment, 
occupational health and safety, and human rights,  
we apply the same sustainability assessment 
steps with them, except for the step with on-site 
audit by Sustainability team. We aim to integrate 
this process into a co-audit with Supply Chain 
Management’s quality assurance in the next  
3 years. Our aspiration is to develop Thailand 
hub’s sustainable supply chain model to be used 
as guidelines for other international hubs.  

In addition to the targeted workshop with critical 
suppliers on sustainability, Minor Food also held 
a Global Supply Chain Community Meeting with  
44 participants from Minor’s Supply Chain  
Management  teams f rom Thai land and  
international hubs. The objective of the meeting  
was to develop future global supply chain model 
that can effectively support our business in the 
disruptive environment, and to strengthen global 
supply chain network for potential future synergies. 

ในขณะเดียวกันกับที่เรำมุ ่งมั่นในกำรพัฒนำด้ำน 
ควำมยัง่ยนืให้กบัคูค้่ำหลกั ฝ่ำยบรหิำรจดักำรซพัพลำย
เชนของกลุ ่มธุรกิจโรงแรมและอำหำร ร่วมกับทีม 
พัฒนำด้ำนควำมย่ังยืน ได้ปรับแนวทำงในกำรรวม 
กำรประเมนิและกำรตรวจสอบด้ำนควำมยัง่ยนื ให้เข้ำ 
กบักำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรประกนัคณุภำพทีม่อียู ่คูค้่ำ 
ทั้งหมด เริ่มต้นจำกคู่ค้ำที่ส่งมอบอำหำรและบรรจุ
ภัณฑ์ จะได้รับกำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญในขั้นต้น  
โดยพิจำรณำจำกจ�ำนวนเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ควำมส�ำคัญต่อธุรกิจ และควำมพร้อมในกำรทดแทน 
เมือ่เรำสำมำรถระบกุลุม่ของคูค้่ำทีม่ลี�ำดบัควำมส�ำคญั 
สูงได้แล้ว เรำจึงได้จัดกำรประชุมเพ่ือให้ควำมรู้ด้ำน
ควำมย่ังยืนแก่คู ่ค้ำเหล่ำนั้น และขอให้พวกเขำท�ำ 
กำรประเมินตนเองผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ทำงด้ำน 
ส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย และ
ด้ำนสิทธิมนุษยชน คู่ค้ำที่ถูกระบุว่ำมีควำมเส่ียงสูง 
จะถูกตรวจสอบโดยทีมกำรพัฒนำด้ำนควำมย่ังยืน 
หำกพบควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงกำรปฎิบัติจริงกับ
ข้อก�ำหนดทีเ่กีย่วข้อง จะมกีำรร้องขอแผนกำรปรบัปรงุ 
และด�ำเนินกำรตรวจติดตำมภำยในหนึ่งปีเพื่อปิด 
ควำมไม่สอดคล้องดังกล่ำว ส�ำหรับคู่ค้ำที่มีธุรกิจอยู ่
ในต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ำรำยใหญ่ที่มี
กำรด�ำเนินกำรระบบกำรจัดกำรทั้งด้ำนส่ิงแวดล้อม 
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย และสิทธิมนุษยชน  
อยู ่แล้ว เรำจะใช้ขั้นตอนเดียวกันกับคู ่ค้ำท้องถิ่น  
เว้นแต่จะไม่มีกำรตรวจสอบโดยทีมงำนกำรพัฒนำ
ด้ำนควำมย่ังยืน เรำมุ่งมั่นในกำรรวมกระบวนกำรน้ี
เข้ำกับกำรตรวจสอบร่วมกับกำรประกันคุณภำพของ
ฝ่ำยบริหำรจัดกำรซัพพลำยเชนในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ 
แรงบนัดำลใจของเรำคอืกำรพฒันำต้นแบบกำรบรหิำร
จัดกำรซัพพลำยเชนของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย  
เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับกลุ ่ม
ประเทศอื่นต่อไป

นอกเหนือจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับคู่ค้ำ 
รำยส�ำคัญเกี่ยวกับควำมยั่งยืนแล้ว ไมเนอร์ฟู ้ด 
ยังจัดกำรประชุมซัพพลำยเชนกลุ ่มบริษัททั่วโลก  
โดยมีผู้เข้ำร่วม 44 คน จำกทีมบริหำรจัดกำรซัพพลำย
เชนจำกประเทศไทยและกลุ ่มประเทศอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์ของกำรประชุมเพ่ือกำรพัฒนำต้นแบบ
กำรบริหำรจัดกำรซัพพลำยเชนในอนำคต ที่จะ
สำมำรถส่งเสริมธุรกิจของเรำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในสภำพแวดล้อมทีม่กีำรแข่งขนัสงู และสร้ำงเครอืข่ำย 
ที่แข็งแกร่งส�ำหรับรองรับกำรท�ำงำนเพ่ือประโยชน ์
ร่วมกันในอนำคต
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Thailand Supplier Sustainability Audit & 
Assessment Process
กระบวนการประเมนิและตรวจสอบดา้นความย่ังยืนของคูค่า้
ในประเทศไทย

Sustainable Sourcing 
& local Sourcing 
การจดัซือ้จดัจา้งในทอ้งถิน่อย่างย่ังยนื 

ในฐำนะสมำชิกที่มีควำมรับผิดชอบของชุมชนใน 
ทุกแห่งที่เรำด�ำเนินธุรกิจ ไมเนอร์มุ ่งมั่นในกำรจัด
ซื้อจัดจ้ำงอย่ำงรับผิดชอบและให้กำรสนับสนุนคู่ค้ำ 
ในท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
โดยกำรจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเท่ำท่ีเรำ 
จะท�ำได้

ไมเนอร์มีส�ำนักงำนใหญ่ในประเทศไทย
ซึ่งมีส่วนแบ่งกำรด�ำเนินงำน 39% 
ของรำยได้รวมในปี 2561 โดยคู่ค้ำ
ในประเทศไทยคิดเปน็ 96% 
ของคู่ค้ำทั้งหมดของไมเนอร์ ฟูด้
และไมเนอร์ โฮเทลส์ และคิดเปน็
ประมำณ 85% ของงบประมำณ
กำรจัดซือ้จัดจ้ำงทั้งหมด

As a responsible member of the community 
wherever we operate, Minor strives to source 
responsibly and to support local suppliers and 
contribute to the local economy by	 sourcing		
locally as much as possible.  

Minor is headquartered in Thailand, 
where operations contributed to 

39% of total revenue in 2018. 
Thai local suppliers account for 

96% of total suppliers of 
Minor Food and Minor Hotels, 
which is approximately 

85% of their total procurement 
budgets.

Local Tier 1 Food and Packaging Suppliers
คูค่า้ทอ้งถิน่ (อาหารและบรรจุภณัฑ)์ ชัน้ 1

Year 1

Year2

Year 3

• Self-Sustainability Assessment 
• High Risk Suppliers Audit 
 - Improvement plans against identified  

 gaps requested 

• กำรประเมินควำมยั่งยืนด้วยตนเอง
• กำรตรวจสอบคู่ค้ำที่มีควำมเสี่ยงสูง
 - แผนกำรปรับปรุงเพื่อปิดช่องว่ำง

• Sustainability follow up audit to close gaps
• Self-Sustainability Assessment for new batch
• High Risk Suppliers Audit
 - Improvement plans against identified gaps  
  requested

• กำรตรวจสอบติดตำมด้ำนควำมยั่งยืนเพื่อปิดช่องว่ำง
• กำรประเมินควำมยั่งยืนด้วยตนเอง ส�ำหรับคู่ค้ำชุดถัดไป
• กำรตรวจสอบคู่ค้ำที่มีควำมเสี่ยงสูง
 – แผนกำรปรับปรุงเพื่อปิดช่องว่ำง

• Co-Audit with SCM QA team
• Continue with Tier 1 suppliers assessment/ 
 audit and close gaps

• ตรวจสอบร่วมกันกับทีมประกันคุณภำพ
 ของฝ่ำยบริหำรจัดกำรซัพพลำยเชน
• ประเมินและตรวจสอบคู่ค้ำส�ำคัญ ชั้น 1 
 อย่ำงต่อเนื่อง และปิดช่องว่ำง
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โครงการฟารม์เหด็ ของกลุม่สตรใีนมาแรมบา้
• กลุ ่มสตรีในแซมเบียได ้ติดต ่อกับโรงแรมเดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน  
 วิคตอเรีย ฟอลส์ เพื่อสร้ำงควำมมีส่วนร่วมในโครงกำรปลูกเห็ดนี้
• ปัจจุบันกลุ่มสตรีเป็นผู้ส่งเห็ดให้โรงแรมผ่ำนคลังสินค้ำของโรงแรม
• รำยได้จำกโครงกำรน�ำไปใช้ในกำรดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และเด็กก�ำพร้ำ

The Maramba Women’s Mushroom Farm project
• A women community group in Zambia approached the Royal Livingstone  
 Victoria Falls Hotel to engage them into a mushroom growing project
• They are now supplying the mushrooms through the hotel’s  warehouse
• The proceeds go towards caring for people with HIV/AIDS and orphans  

In 2018, Minor Hotels continued its push on sustainable  
sourcing by launching the “Heart to Hearth” Policy for 
Anantara and AVANI brands. The policy focuses on 
sustainable	sourcing	and	seasonal	menu	planning		
initiatives, and is applicable for local cuisine restaurants  
operating in Asian countries – for example, Thai cuisine  
restaurants in Thailand, Balinese cuisine restaurants 
in Bali, etc. It can also be fully or partially applied to 
other types of restaurants. Particular requirements 
for every traditional local cuisine specialty restaurant  
of Anantara and AVANI in Asia are: removing all 
imported ingredients; establishing a sustainable 
product list; offering seasonal menu options.

Minor Hotels has also established a Sustainable		
Seafood	Policy	that prohibits the offering of menu 
items containing shark fin and blue fin tuna. The  
policy also recommends that properties avoid serving  
species that are either locally vulnerable or are fished 
unsustainably.

Additionally, Minor Hotels responsibly procures  
the following items for its operations in Thailand:

 • Forest	Stewardship	Council (FSC)  
  certified tissue paper and copy paper  
  were used in 13 hotels, plazas and office  
  locations in Thailand

 • Seven hotel properties in Thailand  
  procured  certified coffee beans.  
  UTZ	Coffee guarantees that our coffee  
  is grown responsibly while farmers  
  generate greater income and natural  
  resources are protected.

ในปี 2561 ไมเนอร์ โฮเทลส์ยังคงผลักดันกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงอย่ำงยั่งยืนโดยเปิดตัวนโยบำย “Heart to 
Hearth” ของโรงแรมภำยใต้แบรนด์อนนัตรำและอวำนี  
นโยบำยนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน	
และการวางแผนเมนตูามฤดกูาล และถกูน�ำไปใช้กบั
ร้ำนอำหำรท้องถิน่ของโรงแรมในทวปีเอเชยี  – ตวัอย่ำง
เช่น ร้ำนอำหำรไทยในประเทศไทย ร้ำนอำหำรบำหลี 
ในบำหล ีเป็นต้น นอกจำกนีน้โยบำยยงัถกูน�ำไปประยกุต์ 
ใช้บำงส่วนหรือทั้งหมดกับร้ำนอำหำรประเภทอื่นๆ  
ข้อก�ำหนดเฉพำะส�ำหรบัร้ำนอำหำรท้องถิน่ของอนนัตรำ 
และอวำนีในเอเชียทุกร้ำน คือ ไม่ใช้ส่วนผสมที่ต้อง 
น�ำมำจำกต่ำงประเทศ ก�ำหนดรำยกำรผลิตภัณฑ์ 
ที่ยั่งยืน และเสนอตัวเลือกเมนูตำมฤดูกำล

ไมเนอร์	 โฮเทลส์ยังได้จัดท�านโยบายส่งเสริม	
ความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล โดยจะไม่ให้ 
บรกิำรอำหำรทีท่�ำจำกหฉูลำมและปลำทนู่ำครบีสนี�ำ้เงนิ  
และส่งเสริมให้โรงแรมหลีกเล่ียงกำรบริกำรอำหำร 
ที่ท�ำจำกสัตว์น�้ำที่อยู่ในข่ำยใกล้สูญพันธุ์ หรือถูกจับ
มำด้วยวิธีที่ไม่ยั่งยืน

นอกจำกนี้ไมเนอร์ โฮเทลส์ ในประเทศไทยยังจัดซื้อ
จัดจ้ำงอย่ำงรับผิดชอบในกำรรำยกำรดังต่อไปนี้
• โรงแรม ศูนย์กำรค้ำ และส�ำนักงำนของเรำใน 
 ประเทศไทยจ�ำนวน 13 แห่ง ใช้กระดำษทิชชูและ 
 กระดำษถ่ำยเอกสำรทีไ่ด้รบัการรบัรองการปลกูป่า	
	 อย่างยั่งยืนของ Forest Stewardship Council  
 (FSC)
• โรงแรมในประเทศไทย 7 แห่งจัดหำเมล็ดกำแฟ 
 ทีไ่ด้รบักำรรบัรองมาตรฐาน	UTZ ซึง่เป็นมำตรฐำน 
 ที่รับรองว่ำเป็นกำแฟที่ปลูกอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ  
 ท�ำให้ชำวไร่มีรำยได้ที่ดีและไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม
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Minor Food also has multiple initiatives on  
sustainable and local sourcing. Examples of 
key initiatives include Nomad Coffee Group’s  
Sustainable Coffee Program, Sizzler’s purchase of 
organic rice from local farmer communities, and  
our long-term partnership with the Royal Project 
Foundation, which works with local villagers and 
hill tribes to promote the growing of alternative 
crops with the objectives to solve problems of 
deforestation, poverty and opium production. 

Nomad Coffee Group’s Sustainable Coffee 
Program
โครงการจดัซือ้กาแฟอย่างย่ังยืนของกลุม่ Nomad Coffee

• Initiated since 2010, the Sustainable Coffee  
 Program (SCP) moves away from buying and  
 sourcing green beans via traditional coffee  
 brokers and paying a premium price that has  
 direct impact to the coffee producing community
• In 2018, Nomad buys 60% of green beans through  
 this program and aims to be at 100% by 2023. 

• เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2553 โครงกำรจัดซื้อกำแฟอย่ำงยั่งยืน  
 (SCP) ลดกำรซื้อและกำรจัดหำเมล็ดกำแฟดิบผ่ำน 
 ตัวแทนจ�ำหน่ำย และน�ำค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัดได้จำก 
 กำรไม่ต้องจ่ำยส่วนต่ำงให้กับตัวแทนจ�ำหน่ำย มำท�ำ 
 ประโยชน์ให้กับชุมชนเกษตรกรโดยตรง
• ในป ี  2561 Nomad ซ้ือ เมล็ดกำแฟดิบ 60%  
 ผ่ำนโปรแกรมนี้และต้ังเป้ำหมำยไว้ที่ 100% ภำยใน 
 ปี 2566

Brazil
บรำซิล

India
อินเดีย

Colombia
โคลอมเบีย

Peru
เปรู

Honduras 
ฮอนดูรัส

Benefits of SCP 
ประโยชนข์อง SCP

Long	term	
relationships
ควำมสัมพันธ์

ระยะยำว

Giving	back	to	
local	communities
กำรตอบแทนกลับสู่

ชุมชนท้องถิ่น

Paying	premiums	
directly	to	farms

น�ำค่ำใช้จ่ำยที่ประหยัด
ได้จำกกำรไม่ต้องจ่ำยส่วนต่ำง

ให้กับตัวแทนจ�ำหน่ำย 
มำให้กับเกษตรกรโดยตรง

Greater	control	
over	quality

สำมำรถควบคุม
คุณภำพได้ดียิ่งขึ้น

Traceability	
of	all	coffees
กำแฟทั้งหมด

สำมำรถตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่ง

ต้นทำงได้

Current SCP Countries:
ประเทศปัจจบุนัในโครงการ SCP 

ไมเนอร์ ฟูด้ได้รเิริม่โครงกำรทีห่ลำกหลำยในกำรจดัซือ้ 
จัดจ้ำงในท้องถ่ินอย่ำงย่ังยืน ตัวอย่ำงควำมคิดริเริ่ม 
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรจัดซื้อกำแฟอย่ำงยั่งยืน
ของกลุ ่ม Nomad Coffee กำรซื้อข ้ำวอินทรีย ์
จำกชุมชนเกษตรกรในท้องถ่ินของซิซซ์เล่อร์ และ
ควำมร ่วมมือระยะยำวกับมูลนิธิโครงกำรหลวง  
ซึ่งท�ำงำนร่วมกับชำวบ้ำนในท้องถ่ินและชำวเขำเพ่ือ 
ส่งเสริมกำรปลูกพืชเกษตรทดแทน เพ่ือขจัดปัญหำ 
กำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ ควำมยำกจนและกำรผลิตฝิ่น
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In 2018, the two winners of Best Sustainability Award 2017 exemplified our support of local farming 
communities.

รางวัลความยั่งยืน ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2560 
(กลุ่มโรงแรม)

•	อนันตรา	พีซ	เฮเวน	แทงเกล	–โครงการพัฒนาสวน	
	 ขนาดเล็กที่โรงแรม

• โครงกำรบูรณำกำรในกำรน�ำเสนอกำรเกษตรแบบยั่งยืน 
 เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติ กำรปกป้องแหล่ง 
 ต้นน�้ำ กำรเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และเชื่อมโยง 
 กำรท่องเที่ยวเพื่อควำมเป็นเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร

• ผลกระทบหลักด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - เพิ่มควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนในท้องถิ่นจำกกำรเดิน 
  ชมธรรมชำติ กำรจัดซื้อพืชผลและสมุนไพร
 - ปุ๋ยหมัก 5,000 กิโลกรัมถูกแบ่งปันให้เกษตรกร 
 - ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกำรเผำขยะจำก 
  กำรท�ำสวนและกำรปลูกต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น
 - กำรฟื้นฟูสำยพันธุ์เพื่อควำมสมดุลทำงสิ่งแวดล้อม
 - ส่งเสริมกำรบริจำคเข้ำโครงกำรดอลลำร์ฟอร์ดีดส์

• ผลกระทบหลักด้ำนธุรกิจ
 - ประหยัดค่ำใช้จ ่ำยจ�ำนวน LKR 40,000 ต่อเดือน  
  จำกกำรก�ำจัดขยะอินทรีย์ที่ลดลง
 - มูลค ่ำจำกกำรประชำสัมพันธ ์ประมำณ 12,500  
  ดอลลำร์สหรัฐ
 - ควำมคิดเห็นที่ยอดเยี่ยมจำก TripAdvisor สื่อระดับ 
  ประเทศและระดับภูมิภำค
 - ได ้รับกำรยอมรับด ้วยรำงวัลระดับนำนำชำติ เช ่น  
  รำยกำรยอดนิยมประจ�ำปี 2560 ของ Condé Nast  
  Traveler สหรัฐอเมริกำ
 - พื้นที่สะอำดขึ้นเพื่อลดอันตรำยจำกสัตว์เลื้อยคลำน

BeSt Sustainability award 2017
(Hotels)

•	Anantara	Peace	Haven	Tangalle	–	Micro-Sustainable		
	 Home	Garden	Development	Program	

• A holistic program introducing sustainable agriculture  
 that improves natural resource availability, protects  
 watersheds, increases biodiversity, and bridges  
 tourism for farmers’ better livelihood

• Key Socio-environmental Impact:
 - Increased local community’s livelihood from nature  
  walk, produce and herbs purchases
 - 5,000 kg of compost shared with community farmers
 - Reduced carbon footprint from no burning of  
  garden waste and planting of additional trees 
 - Regeneration of species for environmental balance
 - Enhanced collection of Dollar for Deeds donation

• Key Business Impact: 
 - LKR 40,000/mth cost savings from reduced organic  
  waste disposal
 - Estimated public relations (PR) value of US$ 12,500
 - Great comments from TripAdvisor, national and  
  regional media
 - Recognized with international awards such as  
  Condé Nast Traveler US’s 2017 Hot List
 - Cleaner landscape area for guest safety from reptiles

BeSt 
Sustainability 

award 
2017
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ในปี 2561 ผู้ชนะที่ได้รับรำงวัลควำมย่ังยืนยอดเย่ียม 2560 ทั้ง 2 กลุ่มเป็นตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นถึงกำรสนับสนุนชุมชน
เกษตรกรรมในท้องถิ่นของเรำ

รางวัลความยั่งยืน ยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2560  
(กลุ่มอาหาร และสินค้าไลฟ์สไตล์)

•	ซิซซ์เล่อร์	–	สุขในทุกค�า

• สนบัสนนุโครงกำรหลวง 9 โครงกำรและเกษตรกรชำวเขำ 
 โดยน�ำเสนอเมนูที่หลำกหลำย
• เป็นโครงกำรที่เน้นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมสุขของ 
 ผู ้บริโภคจำกกำรบริโภคพืชผักที่สดใหม่ และควำมสุข 
 ของเกษตรกรจำกควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

• ผลกระทบหลักด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - มูลค่ำกำรสั่งซื้อมำกกว่ำ 27 ล้ำนบำท
 - ครอบครวัชำวเขำมำกกว่ำ 500 ครอบครวัได้รบัประโยชน์
 - ลดกำรท�ำกำรเกษตรแบบไร่เลือ่นลอย โดยกำรสนบัสนนุ 
 จำกมูลนิธิโครงกำรหลวง

• ผลกระทบหลักด้ำนธุรกิจ
 - เพิม่ควำมพงึพอใจแบรนด์จำก 6.3 ในไตรมำสที ่4 ปี 2559  
  เป็น 7.4 ในไตรมำสที่ 4 ปี 2560
 - เข้ำถึงผู้คนบนเฟสบุ๊ค 5.4 ล้ำนคน
 - อัตรำกำรมีส่วนร่วม 30% - สองเท่ำของมำตรฐำน 
  อุตสำหกรรม
 - เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับมูลนิธิโครงกำรหลวง

BeSt 
Sustainability 

award 
2017

BeSt Sustainability award 2017
(Non-Hotels)

• Sizzler	–	The	Story	of	Happiness	from	Farm	to	Table

• Supported 9 Royal Projects and hill-tribe farmers by  
 offering a variety of menus 

• The campaign emphasized linkages of consumers’  
 happiness from fresh produce and farmers’ happiness  
 from better livelihood

• Key Socio-environmental Impact:
 - Order value > Baht 27 million
 - More than 500 hill-tribe families benefited 
 - Reduced slash-and-burn farming practice with  
  support from Royal Project Foundation

• Key Business Impact: 
 - Increased Brand Preference from 6.3 in Q42016  
  to 7.4 in Q42017
 - Reached 5.4 million people on Facebook
 - 30% engagement rate – double industry benchmark
 - Strengthened partnership with Royal Project  
  Foundation



engaging
Business
partners
สร้างความสัมพันธ์
อันดีกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ

ควำมมุง่มัน่ของไมเนอร์ในกำรแข่งขนับนเวทโีลก 
อย่ำงยัง่ยนื เกดิจำกรำกฐำนทีแ่ขง็แรงของควำม
ร่วมมอืทีเ่กดิขึน้กบัผูใ้ห้สทิธแิฟรนไชส์ ผูป้ระกอบ 
ธรุกจิแฟรนไชส์ ผูบ้รหิำรแบรนด์โรงแรม เจ้ำของ
โรงแรม พันธมิตรร่วมทุนทำงธุรกิจ และเจ้ำของ
แบรนด์ที่เรำจัดจ�ำหน่ำย ดังนั้นการเสริมสร้าง
ความส�าเร็จและเติบโตร่วมกับพันธมิตร  
จึงเป็นยังคงเป็นสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งส�ำหรับเรำ

Minor’s aspiration to compete on the world 
stage sustainably is built on the strong 
foundation of established partnerships 
with master franchisors, franchisees, brand 
operators, hotel owners, joint-venture 
partners, and retail brand principals.   
It remains imperative for us to ensure that 
we consistently	create	a	win-win	synergy	
with	our	partners	and	continue	 to	grow	
together	with them.
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MiNor PartNerShiP tiMeliNe
ล�าดับเวลาความสัมพันธ์กับพันธมิตรของไมเนอร์

MINOR HOTELS
ไมเนอร์ โฮเทลส์

MINOR FOOD
ไมเนอร์ ฟู้ด

MINOR LIFESTYLE
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้เติบโตอย่ำงมำกในช่วง 26 ปี 
ที่ผ่ำนมำ โดยการร่วมมือกับพันธมิตรร่วมทุนทาง	
ธรุกจิ	เจ้าของโรงแรมและผูบ้รหิารแบรนด์โรงแรม  
ในควำมร่วมมือเหล่ำนี้ เรำและพันธมิตรของเรำ 
ได้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทั้งในเรื่องควำม
เข้ำใจท้องถิ่น ทักษะประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ 
ในอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และแบรนด์

Minor Hotels has grown exponentially in the 
last 26 years by partnering	strategically	with		
joint-venture	partners,	hotel	owners,	and	hotel	
brand	operators.  In these collaborations, we and 
our partners share experiences that contribute 
to local knowledge, skills, industry expertise and 
brands.

Minor hotels Partners
พันธมติรของไมเนอร ์โฮเทลส์

Number of hotel properties by type as of 31 december 2018
จ�านวนโรงแรมแบง่ตามประเภท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

Majority-owned 
โรงแรมทีบ่รษัิทเป็นเจา้ของ 76

224

41 117

224

28

87

57

28

50

57

37

leased 
โรงแรมทีบ่รษัิทเชา่บรหิาร

Joint-venture 
โรงแรมทีบ่รษัิทรว่มลงทนุ

Purely Managed 
โรงแรมทีบ่รษัิทรบับรหิารจดัการ

Management 
letting rights 
โรงแรมภายใต้สิทธบิรหิารจดัการ
หอ้งชดุ

anantara, aVaNi, tivoli, oaks, elewana & others
อนนัตรา อวาน ีทโิวล ีโอค๊ส์ เอเลวานา่ และโรงแรมอืน่ๆ

nh
เอน็ เอช
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ไมเนอร์เสนอโอกำสกำรเป็นผู้ประกอบกำรแฟรนไชส ์
ส�ำหรับทั้งแบรนด์ของเรำและแบรนด์ที่เรำเป็นผู้รับ
สิทธิ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งในขอบเขต 
ระดับภูมิภำคและทั่วโลก โดยสัญญำแฟรนไชส์จะม ี
ระยะเวลำควำมร่วมมืออย่ำงน้อย 10 ปี ในปี 2561  
จ�ำนวนร้ำนที่เป็นของผู ้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 
คิดเป็น 49% จำกจ�ำนวนร้ำนทั้งหมด 2,270 ร้ำน  
ซึ่ งสะท ้อนให ้ เห็นถึงกำรสนับสนุนและบทบำท 
ที่ส�ำคัญของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ในกำรขยำย 
กำรเติบโตของธุรกิจของเรำตั้งแต่ไมเนอร์ ฟู้ด เริ่มต้น
บุกเบิกธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยในปี 2545 

Minor Food offers franchise opportunities  
regionally or globally for both its own brands 
and brands with master franchise rights. 
Each franchise contract is a minimum 10-year  
partnership. In 2018, 49% of Minor Food’s 2,270 
outlets were franchised outlets. This reflects the 
significant role and support of franchisees in 
the rapid expansion of its brands, since Minor 
Food first ventured into franchising business in 
Thailand in 2002. 

Minor Food Franchisees 
ผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์ของไมเนอร ์ฟูด้

Number of equity and Franchise 
outlets – as of 31 december 2018 
จ�านวนรา้นอาหารทีไ่มเนอรเ์ปน็เจา้ของ
และรา้นแฟรนไชส์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

*Thai Express, Benihana

*ไทย เอ็กซ์เพรส และเบนิฮำนำ

นอกเหนอืจำกกำรสนบัสนนุผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์ 
ในกำรสร้ำงควำมมั่งคั่งแล้ว ไมเนอร์ ฟู้ดยังลงทุน	
ในการพัฒนาผู ้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ผ่ำน 
กำรสัมมนำที่จัดขึ้นส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ทัง้ในและต่ำงประเทศ ในประเทศไทยมกีำรจดัประชมุ 
2 ครั้ง โดยมีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทย
จ�ำนวนกว่ำ 200 รำยและต่ำงประเทศจ�ำนวนกว่ำ 40 รำย  
เข้ำร่วมกำรสัมมนำตำมล�ำดับ วัตถุประสงค์หลัก 
ของกำรสมัมนำคอืกำรพฒันำระบบแฟรนไชส์ทีด่ทีีส่ดุ 
โดยกำรเสรมิสร้ำงควำมร่วมมอืทำงธรุกจิ ควำมสมัพนัธ์ 
และควำมสำมำรถของผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์  กจิกรรม 
ประกอบด้วยกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำร Design Thinking  
จ�ำนวน 2 วัน เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้ประกอบ

Besides supporting franchisees to create wealth,  
Minor Food also invests	in	franchisee	development		
through franchise conferences arranged for 
both domestic and international franchisees. 
In Thailand two conferences were organized 
and participated by over 200 domestic and 
over 40 international franchisees respectively.  
The key objective of the conferences was to  
deve lop the  bes t  f ranch ise  sys tem by  
strengthening business partnerships & alliance  
and franchise capabilities. The activities included 
2-day Design Thinking workshop, to inspire our 
franchisees to increase customer empathy, the 

Franchise
รา้นแฟรนไชส์

equity
รา้นทีไ่มเนอร์
เป็นเจา้ของ

total outlets
จ�านวนรา้นทัง้หมด

Franchise
รา้นแฟรนไชส์

equity
รา้นทีไ่มเนอร์
เป็นเจา้ของ

total outlets
จ�านวนรา้นทัง้หมด

Franchise
ร้านแฟรนไชส์

equity
ร้านทีไ่มเนอร์
เป็นเจ้าของ

total outlets
จ�านวนร้านทัง้หมด

Franchise
ร้านแฟรนไชส์

equity
ร้านทีไ่มเนอร์
เป็นเจ้าของ

total outlets
จ�านวนร้านทัง้หมด

Franchise
ร้านแฟรนไชส์

equity
ร้านทีไ่มเนอร์
เป็นเจ้าของ

total outlets
จ�านวนร้านทัง้หมด

264

264

528

194

122

316

247

256

503

365

97

462

41

74

115

others*
อืน่ๆ
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As one of Thailand’s largest distributors of lifestyle 
brands, Minor Lifestyle expanded its portfolio in 
2018 by adding two fashion and kitchenware 
brands:

Minor lifestyle 
Brand Principals
เจา้ของแบรนดท์ีเ่ราจดัจ�าหนา่ยภายใตไ้มเนอร ์ไลฟ์สไตล์

sharing of corporate and brand vision, strategy  
and new initiatives, and recognition of best  
performers. Building on the introductory session 
in 2017, sustainability was once again included 
with topics on sustainability overview, trends and 
sustainable business operations with examples on 
environment, human rights, occupational health 
and safety. We have also introduced “Corporate 
Social Responsibility Franchisee” recognition as  
a new award category during the event. In Thailand,  
franchisees are also invited to participate in 
our corporate social responsibility initiatives. In  
Australia, The Coffee Club successfully organized 
the first ever International Brand Convention with 
participation of 317 franchisees, supply partners 
and team members from 5 countries. The event 
achieved its objective of showcasing the past 
results and the future strategy, creating learning 
environment and recognizing best performers. 

ธุรกิจแฟรนไชส์เพ่ิมกำรเอำใจใส่ลูกค้ำ กำรแบ่งปัน
วสิยัทศัน์ขององค์กรและแบรนด์ กลยทุธ์และควำมคดิ 
รเิริม่ใหม่ๆ รวมถงึกำรยกย่องผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์ 
ยอดเย่ียม เพ่ือเป็นกำรต่อยอดหัวข้อควำมย่ังยืนที่ได้
ถูกบรรจุในกำรสัมมนำประจ�ำปี 2560 เรำได้มีโอกำส
น�ำเสนอหัวข้อที่เกี่ยวกับภำพรวมของกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน แนวโน้มและกำรด�ำเนินธุรกิจที่ย่ังยืน  
พร ้อมตัวอย ่ำงด ้ำนสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน  
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย ในกำรสัมมนำในปี 
2561 นอกจำกนีเ้รำยงัได้น�ำเสนอรำงวลัใหม่คอืรำงวลั
ยกย่อง “ผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์ทีม่คีวำมรบัผดิชอบ
ต่อสังคม” ในงำนสัมมนำนี้ด้วย ส�ำหรับประเทศไทย 
ผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์ยงัได้รบัเชญิเข้ำร่วมในโครงกำร 
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของเรำอกีด้วย ในออสเตรเลยี  
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ประสบควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำร
ประชุมแบรนด์ระดับนำนำชำติขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมี 
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ คู่ค้ำ และพนักงำน เข้ำร่วม 
ทั้งหมด 317 คน จำก 5 ประเทศ กำรจัดงำนในครั้งนี้ 
บรรลวุตัถปุระสงค์ในกำรน�ำเสนอผลงำนของปีทีผ่่ำนมำ  
และกลยทุธ์ส�ำหรบัอนำคต รวมทัง้กำรสร้ำงบรรยำกำศ
ในกำรเรียนรู้และยกย่องผู้ที่มีผลงำนยอดเยี่ยม

• Save	My	Bag:	A handbags and accessories 
brand from Italy, with 8 outlets

• เซฟ	มาย	แบค:	แบรนด์กระเป๋ำถอืและอปุกรณ์จำก
อิตำลีจ�ำนวน 8 สำขำ

•	Bodum:	A coffee press maker and kitchenware 
brand from Denmark, with 14 outlets

• โบเด้ิม: แบรนด์เครื่องชงกำแฟและเครื่องครัวจำก
เดนมำร์กจ�ำนวน 14 สำขำ

ในฐำนะหนึ่งในผู้จัดจ�ำหน่ำยแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ได้ขยำยธุรกิจ
ในปี 2561 โดยเพิ่มแบรนด์แฟชั่นและเครื่องครัว ดังนี้
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เรำมุ ่งมั่นที่จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและ 
มีคุณภำพให้แก่ลูกค้ำ โดยกำรปรับส่วนผสมของเรำ 
ให้เป ็นทำงเลือกที่ดีต ่อสุขภำพเพิ่มขึ้น สำมำรถ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งต้นทำง และตรวจสอบ
ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนของคู ่ค้ำในด้ำนคุณภำพ
และควำมปลอดภัยของอำหำร เรำมุ่งมั่นในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำในระยะยำว ด้วยกำรรับ
ประกันกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มีคุณภำพ
ที่ช่วยเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีให้กับลูกค้ำ เรำ
ตระหนักถึงโลกในปัจจุบันที่มีกำรแข่งขันทำงธุรกิจสูง  
และพยำยำมใช ้ประโยชน ์จำกฐำนด ้ำนดิจิทัล  
เพ่ือตอบสนองไลฟ์สไตล์และควำมชอบของลูกค้ำ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว พร้อมรับรองควำมเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลลูกค้ำ

แนวทำงของเรำในกำรเสรมิสร้ำงประสบกำรณ์ทีด่ใีห้กบั 
ลูกค้ำครอบคลุมประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมปลอดภัย
ของอำหำรและบริกำร และกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 
ขณะนี้ เรำก�ำลังอยู ่ในขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูล  
กำรท�ำให้เป็นมำตรฐำนและตั้งเป้ำหมำยในระยะยำว
ของประเด็นส�ำคัญเหล่ำนี้ เรำมุ ่งหวังที่จะเปิดเผย 
เป้ำหมำยระยะยำวดังกล่ำวในอนำคตอันใกล้

We strive to offer customers quality and safe  
products by adjusting our ingredients to healthier  
options, enhancing traceable sources, and  
monitoring our suppliers’ performance on food 
safety and quality. We pledge to build positive 
and long-term customer relationships by ensuring 
the delivery of quality products and services that  
enrich customers’ experiences.  We are cognizant of  
the current disruptive world and endeavor to take  
advantage of digital platforms to swiftly respond  
to customers’ changing lifestyle and preference,  
while ensuring customers’ data privacy.   

Our approach to enriching customers’ experience  
covers material aspects of food and service 
safety and customer relationship management. 
We are currently in the process of data collection,  
normalizing methodology and finalizing the group-
wide long-term goals for these aspects. We aim to  
be able to disclose such long-term goals in the 
near future.  

ไมเนอร์มุง่มัน่ในกำรเอำใจใส่ลกูค้ำโดยกำรตดิต่อและ
สือ่สำรกบัลกูค้ำผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงอย่ำงรวดเรว็ 
เพื่อให้แน่ใจว่ำเรำเข้ำใจและตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำอย่ำงทันท่วงที เรำมุ่งมั่นในกำรออกแบบ 
และส ่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อให ้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ของเรำในกำรเป็นผู้น�าในธุรกิจที่ส่งมอบ	
ประสบการณ์อนัยอดเยีย่ม	เหนอืความคาดหมาย		
เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุและผลกระทบเชงิบวก	
ให้กบัลกูค้าและทกุฝ่ายทีม่ส่ีวนในควำมส�ำเรจ็ของเรำ

Minor strives to empathize with our customers 
by actively connecting and communicating with 
them through varieties of touchpoints to ensure we 
understand and preempt our customers’ demand. 
We strive to craft and deliver our products and 
services in the manner to achieve our vision of  
being a leader	in	delivering	exceptional	experiences		
that	anticipate	and	satisfy	customers’	aspirations	
and	positively	impact	stakeholders.			

enriching Customers’ 
experience
เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

Management
approach

แนวทาง
การจัดการ
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ในฐำนะผู ้ประกอบกำรร ้ำนอำหำรและโรงแรม  
เราเข้มงวดกับความปลอดภัยและคุณภาพของ	
ผลิตภัณฑ์อาหารเพรำะส่ิงเหล่ำนี้สร้ำงผลกระทบ 
อย่ำงมำกต่อสุขภำพของลูกค้ำ ทีมงำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
ของไมเนอร์ ฟู้ดและไมเนอร์ โฮเทลส์ ท�ำงำนอย่ำง 
ใกล้ชดิกบัคูค้่ำรำยส�ำคญัทีผ่ลติผลติภณัฑ์อำหำรหลกั  
ชั้นที่ 1 ในด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร คุณภำพ 
อำหำร และกำรตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งต้นทำง 
ของผลิตภัณฑ์หลักภำยใต้ห่วงโซ่อุปทำนของเรำ ในปี  
พ.ศ. 2561 36% ของคู ่ค้ำส�ำคัญของไมเนอร์ ฟู ้ด 
และไมเนอร์ โฮเตล็ในประเทศไทย ได้รบักำรตรวจสอบ 
ด้ำนควำมปลอดภยัและคณุภำพของอำหำร  นอกจำกนี้ 
พนักงำนทุกคนต้องผ่ำนกำรอบรมเรื่องมำตรฐำน 
ควำมปลอดภยัของอำหำรและกระบวนกำรจัดกำรกบั
อำหำร เพ่ือให้มั่นใจว่ำอำหำรของเรำผ่ำนมำตรฐำน
ด้ำนควำมปลอดภัยสูงสุดตลอดทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่ม
เตรียมอำหำรจนถึงมือลูกค้ำ

ทีมงำนบริหำรจัดกำรซัพพลำยเชน ของไมเนอร์ ฟู้ด 
ได้พัฒนำควำมร่วมมือกับผู้ผลิตและกระจำยสินค้ำ
อำหำรรำยส�ำคัญของเรำรำยหนึ่ง เพื่อจัดตั้งศูนย์รวม
กระบวนกำรจัดเตรียมผักที่พร้อมรับประทำนและ 
ส่งมอบให้กับร้ำนซิซซ์เล่อร์ ในปี2561 ศูนย์นี้ได้จัดส่ง 
ผัก 63 ชนิด คิดเป็นจ�ำนวน 1,745 ตัน ให้กับร้ำน 
ซิซซ์เล่อร์ 44 สำขำ

กำรจัดตั้งศูนย์จัดเตรียมผักที่พร้อมรับประทำนน้ี  
ไม่เพยีงแต่ท�ำให้ซซิซ์เล่อร์ลดเวลำในกำรเตรยีมอำหำร  
และปรบัปรงุคณุภำพและควำมสม�ำ่เสมอทำงกำยภำพ 
ของผลิตภัณฑ์ แต่ยังช่วยให้มั่นใจในควำมปลอดภัย 
ของอำหำรก่อนที่จะถูกส่งไปยังร ้ำน เมื่อผลผลิต 
ทำงกำรเกษตรถูกส่งไปยังศูนย์จะถูกตรวจสอบ 
ปริมำณสำรก�ำจัดศัตรูพืชและจะถูกส่งเข ้ำไปใน
กระบวนกำรผลิตได้ก็ต่อเมื่อผ่ำนเกณฑ์เท่ำนั้น และ
ผกัทีผ่่ำนกำรตดัแต่งแล้วจะถกูตรวจสอบทำงกำยภำพ
เพื่อให้แน่ใจว่ำน�้ำหนัก ขนำด และสัดส่วนเป็นไปตำม
ข้อก�ำหนดและไม่มีกำรปนเปื้อนจำกวัตถุแปลกปลอม  
ก่อนจะถูกจัดส่งไปยังร้ำนของไมเนอร์ นอกจำกน้ี
ผลิตภัณฑ์ยังต้องผ่ำนกำรทดสอบทำงจุลชีววิทยำ 
ซึ่งเป ็นไปตำมข้อก�ำหนดของหน่วยรำชกำรไทย 
ที่เกี่ยวข้อง

As a hospitality and restaurant operator, we	do	not	
compromise	on	food	product	safety	and	quality		
as these have a significant impact on customer 
health. The sourcing teams of Minor Food and 
Minor Hotels work closely with their critical Tier 1  
core food product suppliers on food safety, food 
quality, and traceability of core products within 
our supply chain. In 2018, 36% of critical suppliers  
of Minor Food and Minor Hotels in Thailand were  
audited on food safety and quality. At operations  
level, all employees undergo training on food 
safety and handling to ensure our high standards  
are followed during food handling and meal 
preparations.

Minor Food’s Supply Chain team has developed a 
partnership with one of our key food manufacturer 
and distributors to centralize the processing of a 
variety of cut and ready-to-eat produce that are  
supplied to Sizzler outlets. In 2018, this centralized  
processing center supplied 1,745 tons of 63 types 
of vegetables to 44 Sizzler outlets. 

The centralized produce processing center 
not only allowed Sizzler to reduce processing 
time and improve product quality and physical 
consistency, but also helped ensure food safety 
before products are released to the stores. When 
produces are delivered to the center, they are 
tested for pesticides and only get passed through 
to processing if the levels are within the threshold. 
Before releasing products for delivery to Minor, 
cut vegetables are physically tested to ensure 
weight, size, and dimension are according to 
specifications and there is no contamination from 
foreign objects. Microbiological tests are also 
undertaken in accordance to applicable Thai 
governmental specifications.

traceability and Food Safety
การตรวจสอบแหลง่ทีม่าและความปลอดภยัของอาหาร

Centralized Produce Processing
ศูนยจ์ดัเตรยีมผกัทีพ่รอ้มรบัประทาน
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สุขภำพของผู ้บริโภคเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอันดับแรก
ของไมเนอร์ เรำมุ่งมั่นเพ่ือรับประกันว่ำผลิตภัณฑ์
ของเรำพร้อมที่จะบริกำรให้กับลูกค้ำโดยไม่มีผลเสีย
ต่อสุขภำพ ส่วนผสมในอำหำรของไมเนอร์ ฟู้ดและ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ปรำศจำกน�้ำมันที่ผ่ำนกระบวนกำร
เติมไฮโดรเจนบำงส่วน ซึ่งเป็นหลักแหล่งของไขมัน
ทรำนส์ เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี ซิซซ์เล่อร์ และไทย 
เอ็กซ์เพรสไม่เติมผงชูรสในผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

โครงการส่วนผสมดเีพือ่สขุภาพทีด่ขีองไมเนอร์	ฟูด้  
ได้เริ่มด�ำเนินกำรกับเบอร์เกอร์คิง ประเทศไทย ในปี  
2560 ตำมด้วยเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนีในปี 2561 
โครงกำรนี้ได้ขจัดสี กล่ิน รส สำรกันบูดสังเครำะห์  
และสำรเติมแต่งอ่ืนๆ โดยกำรแทนที่ด้วยส่วนผสม 
ที่ดีต ่อสุขภำพ ภำยในสิ้นปีที่ผ ่ำนมำผลิตภัณฑ  ์
เบอร์เกอร์คิง ประเทศไทย และเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี
เกือบ 60% ได้รับกำรปรับปรุงสูตรและสอดคล้องกับ
นโยบำยส่วนผสมดีเพื่อสุขภำพที่ดี

Consumers’ health is Minor’s priority concern.   
We pledge to ensure that our products are 
ready to be served to customers with no adverse 
health effects. None of Minor Food and Minor 
Hotels ingredients are produced from partially  
hydrogenated oils that are the main source of 
trans fat. The Pizza Company, Sizzler and Thai 
Express do not add monosodium glutamate in all 
their products.

In 2017, the Minor	Food	Healthy	 Ingredients	
Program was rolled out for Burger King Thailand,  
followed by The Pizza Company in 2018. The 
program replaces artificial colors, flavors,  
preservatives and other selected additives with 
healthier ingredients.  By the end of the year,  
almost 60% of Burger King Thailand and The Pizza 
Company products have been reformulated and 
complied with Healthy Ingredients Policy.

Healthy Ingredients
ส่วนผสมดเีพ่ือสุขภาพทีด่ี

Physical, chemical, and  
microbiological test  
undertaken at central 
processing center to 
ensure product safety

การทดสอบทางกายภาพ เคมี 
และจุลชีววิทยาที่ด�าเนินการ
ที่ศูนย์จัดเตรียมผัก
ที่พร้อมรับประทาน

Incoming 
Raw Material

วัตถุดิบทีเ่ข้ามา

Final
Products

ผลิตภัณฑ์สุดท้าย

Chemical test
การทดสอบทางเคมี

Physical test
การทดสอบทางกายภาพ

Microbiological test
การทดสอบทางจุลชีววิทยา
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Minor is cognizant that in order to emerge as  
a better company that remains a step ahead of 
our competitors, we must embrace change and 
adapt quickly. Technology is rapidly evolving in 
ways that touch every aspect of our customers’ 
lives, and new expectations are set every day. 
Therefore, in order to better connect with our 
customers, innovations and digital become one 
of the key drivers that will impact our customer  
experience, our operations, processes and  
business models. We continue to improve our  
digital delivery channel and observed an increase 
of our online customers from 1.3% of total customers  
in 2017 to 2.1% in 2018. 

In December 2018, Minor Group, Disrupt  
Technology Venture and 500 TukTuks jointly  
organized the inaugural Minor	Tasting	The	Future	
Hackathon	with the objectives of jump-starting  
the food and dining tech ecosystem, and for Minor  
to find new ways of thinking and new pathways to 
growth, and to create value to stay competitive in 
 an increasingly disruptive environment. Innovators,  
startup founders and disruptors from across 
Thailand were selected to participate in the 2-day 
design sprint-like, brainstorming event. The quest 
was to reimagine the future of food retail service 
and casual dining in order to serve the evolving 
demand of over 70 million Thai consumers in the 
next 50 years. 

digitalization & Minor 
tasting the Future
hackathon
ระบบดจิทิลัและไมเนอร ์เทสติง้ 
เดอะ ฟวิเจอร ์แฮกกาธอน

ไมเนอร์ตระหนักว่ำกำรจะสร้ำงบริษัทให้ดีย่ิงย่ิงขึ้น 
และยังคงก้ำวน�ำคู่แข่งของเรำได้นั้น เรำต้องยอมรับ 
กำรเปลีย่นแปลงและปรบัตวัได้อย่ำงรวดเรว็ กำรพฒันำ 
ทำงเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วในรูปแบบที่สัมผัส
กบัทกุแง่มมุของชวีติลกูค้ำ และมคีวำมคำดหวงัใหม่ๆ  
จำกลูกค้ำเกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นเพ่ือให้ติดต่อกับลูกค้ำ 
ได้ดียิ่งขึ้น นวัตกรรมและดิจิทัลจึงกลำยเป็นหน่ึง 
ในปัจจยัหลกัทีจ่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบกำรณ์ 
ของลูกค้ำ กำรด�ำเนินงำน กระบวนกำร และรูปแบบ
กำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ เรำยังคงปรับปรุงช่องทำง 
กำรจดัส่งผ่ำนระบบดจิทิลัอย่ำงต่อเนือ่งและได้สงัเกต
เห็นกำรเพิ่มขึ้นของลูกค้ำในระบบออนไลน์จำก 1.3% 
ของลูกค้ำทั้งหมดในปี 2560 เป็น 2.1% ในปี 2561 

ในเดือนธันวำคม 2561 ไมเนอร์กรุ๊ป ร่วมกับ Disrupt 
Technology Venture และ 500 TukTuks จัดงำน 
เปิดตวั ไมเนอร์	เทสติง้	เดอะ	ฟิวเจอร์	แฮกกาธอน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ 
ด้ำนอำหำรและกำรรบัประทำนอำหำร และท�ำให้ไมเนอร์
มีโอกำสในกำรหำแนวคิดและลู ่ทำงในกำรเติบโต 
ใหม่ๆ เพือ่เพิม่คณุค่ำและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ในตลำดที่มีกำรแข่งขันสูงขึ้น นักนวัตกรรม ผู้ก่อตั้ง
สตำร์ทอพั และผูแ้ข่งขนัจำกหลำยพืน้ทีใ่นประเทศไทย 
ได้รบักำรคดัเลอืกให้เข้ำร่วมกำรแข่งขนักำรระดมสมอง
ในระยะเวลำ 2 วนั เพือ่ค้นหำนวตักรรมด้ำนอำหำรและ
บริกำรในอนำคต ทั้งนี้เป็นกำรรองรับควำมต้องกำร 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของผูบ้รโิภคชำวไทยกว่ำ 70 ล้ำนคน
ต่อไปในอีก 50 ปีข้ำงหน้ำ



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)083

The Hackathon’s focus was on business and 
technology. 23 finalist teams from 98 applicants 
were invited to create new ideas related to  
Food, Dining and Restaurant under themes of 
Digitization of Restaurants, Future of Dining for the 
Hyper Millennial, Future of Food Retail Service, 
Delivery 4.0 and Beyond, Future of Franchise, or 
Future of Dining for the Aging Society

Based on the “Build – Measure – Learn – Share 
Concept”, teams brainstormed ideas, innovated 
and developed new technologies and business 
models to be transformed into a testable prototype.  
Teams also received advice and mentorship to 
improve their products from Minor’s executives 
and other leading executives and entrepreneurs.  
Teams then had to turn their ideas into a “prototype”  
or “practical concept” that can be further  
developed into a solution with real impact after 
the Hackathon.  

แฮกกำธอนครั้งนี้มุ ่งเน้นไปที่ธุรกิจและเทคโนโลยี  
ทมีจ�ำนวน 23 ทมีทีเ่ข้ำรอบสดุท้ำยจำกผูส้มคัร 98 คน
ได้รบัเชญิให้สร้ำงควำมคดิใหม่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัอำหำร 
กำรรับประทำนอำหำรและร้ำนอำหำร ภำยใต้หัวข้อ 
ระบบดิจิตอลของร้ำนอำหำร อนำคตกำรรับประทำน
อำหำรของคนรุ่นใหม่ อนำคตกำรบริกำรของร้ำนค้ำ
ปลีกอำหำร กำรจัดส่ง 4.0 และเหนือกว่ำ อนำคต 
ผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์ หรอือนำคตกำรรบัประทำน
อำหำรส�ำหรับสังคมผู้สูงวัย

จำกแนวคิด “สร้ำง – วัดผล- เรียนรู ้  - แบ่งปัน”  
ทีมที่เข้ำแข่งขันได้ร่วมกันระดมควำมคิดในกำรคิดค้น
และพัฒนำเทคโนโลยีใหม่และโมเดลธุรกิจเพื่อแปลง
เป็นต้นแบบทีส่ำมำรถทดสอบได้ ทมียงัได้รบัค�ำแนะน�ำ 
และรับกำรปรึกษำเพือ่ปรบัปรงุผลติภณัฑ์จำกผูบ้รหิำร
ของไมเนอร์ ผู้บริหำรและผู้ประกอบกำรชั้นน�ำอื่นๆ 
หลังจำกกิจกรรมนี้ทีมต้องแปลงควำมคิดของพวกเขำ
ให้เป็น “ต้นแบบ” หรือ “แนวคิดเชิงปฏิบัติ” ที่สำมำรถ
พัฒนำต่อไปเป็นวิธีแก้ปัญหำที่มีผลกระทบที่แท้จริง

Winning teams: 
ทมีทีช่นะ

Winner 

• Wake Up – An automated  
 coffee dispenser machine
ผู้ชนะเลศิ

• Wake Up - เครื่องท�ำ 
 กำแฟอัตโนมัติ

1st runner up  

• Food Hunter – A crowd 
 funding platform for  
 franchises
รองชนะเลศิอนัดับ 1

• Food Hunter – เวที
 กำรระดมทุนส�ำหรับ
 แฟรนไชส์

2nd runner up  

• Eden Agritech - An edible   
 coating solution to retain   
 freshness for fresh-cut  
 produces
รองชนะเลศิอนัดับ 2

• Eden Agritech – สำรเคลือบ
 อำหำรที่รับประทำนได้ เพื่อ 
 รักษำควำมสดใหม่ของสินค้ำ 
 เกษตรที่ผ่ำนกำรตัดแต่ง

Bill’s Surprise award 

• Maneuver – A drone  
 delivery service
• Memeal : Dietitian AI – 
 Nutritionist assistance  
 platform
รางวลัเซอรไ์พรส์ของคณุบลิ

• Maneuver: บริกำรจัดส่ง 
 โดยโดรน
• Memeal: ฐำนข้อมูลควำม 
 ช่วยเหลือจำกนักโภชนำกำร 
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แบรนด์ของไมเนอร์แต่ละแบรนด์มีแนวทำงการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็น
ของตัวเองเพื่อตอบสนองลักษณะเฉพำะตัวของแต่ละ
แบรนด์ ในอดีตคะแนนควำมพงึพอใจของลูกค้ำถูกใช้
เป็นตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำน แต่เนื่องจำกพฤติกรรม 
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป แบรนด์ของโรงแรมในเครอื
ไมเนอร์ และเบอร์เกอร์คิง ประเทศไทยจึงได้เปลี่ยน
ไปใช้ดัชนีชี้วัดควำมภักดีของลูกค้ำ (Net Promoter 
Score - NPS) เป็นมำตรฐำนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
แทน ดชันชีีว้ดั NPS วดัควำมภกัดต่ีอแบรนด์ของลกูค้ำ 
และควำมเตม็ใจของลกูค้ำในกำรแนะน�ำแบรนด์ให้กบั
ผูอ้ืน่ ซึง่แบรนด์ของโรงแรมในเครอืไมเนอร์และไมเนอร์ 
ฟู้ดก�ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรและ 
รวบรวมข้อมูล เพื่อก�ำหนดตัวชี้วัดที่ เป ็นตัวแทน 
ควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มีประสิทธิภำพที่สุดต่อไป

To cater to unique brand requirements, each  
Minor brand has its own customer	relationship		
management approach and key performance  
indicators. Historically, Customer Satisfaction  
Score was used as a key performance indicator.  
Due to changing consumer practices, Minor  
Hotels brands and Burger King Thailand have  
changed to use the concept of Net Promoter Score  
(NPS) as a customer satisfaction benchmark.  
NPS measures customer brand loyalty and  
customer willingness to recommend a brand to  
others.  Brands of Minor Hotels and Minor Food  
are in the midst of changing the methodology  
and consolidating data to establish more  
representative key performance indicators on 
customer satisfaction.

Customer relationship 
Management
การสรา้งความสัมพันธท์ีด่กีบัลูกคา้

Note:
Minor Hotels: Data from 139 hotel properties extracted from 2 different systems 
Minor Food: Data from Burger King  (Net Promoter Score), The Pizza Company, Swensen, and The Coffee Club
Minor Lifestyle: Data integrated from normal Customer Satisfaction and Mystery Shopping Program
หมำยเหตุ:
ไมเนอร์ โฮเทลส์: ข้อมูลจำก 139 โรงแรม มำจำก 2 ระบบที่แตกต่ำงกัน
ไมเนอร์ ฟู้ด: ข้อมูลจำกเบอร์เกอร์ คิง (Net Promoter Score) เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี  สเวนเซ่นส์ และเดอะ คอฟฟี่ คลับ
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์: ข้อมูลรวมกันจำกคะแนนควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และ Mystery Shopping Program

%Customer 
Satisfaction
%ความพึงพอใจของลูกคา้

Year 2015 2016 2017 2018
ปี 2558 2559 2560 2561

74.7 76.0
87.7 89.4
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Compliance

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

2. No material non-compliance was identified on the 
health and safety impacts of our products and 
services, and our marketing communications.  

3. No substantiated complaints concerning breaches  
of customer privacy and losses of customer data 
were identified.

การปฏบัิตติามข้อก�าหนด 

1. แบรนด์ของเรำมุ่งมั่นที่ในกำรท�ำกำรตลำดและ
สื่อสำรในรูปแบบที่เหมำะสมกับลูกค้ำ และเคำรพ
ควำมเป็นส่วนตวัของลกูค้ำ ลกูค้ำทีไ่ด้รบักำรสือ่สำร 
ผ่ำนสือ่ออนไลน์โดยตรงจำกแบรนด์ของเรำสำมำรถ 
เลือกที่จะไม่รับข่ำวสำรและข้อมูลได้ตลอดเวลำ 
เว็บไซต์โรงแรมของเรำมีกำรระบุเรื่อง “นโยบำย
ควำมเป็นส่วนตวั” ซึง่แจ้งรำยละเอยีดของนโยบำย
และกำรปฏิบัติของเรำในกำรเก็บรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของแขกผู้เข้ำพัก

2. ไม่พบผลกระทบด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพ
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร และกำรส่ือสำรด้ำน 
กำรตลำดที่ขัดต่อกฎหมำยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

3. ไม่พบข้อร้องเรียนเก่ียวกับกำรละเมิดควำมเป็น 
ส่วนตัวของลูกค้ำและกำรสูญหำยของข้อมูลอย่ำง
มีนัยส�ำคัญ
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โครงกำรอนันตรำดอลลาร์ฟอร์ดีดส์เป็นโครงกำร 
ที่เชิญชวนให้แขกที่มำพักร่วมบริจำคเงินประมำณ 
หนึ่งดอลล่ำร์สหรัฐต่อคืน ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย
โครงกำรอนันตรำดอลลำร์ฟอร์ดีดส์ยังคงสนับสนุน
องค์กรที่ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 3 แห่ง: ศูนย์สมเด็จ
พระเทพพระรัตน์	แก้ไขความพิการบนใบหน้า
และกะโหลกศีรษะ	มูลนิธิโกลเด้น	ไทรแองเกิ้ล	
เอลเลเฟ่น	และมูลนิธิเพ่ือการอนุรักษ์เต่าทะเล	
หาดไม้ขาว ในปีพ. ศ. 2561 ไมเนอร์ โฮเทลส์สมทบทนุ
ในจ�ำนวนที่เท่ำกันกับเงินบริจำคของแขก จ�ำนวนเงิน
ทั้งหมดรวม 5,553,690 บำท ถูกแบ่งออกเป็นจ�ำนวน
เท่ำกัน 3 ส่วนเพื่อบริจำคให้กับทั้ง 3 องค์กร

Dollars	for	Deeds is a program that invites guests 
to donate approximately USD 1 per night stay 
which will be contributed towards the deserving  
causes that uplift the well-being of the local  
communities and the environment.  

thailand
Dollars for Deeds continued to support three 
beneficiary organizations: Princess	Sirindhorn	
Craniofacial	Center, Golden	Triangle	Asian		
Elephant	Foundation and Mai	Khao	Marine	Turtle	
Foundation. In 2018 Minor Hotels matched the 
amount raised from Dollars for Deeds in Thailand  
dollar-for-dollar. A total contribution of Baht 
5,553,690 was equally divided and distributed 
to the 3 organization.

In 2018, Minor Hotels and Sizzler Thailand  
continued to advocate social responsibility by  
offering services and products that were tied in 
with cause-related campaigns. These campaigns 
provided guests and customers with opportunities  
to give back to the society. 

Cause-related Campaigns
โครงการการตลาดเพ่ือสังคม

ในปี 2561 ไมเนอร์ โฮเทลส์ และซซิซ์เล่อร์ ประเทศไทย
ยงัคงสนบัสนนุควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยน�ำเสนอ
บริกำรและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องด้วยกำรจัดกิจกรรม
ทำงกำรตลำด ซึ่งเปิดโอกำสให้ลูกค้ำของเรำ ได้มีส่วน
ร่วมในกำรคืนก�ำไรกลับสู่สังคม

Minor Hotels – Dollars for Deeds
ไมเนอร ์โฮเทลส์ – โครงการอนนัตราดอลลารฟ์อรด์ดีส์
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ในปี 2561 ซิซซ์เลอร์ได้ร ่วมมือกับ Food4Good 
 ซึง่เป็นองค์กรไม่แสวงหำก�ำไรทีมุ่ง่เน้นกำรแก้ไขปัญหำ 
กำรขำดแคลนสำรอำหำรในเดก็ทีย่ำกไร้ในประเทศไทย  
ลูกค้ำที่ซื้ออำหำรตำมเมนูที่ก�ำหนดคือ “New York 
Steak” จะได้ร่วมบริจำค 10 บำท กับ Food4Good 
ซ่ึงน�ำไปจัดหำอำหำรที่มีคุณค่ำให้แก่เด็กที่ยำกจน  
ในปี 2560 ซซิซ์เลอร์สำมำรถขำยเมนนูีไ้ด้ 81,617 จำน 
คิดเป็นเงินบริจำค 816,170 บำท

ซิซซ์เล่อร์ประเทศไทยร่วมมือกับ Socialgiver ซึ่งเป็น 
กิจกำรเพื่อสังคมในประเทศไทยที่ ได ้รับรำงวัล  
Socialgiver ระดมทุนเพื่อกำรกุศลผ่ำนกำรขำย  
GiveCards ที่ได้รับบริจำคจำกแบรนด์ที่มีช่ือเสียง 
ของไทยบนระบบออนไลน์ ซิซซ์เล่อร์ ประเทศไทย
บริจำค Givecard เป ็นจ�ำนวน 104,700 บำท  
ซึ่ง GiveCard แต่ละใบจะถูกขำยโดย Socialgiver  
ในรำคำลดพิเศษ และรำยได้หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำย 
ถูกน�ำไปสนับสนุนควำมช่วยเหลือทำงสังคม

In 2018, Sizzler Thailand continued to partner with 
Food4Good, a non-profit organization that focuses  
on solving malnutrition among underprivileged 
children in Thailand.  It partners with restaurants 
and hotels to offer Food4Good-branded meals 
as a menu option.  For each purchased meal, 
Baht 10 is donated and used to provide healthy 
meals to underprivileged children in Thailand.  
Sizzler Thailand sold 81,617 plates of New York 
Steak, resulting in a contribution of Baht 816,170 
to Food4Good. 

Sizzler Thailand also partnered with Socialgiver,  
a Thai award-winning social enterprise. Socialgiver  
raises funds for causes through selling GiveCards 
pledged by some of Thailand’s most prominent 
brands on its online platform. Sizzler Thailand 
donated GiveCards amounting to Baht 104,700.  
Each GiveCard was then sold by Socialgiver at  
a discounted price and proceeds net of administrative  
cost will be used to support social causes.

Sizzler Thailand – Partnerships with Food4Good and Socialgiver
ซซิซเ์ลอ่ร ์ประเทศไทย - ความรว่มมอืกบั Food4Good และ Socialgiver

Vietnam
Dollars for Deeds is championed by Anantara		
Hoi	 An, which initiated a partnership	with		
Kianh	Foundation in 2017. Kianh Foundation is  
a not-for-profit organization focused on supporting  
special-needs children and youth. The partnership  
involves providing employment opportunities to 
young people with disabilities who have completed  
vocational training with Kianh Foundation.  
In November 2018, the first graduate from Kianh  
Foundation was offered part-time work with  
Anantara Hoi An. Total 2018 contributions to 
Kianh Foundation was USD 30,924.

เวยีดนาม
โครงกำรอนันตรำดอลลำร์ฟอร์ดีดส์ โดยอนันตรำ  
ฮอยอัน ริเริ่มกำรเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิ Kianh ในปี 
2560 มูลนิธิ Kianh เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร 
ทีมุ่ง่เน้นกำรสนบัสนนุเดก็และเยำวชนทีม่คีวำมต้องกำร 
พิเศษ ควำมร่วมมือนี้เก่ียวข้องกับกำรจัดหำโอกำส
กำรจ้ำงงำนให้กบัวยัรุน่ทีม่คีวำมพกิำรและผ่ำนกำรฝึก
อบรมสำยอำชพีกบัมลูนธิ ิKianh ในเดอืนพฤศจกิำยน 
2561 ผู้จบกำรศึกษำคนแรกจำกมูลนิธิ Kianh ได้
รับงำนนอกเวลำกับอนันตรำ ฮอยอัน จ�ำนวนเงิน
สนับสนุนมูลนิธิฯ ประจ�ำปี 2561 รวมทั้งส้ิน 30,924 
ดอลล่ำร์สหรัฐ
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เปิดตัวโครงกำร 365	วันแห่ง	
การบริการในเดือนมกรำคม 2561 โครงกำรนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องพนักงำนที่สำมำรถส่งมอบ 
ประสบกำรณ์ที่น่ำจดจ�ำให้กบัแขกในทกุวนัตลอดทัง้ปี  
เรือ่งของสมำชกิทีไ่ด้รบักำรยกย่องจะถกูตพีมิพ์ในเรือ่ง 
กำรบริกำรที่ยอดเยี่ยมทุกเดือน และสมำชิกจะได้รับ 
กำรช่ืนชมในควำมพยำยำมที่ไม่ธรรมดำของพวกเขำ  
เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้ผู้อื่นหันมำท�ำเช่นเดียวกัน  
หนึ่งในเร่ืองรำวกำรบริกำรทีย่อดเยีย่มของเรำ ได้ชืน่ชม 
พนกังำนทีเ่สนอแนวคดิใหม่ในกำรให้บรกิำร  โดยกำรจัด 
แซนวิชในขนำดพอดีค�ำเพื่อให้รับประทำนได้สะดวก
ข้ึนและเดนิเสรฟิให้กบัผูเ้ข้ำร่วมกำรประชมุ กำรบรกิำร
ที่สร้ำงสรรค์น้ีได้สร้ำงควำมประทับใจให้ลูกค้ำเป็น
อย่ำงมำกด้วยควำมใส่ใจในกำรบริกำร และควำมคิด
ที่สร้ำงสรรค์นี้ยังช่วยลดปริมำณของอำหำรที่เหลือ  
มีผลท�ำให้ขยะจำกเศษอำหำรมีปริมำณน้อยลง  
และสร้ำงผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

Minor Hotels launched its 365	Days	of	Service	
program in January 2018. The program shines a 
spotlight on team members who have gone above  
and beyond to deliver memorable experiences 
to guests, every day of the year. Deserving  
team members are featured in an exceptional 
service story every month, applauded for their  
extraordinary efforts with the objective to inspire  
others to do the same One of our great ser-
vice stories recognized a team member who  
suggested a new idea of serving and carefully  
arranged break-time sandwiches in tasty bite 
size. The sandwiches were put on a wooden 
tray with neck strap and personally served to 
attendees of a conference. This creative serving 
method impressed guests with great personal 
service. In addition, this tasty bite serving helped 
to reduce the amount of food leftovers, resulting 
in less food waste and creating positive impact 
to the environment.   

365 days of Service
โครงการ 365 วนัแหง่การบรกิาร

Guest experiences
การสรา้งสรรคป์ระสบการณ์ทีด่ี
ให้กบัลูกคา้
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การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในทุกจุดในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้แบรนด์ของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเหนือควำมคำดหมำย  
เรำตอบสนองด้วยกำรสร้ำงสรรค์และส่งมอบประสบกำรณ์ที่น่ำจดจ�ำที่ช่วยเพิ่มควำมเป็นอยู่ 
ที่ดีให้กับลูกค้ำ ในขณะเดียวกันประสบกำรณ์เหล่ำน้ียังแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถ่ิน  
และสภำพแวดล้อมที่เรำด�ำเนินงำนอยู่

แบรนด์อนันตรำ ของไมเนอร์ โฮเทลส์ มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สะท้อนถึง “ควำมหรูหรำ 
อย่ำงแท้จริงและกำรสัมผัสถึงประสบกำรณ์ท้องถิ่น” จึงออกแบบประสบกำรณ์ให้ลูกค้ำ 
ที่มำพักได้มีโอกำสสัมผัสกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และควำมสวยงำมของธรรมชำติ ในบริเวณ
ที่โรงแรมตั้งอยู่

Active	engagement	at	every	guest	touchpoint enables Minor Hotels’ brands to stay 
ahead of guest demand. We respond by crafting and delivering thoughtful offerings  
and memorable experiences that enhance customer well-being. At the same time, 
these experiences also showcase the local culture and environment where we operate. 

Anantara is Minor Hotels’ flagship brand.  Its brand positioning of “authentic luxury and 
locally connected” is focused on delivering thoughtfully-curated guest experiences.   
These experiences also include elements of culture, heritage and natural beauty of 
a property’s location.

• อนนัตรา	องักอร์	รสีอร์ท	: ผูเ้ชีย่วชำญ
ด้ำนวดั – ทรปิ 1 วนัทีอ่อกแบบมำเฉพำะ
กับผู ้ เชี่ยวชำญด้ำนวัดของอนันตรำ  
เพื่อเยี่ยมชมซำกปรักหักพังท่ีซ่อนตัว 
อยู่ในป่ำและไม่ค่อยมีคนรู้จัก

• อนนัตรา	คาลูทารา	รสีอร์ท	: Lunuganga  
Estate Tour – กำรเยี่ยมชมที่พักอำศัย
ในชนบทของเจฟฟรีย์ บำวำซึ่งสร้ำงใน
พื้นที่ที่เคยเป็นจำกสวนยำงและอบเชย

• อัล	บาลีด	ซาลาลาห์	บาย	อนันตรา	: 
กจิกรรมเดนิป่ำบนภเูขำครึง่วนั – เดนิป่ำ  
6 ชั่วโมงผ่ำนกุหลำบทะเลทรำยและ 
ต้นมังกรอำยุหลำยร้อยปี ไปยังที่รำบสูง 
1,700 เมตรเหนอืระดบัน�ำ้ทะเล ตำมด้วย 
กำรลงจำกภูเขำเพ่ือชมหลุมยุบ Tawi 
Attair และถ�้ำ Taiq ที่ใหญ่ท่ีสุดบน
คำบสมุทรอำหรับตอนใต้

• Anantara	Angkor	Resort: Temple 
Guru – Tailored daytrips to uncover 
lesser-known ruins hidden away in 
the jungle with Anantara’s Temple 
Guru.

• Anantara	Kalutara	Resort: Lunuganga  
Estate Tour – Excursion to the late 
Geoffrey Bawa’s country residence, 
which was transformed from a rubber 
and cinnamon estate.  

• Al	Baleed	Resort	Salalah	by	Anantara:	 
Half-Day Mountain Trekking Excursion  
– Six-hour trek past desert roses 
and centuries-old dragon trees, to 
a plateau 1,700m above sea level, 
followed by  descending a mountain 
to view the Tawi Attair sinkhole and 
Taiq cave, the largest on southern 
Arabian peninsula.
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ในแอฟริกำแขกสำมำรถเ ลือกที่ จะมีส ่วนร ่วม 
ในประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัชมุชนท้องถิน่ทีน่�ำเสนอ
โดยโรงแรมในเครือเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น ตัวอย่ำง
เช่น ทัวร์ไร่กำแฟ “Bean-to-Cup” ของอรุชำ คอฟฟี่ 
ลอดจ์กับเชี่ยวชำญด้ำนกำแฟ กำรเย่ียมชมโรงเรียน
ในท้องถ่ินของ แซนด์ ริเวอร์ มำไซ มำร่ำ ซึ่งได้รับ 
กำรสนบัสนนุจำกมลูนธิ ิLand & Life ทำรำงกริ ีทรท๊ีอปส์  
น�ำเสนอกำรเยีย่มชมหมูบ้่ำนชำวมำไซ ซึง่ให้ข้อมลูเชงิลกึ 
ที่สมบูรณ์แบบเกี่ยวกับกำรใช้ชีวิตของชนเผ่ำมำไซ

ประสบกำรณ์ของแขกผู ้เข้ำพักของ แซนด์ ริเวอร์  
มำไซ มำร่ำ ในกำรเยี่ยมชมโรงเรียนประถมเอ็มบิติ ที่
สนับสนุนโดยมูลนิธิ Land & Life สนับสนุนกำรระดม
ทุนส�ำหรับกำรพัฒนำโรงเรียนและกำรจัดหำอุปกรณ์
กำรเรยีน ซึง่ท�ำให้มัน่ใจได้ว่ำชมุชนทีอ่ำศยัอยูใ่กล้พืน้ที่
อนุรักษ์จะได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรท่องเที่ยว

In Africa, guests can choose to participate in 
experiences involving local communities that are  
offered by Elewana Collections’ lodges and camps.  
Examples include Arusha Coffee Lodge’s  
“Bean-to-Cup” Coffee Estate Tour with the lodge’s 
Coffee Guide; Sand River Masai Mara’s visit to  
a local school supported by Land & Life Foundation;  
Tarangire Treetops’ the Masai Village Tour, which 
gives a perfect insight to the life of the Masai.

Sand River Masai Mara’s guest experience of  
visiting the Embiti Primary School supported by 
Land & Life Foundation supports fundraising 
needs for the school’s development priorities 
and provision of school supplies. This ensures 
that communities living near conservation areas 
receive direct benefits from tourism.
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สุขสมดุล	โดยอนันตรา คือแนวคิดในกำรสร้ำง
สุขภำพที่ดีที่มอบประสบกำรณ์ 3 อย่ำง เพื่อให  ้
แขกที่เข้ำพักได้รับควำมรู้และทักษะด้ำนกำรดูแล
สุขภำพ โครงกำรนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2557 ปัจจุบัน
โรงแรมในเครืออนันตรำ 23 แห่งในประเทศไทย 
อินโดนีเซีย มัลดีฟส์ ตะวันออกกลำง และศรีลังกำ
ได้เสนอโปรแกรมนี้ให้กับแขกที่เข้ำพัก

Balance	Wellness	by	Anantara is a wellness 
program that offers three experiences tailored 
to equip guests with health and well-being  
enhancement knowledge and skills.  Launched 
in 2014, the program is currently offered at  
a total of 23 properties in Thailand, Indonesia, 
the Maldives, the Middle East and Sri Lanka.

Visiting Masters of Wellness
พบผู้ช�านาญการดา้นสุขภาพ

Balance Wellness Retreat 
ความสมดลุของการบ�าบดั 
เพ่ือการมสุีขภาพทีด่ี

Balance Culinary Wellness
ความสมดลุของอาหาร
เพ่ือการมสุีขภาพทีด่ี

Balance Wellness by anantara   
สุขสมดลุ โดยอนนัตรา
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Elevating 
Environmental
Protection
ยกระดับการปกป้องส่ิงแวดล้อม 



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)093

เรามุง่มัน่ในการปกป้องสิง่แวดล้อม – ด้วยความมุง่มัน่ 
ของเราที่ จะลดผลกระทบต ่อ ส่ิงแวดล ้อมจาก 
การด�าเนนิงานของเรา ตัง้แต่การออกแบบ การก่อสร้าง 
การด�าเนินงานและการปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจน 
การส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในที่ที่เราด�าเนินการอยู่ เพื่อช่วยลดปัจจัยที่ท�าให้เกิด 
ภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศเปลีย่นแปลง อกีทัง้ช่วย 
การปกป้องทรพัยากรทางทะเลและระบบนเิวศทางบก

ไมเนอร์ด�ำเนินธุรกิจในกว่ำ 60 ประเทศ ตั้งแต่ภูมิภำค
เอเชียถึงออสเตรเลีย ภูมิภำคตะวันออกกลำงไปยัง
ยุโรป และภำคพ้ืนแอฟริกำจนถึงอเมริกำ ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมของเรำมีทั้งควำมท้ำทำยและโอกำส 
ในปี 2561 เรำได้ประกำศนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม
ของบริษัท และส่ือสำรนโยบำยนี้กับทุกหน่วยธุรกิจ 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกหน่วยธุรกิจจัดหำวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำต ิจดักำรกบักำรปล่อยมลพษิ
ทำงส่ิงแวดล้อมอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ตลอดจน
ปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพทัง้ทำงทะเลและ
ทำงบกที่เกี่ยวข้อง

We aspire in Environmental Protection – with our 
commitment to minimizing our impacts on the 
environment in all our practices from our designs, 
constructions, operations and renovations and 
promote biodiversity conservation wherever we 
have a footprint, to help mitigate global warming 
and climate change and protect life below water 
& life on land.

Minor operates in over 60 countries ranging  
from Asia to Australia, the Middle East to Europe,  
and Africa to America. Our impact to the  
environment presents both challenges and  
opportunities. In 2018, we developed a group-wide  
Environmental Policy, communicated this policy  
to all business units, and encouraged them to 
responsibly source raw materials and products,  
optimize consumption of natural resources,  
responsibly manage environmental discharges, 
and conserve and protect on-land and below-
water biodiversity where applicable. 

เรำมุง่มัน่ทีจ่ะน�ำเสนอผลติภณัฑ์และบรกิำรทีย่อดเยีย่ม 
ให้กบัลกูค้ำของเรำ ในขณะทีป่กป้องสิง่แวดล้อม และ
ด�ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมกฎหมำยหรือข้อก�ำหนด
ในกำรใช้ประโยชน์จำกทรพัยำกรและกำรปล่อยมลพษิ
ของเรำ ด้วยหลกักำร 3R – กำรลด (Reduce) กำรใช้ซ�ำ้ 
(Reuse) และกำรรไีซเคลิ (Recycle)  ไมเนอร์ให้ค�ำมัน่
ว่ำจะอนุรักษ์ทั้งทรัพยำกรทำงทะเลและระบบนิเวศ
ทำงบก ในพื้นที่แหล่งธรรมชำติที่มีพื้นที่ติดกับโรงแรม
ของเรำ ผ่ำนกำรร่วมมือกับองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญ 

แนวทำงกำรจัดกำรครอบคลุมประเด็นส�ำคัญด้ำน 
สิ่งแวดล้อม มีประเด็นย่อยในด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน 
น�ำ้ กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก ของเสยี และกำรจดักำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยในปี พ. ศ. 2561  
เรำสำมำรถรวบรวมข้อมลูอย่ำงเพยีงพอในกำรก�ำหนด
เป้ำหมำยระยะยำวด้ำนพลังงำน กำรปล่อยมลพิษ 
ทำงอำกำศ และกำรใช้น�้ำส�ำหรับไมเนอร์ โฮเทลส์  
ซึ่งได้มีกำรเปิดเผยเป้ำหมำยเหล่ำนั้นไว้ในรำยงำน
ฉบับนี้ด ้วย และในขณะนี้เรำก�ำลังอยู ่ในขั้นตอน 
กำรรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลของทุกประเด็นย่อย 
ส�ำหรับทุกหน่วยธุรกิจ เรำมุ ่งหวังว ่ำจะสำมำรถ 
เปิดเผยเป้ำหมำยระยะยำวและผลกำรด�ำเนินงำน 
ของหน่วยธุรกิจเหล่ำนั้นในอนำคตอันใกล้ ท้ังน้ี 
รำยละเอียดของแนวทำงกำรจัดกำรและกำรประเมิน
ประเด็นส�ำคัญนี้ จะมีกำรอธิบำยไว้ในส่วนถัดไป

We strive to offer our great products and services 
to customers while protecting the environment, 
in compliance with or above applicable laws 
and regulations, with the 3R approach - Reduce  
Reuse and Recycle our natural resource utilization  
and emissions. By partnering with competent 
organizations, Minor pledges to conserve both on 
land and below water close to our nature-based 
hotel properties.

Our management approach covers our material 
topic of Environment with sub topics of Energy,  
Water, Emission, Waste and Biodiversity. In 2018,  
we were able to collect sufficient data to set  
long-term goals on energy, emission and water  
for Minor Hotels, which are disclosed in this report.  
We are currently in the process of data collection,  
verification and consolidation of all sub topics for 
all business units. We aim to be able to disclose 
such long-term goals and performance in the  
near future. The details of how we manage and 
evaluate this topic are described in the respective 
sections.

Management
approach

แนวทาง
การจัดการ

https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-en.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/environmental-policy-th.pdf
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During our annual strategy review in 2018, we established our pioneer set of Group-wide Environmental 
Protection Goals – to be achieved by 2023:

20% 
reduction in water intensity 

for Minor Hotels 
(Baseline 2016)

อตัราการปลอ่ย
กา๊ซาร์บอนไดออกไซดใ์นโรงแรม

ทีล่ดลง เทยีบกบัป ี2559

โรงแรมทีม่พ้ืีนทีต่ดิกับ
แหลง่ธรรมชาต ิมโีครงการดา้นการอนรุกัษ์

ในระยะยาวอย่างนอ้ย 1 โครงการ

In 2018 our environmental protection performance is listed below:
• Minor Hotels’ water intensity reduced by 11.9% compared to 2016
• Minor Hotels’ energy intensity reduced by 2.1% compared to 2016
• Minor Hotels’ carbon dioxide emission reduced by 5.9% compared to 2016
• 64% of our nature-based hotels have at least one long-term conservation initiatives

ในระหว่ำงกำรทบทวนกลยทุธ์ประจ�ำปี 2561 เรำได้รเิริม่ก�ำหนดเป้ำหมำยด้ำนกำรปกป้องสิง่แวดล้อมครอบคลมุ
ทุกกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้บรรลุภำยในปี 2566 ดังนี้

ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันสิ่งแวดล้อมประจ�ำปี 2561 มีดังนี้
• อัตรำกำรใช้น�้ำของไมเนอร์ โฮเทลส์ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับปี 2559
• อัตรำกำรใช้พลังงำนของไมเนอร์ โฮเทลส์ ลดลง 2.1% เมื่อเทียบกับปี 2559
• อัตรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ของไมเนอร์ โฮเทลส์ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับปี 2559
• 64% ของโรงแรมมีพื้นที่ติดกับแหล่งธรรมชำติ มีโครงกำรอนุรักษ์ระยะยำวอย่ำงน้อยหนึ่งโครงกำร

20% 
reduction in energy intensity 

for Minor Hotels 
(Baseline 2016)

20% 
reduction in 

carbon dioxide emission 
for Minor Hotels 
(Baseline 2016)

100% 
of nature-based hotels 

having at least one 
long-term conservation 

initiative

อตัราการใช้น�้าในโรงแรม
ทีล่ดลง เทยีบกบัป ี2559

อัตราการใชพ้ลงังานในโรงแรม
ทีล่ดลง เทยีบกับป ี2559
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ไมเนอร ์ตระหนักว ่ำกำรเป ็นบริษัทระดับโลกนั้นมำพร ้อมกับ 
ความรบัผิดชอบต่อโลกทีเ่ราอาศยัอยู	่ปัจจบุนัไมเนอร์มร้ีำนอำหำร
และจุดจ�ำหน่ำยสินค้ำไลฟ์สไตล์มำกกว่ำ 2,700 แห่งและโรงแรม  
513 แห่งใน 62 ประเทศ เรำจ�ำต้องค�ำนึงว่ำกำรด�ำเนินกิจกำรของ
เรำอำจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เรำด�ำเนินกำรอยู่ได้  
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่เรำต้องบริหำรจัดกำรผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม
อย่ำงมีควำมรับผิดชอบไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
รวมถงึจำกกำรปล่อยมลพษิ เช่น ขยะ กำรปล่อยน�ำ้ทิง้ กำรปล่อยก๊ำซ 
เรอืนกระจก และกำรปล่อยมลพษิทำงอำกำศ ดงันัน้ หลกักำรของเรำ
ครอบคลุมถึงกำรพิจำรณำกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้
แนวคิดของกำรลด กำรใช้ซ�้ำ และกำรรีไซเคิล เข้ำกับโครงกำรต่ำงๆ  
ตั้งแต่กำรออกแบบและกำรก่อสร้ำงโรงแรม ร้ำนค้ำและโรงงำน 
ของเรำ และครอบคลุมถึงกำรด�ำเนินงำนและกำรปรับปรุงซ่อมแซม

Minor is cognizant that being a global company comes with 
responsibility	for	the	world	we	live	in. With portfolio of over 2,700 
food and lifestyle retail outlets and 513 hotels in 62 countries,  
we need to be mindful of how our presence may impact the 
environment in which we operate. It is imperative that we  
responsibly manage our environmental footprint, generated 
from natural resources and raw materials utilization, as well 
as from discharges such as waste, wastewater effluent,  
greenhouse gas and air emissions. From the design and 
construction of our properties, outlets and factories, to the 
operations and renovation, our approach involves careful  
considerations to minimize environmental impact through  
various initiatives that generally fall within the concept of  
reduce, reuse, and recycle wherever possible. 

Managing 
environmental impact   
การจัดการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

In 2018, Minor responded to CDP Climate Change 
questionnaire. Our Climate Change score is “C” 
which is equivalent to Asia regional average score, 
and Supplier Engagement Rating is “B-”. CDP runs 
the global disclosure system that enables companies  
to measure and manage their environmental impacts.  
CDP’s most comprehensive collection of self-reported  
environmental data in the world is used to make  
better-informed decisions by investors and purchasers 
along with policy makers around the globe.

ในปี 2561 ไมเนอร์ได้ตอบแบบสอบถำมของโครงกำร 
เปิดเผยข้อมูลคำร์บอน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) ได้รับระดับคะแนน C  
ซึ่งเทียบเท่ำกับระดับคะแนนเฉล่ียของภูมิภำคเอเชีย และ
ระดับกำรมีส่วนร่วมกับคู่ค้ำอยู่ที่ B- ทั้งนี้โครงกำรเปิดเผย
ข้อมลูคำร์บอน เป็นระบบเปิดเผยข้อมลูระดบัโลกทีใ่ห้บรษิทั
ต่ำงๆ สำมำรถวัดและจัดกำรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
โดยโครงกำรนี้ถือเป็นระบบเก็บข้อมูลด้วยตนเองด้ำน 
สิ่งแวดล้อมที่มีเนื้อหำครอบคลุมมำกที่สุด และถูกใช้ 
ในกำรตัดสินใจของนักลงทุนและผู้ซื้อ ตลอดจนผู้ก�ำหนด
นโยบำยทั่วโลก
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ในปี 2561 อัตรำกำรใช้น�้ำของโรงงำนลดลง 11.5% 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นี่คือควำมส�ำเร็จจำกกำรติดตั้ง 
โรงผลิตน�้ำอ่อนใหม่ ซ่ึงท�ำให้ใช้น�้ำน้อยกว่ำเดิม 
ในกำรล้ำงท�ำควำมสะอำดแบบน�้ำไหลย้อนกลับ 
(Backwash) และกำรซ่อมแซมกำรรั่วไหลของหม้อ 
ไอน�ำ้ อกีทัง้ของเสยีทีเ่กดิขึน้กล็ดลง 53.1% เมือ่เทยีบกบั 
ปี 2560 กำรลดลงของของเสยีอย่ำงมนียัส�ำคญัสบืเนือ่ง 
จำกกำรผลิตชีสที่ลดลง กระบวนกำรกำรผลิตชีสนี้ 
มีหำงนมเป็นผลพลอยได้ซ่ึงต้องได้รับกำรดูแลอย่ำง
เหมำะสม ดังนัน้ไมเนอร์ แดรี ่จึงได้หำวธิกีำรใช้ประโยชน์
จำกน�้ำหำงนมในกำรผลิตไอศกรีมซอฟท์เสิร ์ฟ  
และน�ำส่วนทีเ่หลอืไปใช้ในโครงกำรปุย๋เพือ่กำรเกษตร 
ถือเป็นกำรจัดกำรกับหำงนมส่วนเกินที่ส ่งผลให  ้
ค่ำคุณภำพน�้ำทิ้งสูงหลังกำรบ�ำบัดในปีก่อนหน้ำ 

In 2018, the water usage at the factories was 
reduced by 11.5% compared to last year. This 
was achieved from the installation of new water 
softener plant which required less water for back-
washing, and the repair of boiler leakage. Waste 
generated was also reduced by 53.1% compared 
to 2017. The significant decrease in waste was 
largely due to reduced cheese production, the 
process in which liquid whey was generated as 
by-product and needed to be treated. In addition, 
to combat the excess whey issue which resulted 
in spikes in treated water effluents in the previous 
year, Minor Dairy used the liquid whey to produce 
soft-serve ice cream, while the remaining excess 
was used for fertilizer project. 

Minor Food
environment-Friendly 
Practices
การด�าเนนิงานอยา่งเป็นมติร
กบัส่ิงแวดลอ้มของไมเนอร ์ฟูด้

Minor Dairy and Minor Cheese
ไมเนอร ์แดรี ่และไมเนอร ์ชสี
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หน่วยงำนพฒันำโครงกำรยงัคงด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงอย่ำง 
ต่อเนือ่ง โดยใช้ส่วนประกอบส�าเรจ็รปูในการก่อสร้าง	
ส�ำหรับร้ำนเบอร์เกอร์ คิง 8 ร้ำนและร้ำนเดอะ พิซซ่ำ 
คอมปะน ี1 ร้ำน และยงัมกีำรตดิตัง้อปุกรณ์ประหยดั
พลังงาน เช่น เครื่องล้ำงจำนแบบใหม่ และกำรติดตั้ง
หลอด LED แบบใหม่ทีร้่ำนอำหำรของเรำ เป็นต้น และ
ในแง่ของกำรออกแบบร้ำน ได้มกีำรย้ำยคอมเพรสเซอร์
ของตูแ้ช่เยน็ / แช่แขง็ออกไปนอกร้ำนเพือ่ลดกำรปล่อย
อำกำศร้อนภำยในร้ำน ส่งผลให้เกิดกำรลดกำรใช้
ไฟฟ้ำส�ำหรับเครื่องปรับอำกำศ ทั้งนี้สำมำรถค�ำนวณ
ผลประหยัดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรเหล่ำน้ี 
ได้มำกกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี

เรำได ้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรรวบรวมข้อมูล  
พร้อมทั้งตรวจสอบกำรใช้พลังงำน และน�้ำตลอดจน
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ส�ำหรับร้ำนอำหำร
ในประเทศไทยของไมเนอร์ ฟู ้ด ในปี 2561 เป็น 
ครั้งแรก เรำจะด�ำเนินกำรปรับปรุงและขยำยขอบเขต
ควำมครอบคลุมของกำรรำยงำนข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
และเมื่อเรำมีข้อมูลที่ใช้ในวิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินกำร 
และแนวโน้มของผลด�ำเนนิกำรทีเ่พยีงพอ เรำจะก�ำหนด 
เป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป

The project and facility management team  
continued to use the pre-fab	construction	practice  
for 8 Burger King and 1 The Pizza Company 
stores. A selection of energy-saving	equipment 
such as new types of dish washer, and new 
types of LED tube were also installed in our food 
stores. In terms of shop redesign, chiller/freezer 
compressors were moved outside of the store, 
reducing hot air emission inside the store and 
resulting in reduced electricity consumption for 
air conditioning. The cost savings achieved as a 
result of these initiatives were over Baht 2 million 
per year.  

We have completed the data collection and  
verification of energy and water usage and carbon  
dioxide emission for Minor Food’s Thailand equity 
stores for the first time in 2018. We will continue 
to refine and broaden the data collection process 
and set related goals once we have sufficient data 
to analyze the performance and trends. 

Minor Food Project 
and Facility Management
หนว่ยงานพัฒนาโครงการของไมเนอร ์ฟูด้

Minor Food Outlets 
Environmental Indicators 2018
ตัวชีวั้ดดา้นส่ิงแวดลอ้มของรา้นอาหาร 
ไมเนอร์ ฟูด๊ ปี 2561

Energy Consumption
การใชพ้ลงังาน

Water Consumption
การใชน้�้า

CO2 Emission
การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์

Hot Chain 
Outlets
รา้นอาหาร
ฮอทเชน

Cold Chain 
Outlets
รา้นอาหาร
โคลเชน

KWhr/ Revenue (Baht ’000)
กิโลวัตต์/ รำยได้ (บำท ’000)

Cubic meter/ Revenue (Baht ’000)
ลูกบำศก์เมตร/ รำยได้ (บำท ’000)

Kg CO
2
e/ Revenue (Baht ’000)

กิโลกรัมเทียบเท่ำคำร์บอนไดออกไซด์/ 
รำยได้ (บำท ’000)

 16.2  

84.3 

 7.2

 7.7

 94.5

 4.5
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เบอร์เกอร์	คงิ	เปิดตวัโครงการ	“Say	No	To	Plastic”	
(รักษ์โลก ร่วมใจลดกำรใช้พลำสติก) ในเดือนตุลำคม 
2561 ที่ผ่ำนมำ โดยโครงกำรนี้เป็นควำมคิดริเร่ิม 
จำกทีมที่เข้ำร่วมในโครงกำรพัฒนำผู้น�ำอย่ำงย่ังยืน
ของไมเนอร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดกำรใช้พลำสติก 
โดยกำรสร้ำงควำมตระหนกัและให้ควำมรูแ้ก่พนกังำน
และลูกค้ำถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของพลำสติก
แบบใช้ครัง้เดยีว ในระยะทีห่นึง่ของโครงกำรมุง่เน้นไป 
ทีก่ำรลดกำรใช้วสัดหุลกัทีเ่ป็นพลำสตกิแบบใช้ครัง้เดยีว 
ส�ำหรับลูกค้ำที่รับประทำนในร้ำน เช่น หลอด ฝำถ้วย
และอุปกรณ์พลำสติก และลดถุงพลำสติกส�ำหรับ
ลูกค้ำที่ซ้ือกลับบ้ำน ในประเทศไทย พม่ำ เซเชลส์ 
และมัลดีฟส์

Burger	King	 launched	its	“Say	No	To	Plastic”	
Program in October 2018. This program was  
an initiative from a team who participated in 
Minor’s Sustainability Leadership Development 
Program. The initiative aims to reduce plastic 
usage by creating awareness and educating 
employees and customers on the environmental 
impact of single-use plastic. Phase one of the 
initiative focused on operationally reducing the 
usage of main single-use plastic items for dine-in 
customers, i.e. straws, cup lids and utensils, and 
reducing plastic bags for take-away customers. 
Countries involved were Thailand, Myanmar, 
Seychelles, and the Maldives. 

Burger King Thailand 
Say No To Plastic
เบอรเ์กอร ์คงิ ประเทศไทย 
รกัษ์โลก รว่มใจลดการใชพ้ลาสติก
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รางวัลความยั่งยืน ดีเด่น ประจ�าปี 2560  
(กลุ่มอาหาร และสินค้าไลฟ์สไตล์)

•	ไมเนอร์	แดรี	่และไมเนอร์	ชสี	–	การปรบัปรงุดนิด้วย	
	 กากตะกอนและหางนม

• ผลกระทบหลักด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - โครงกำรน�ำร่องสำมำรถลดต้นทุนได้ 28,000 บำท 
  ต่อปี ส�ำหรับพื้นที่ไร่ข้ำวโพดขนำด 14 ไร่
 - สำมำรถแจกจ่ำยปุ๋ยได้ 2,000 กิโลกรัม
 - ลดกำรฝังกลบกำกตะกอนได้จ�ำนวน 3,876 ตัน

• ผลกระทบหลักด้ำนธุรกิจ
 - ลดต้นทุนจำกกำรส่งขยะก�ำจัด 1.85 ล้ำนบำท
 - ได้รับกำรรับรองจำกรัฐบำลภำยใต้โครงกำรลดกำรฝัง 
  กลบของเสียเป็นศูนย์
 - สร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่น

outstanding Sustainability award 2017 
(Non-Hotels)

• Minor	Dairy	and	Minor	Cheese	-	Soil	Improvement		
	 from	Sludge	and	Whey	

• Key Socio-environmental Impact: 
 - Pilot project resulted in cost savings of Baht 
  28,000/year for a 14-rai corn field    
 - Contributed 2,000 kg of fertilizer
 - Eliminated 3,876 tons of sludge from going 
  to landfill

• Key Business Impact:
 - Cost reduction from waste disposal: 
  Baht 1.85 million 
 - Recognition from government under Zero Waste  
  to Landfill Project
 - Improved relationship with local community

outstAndInG
Sustainability 
award 2017
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รางวลัความยัง่ยนื 
rising Star ประจ�าปี 2560   
(ธุรกิจอาหาร และสินค้าไลฟ์สไตล์)

•	หน่วยงานพัฒนาโครงการ	ไมเนอร์	ฟู้ด	–	ระบบ	
	 รไีซเคลิน�า้ในระบบท�าความเยน็ของเครือ่งทีใ่ช้ท�า	
	 บิงซู

• ผลกระทบหลักด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - ลดปริมำณกำรใช้น�้ำได้ 315 ล้ำนลิตร ต่อปี

• ผลกระทบหลักด้ำนธุรกิจ
 - ลดค่ำน�้ำรวมจำก 240 เครื่องได้ 5.9 ล้ำนบำท ต่อปี 
 

rising Star Sustainability award 2017 
(Non-Hotels)

• Minor	Food	Project	and	Facility	Management	-		
	 Bingsu-Making	Machine:	 “Recycle	Cooling”		
	 System	

• Key Socio-environmental Impact: 
 - Reduced additional water consumption: 
  315 million liters/year

• Key Business Impact:
 - Reduced water cost: Baht 5.9 million / year 
  for 240 units

riSiNG Star 
Sustainability 
award 2017



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)101

ไมเนอร์ โฮเทลส์มุ ่งมั่นในกำรรักษาสิ่งแวดล้อม	
ในพ้ืนที่โดยรอบที่ต้ังที่เราด�าเนินการอยู่ โดยน�ำ
หลักกำรที่เริ่มจำกกำรออกแบบกำรก่อสร้ำงอย่ำง
ระมัดระวัง เพื่อลดกำรรบกวนต่อกำรเจริญเติบโตของ
พืชพรรณในพื้นที่ กำรผนวกเอำของวัสดุและงำนฝีมือ
ในท้องถ่ินมำใช้ กำรอนุรักษ์พืชพรรณท้องถิ่น และ
กำรด�ำเนนิงำนโดยพจิำรณำถงึประสทิธภิำพในกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรจัดกำรของเสีย

ในปี 2561 เรำได้มีกำรทบทวนขอบเขตและวิธีกำร 
ค�ำนวณตัวชี้วัดด้ำนส่ิงแวดล้อมของไมเนอร์ โฮเทลส์  
เพือ่ตอบสนองต่อเป้ำหมำยระยะยำวใหม่ของกำรจดักำร 
ส่ิงแวดล้อม และเพ่ือเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรรวม 
กำรรำยงำนตัวชี้วัดส่ิงแวดล้อมกับหน่วยธุรกิจอื่นๆ 
และด้วยเหตุดังกล่ำวจึงได้มีกำรเปล่ียนแปลงกำร
รำยงำนตวัชีว้ดัด้ำนสิง่แวดล้อมของปี 2559 และ 2560 
ซึ่งท�ำให้ข้อมูลแตกต่ำงจำกที่รำยงำนไว้ในปี 2560 
กำรเปล่ียนแปลงที่ส�ำคัญได้แก่ กำรแก้ไขขอบเขต 
กำรรำยงำน ให้รวมเฉพำะโรงแรมทีไ่มเนอร์เป็นเจ้ำของ 
และบริหำร และโรงแรมที่ไมเนอร์รับจ้ำงบริหำรและ 
สำมำรถควบคมุกำรด�ำเนนิกำรได้ อกีทัง้มกีำรด�ำเนนิงำน 
นำนมำกกว่ำหนึง่ปีขึน้ไป และประเภทของน�ำ้มนัดเีซล
ส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำถูกจัดเข้ำในกำรรำยงำน
ประเภท “กำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำและระบบท�ำควำมเยน็” 
จำกเดิมที่รำยงำนในประเภท “กำรใช้พลังงำนอื่นๆ 
(ก๊ำซ เชื้อเพลิง และน�้ำมัน)”

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นปีฐำน อัตรำกำร
ใช้พลังงำน อัตรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  
และอัตรำกำรใช้น�้ำของโรงแรม 74 แห่งท่ีเรำเป็น
เจ้ำของและบริหำร และโรงแรมที่ไมเนอร์รับบริหำร
เพยีงอย่ำงเดยีว มอีตัรำลดลง 2.1% 5.9% และ 11.9% 
ตำมล�ำดับ

Minor Hotels strives to preserve	the	environment	
around	the	properties	where	we	operate. Our 
approach involves careful construction design to 
minimize the disturbance to existing vegetation,  
incorporation of local materials and crafts,  
preservation of native plants, and operations that 
consider efficient use of natural resources and 
waste management. 

In 2018, we have revisited the scope and the 
way we calculate the environmental indicators of  
Minor Hotels to respond to the new long-term goals 
of environmental management, and to prepare  
for potential consolidation of environmental 
indicators with other business units. A number 
of changes were made to address this and as 
a result, the environmental indicators disclosed 
in this report for the historical years 2016-2017  
is different from the 2017 report disclosure. The key  
changes include the revision of reporting scope 
– to include only owned & managed and purely 
managed properties where we have operational 
control and that have been in operation for over 
one year, and the reclassification of diesel for 
generators from “gas, fuel & oil” category to 
“electricity & district cooling” category. 

Compared to our baseline of year 2016, the energy  
intensity, carbon dioxide intensity and water 
intensity of our 74 owned & managed and purely 
managed hotel properties were reduced by 2.1%, 
5.9%, and 11.9% respectively.

Minor hotels 
environment-Friendly 
Practices
การด�าเนนิงานอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม
ของไมเนอร ์โฮเทลส์
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Green	Growth	2050 เป็นโครงกำรที่ได้กำรรับรอง
สถำนะจำก Global Sustainable Tourism Council 
และเป็นโครงกำรประกำศนียบัตรกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ย่ังยืน ที่พิจำรณำกำรบริหำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม 
สงัคม และธรรมำภบิำล ในปี 2561 โรงแรมของไมเนอร์ 
โฮเทลส์ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกจ�ำนวน 53 โรงแรม  
โดยรำยชื่อของโรงแรมที่เป ็นสมำชิกและที่ได้รับ 
กำรรับรองอยู่ในหัวข้อ สมำชิกและประกำศนียบัตร 
ของรำยงำนฉบับนี้

หลังจำกควำมส�ำเร็จจำกกำรริเริ่มกำรงดใช้หลอดพลำสติก
ที่โรงแรมอนันตรำ และอวำนีในเอเชียตั้งแต่เดือนธันวำคม 
2560 จงึได้มีกำรขยำยผลกำรบังคบัใช้นโยบายไม่ใช้หลอด
พลาสติกไปยังโรงแรมทั้งหมดทั่วโลกของไมเนอร์ โฮเทลส์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 และเพื่อตอบสนองกับนโยบำยนี้  
โรงแรมได้มีกำรปรับมำตรกำรด�ำเนินกำรใช้หลอด และ 
ได้เปล่ียนเข้ำสู่ทำงเลือกที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมำกขึ้น 
เช่น หลอดที่ท�ำจำกกระดำษ ไม้ไผ่ สแตนเลส และพลำสติก
ย่อยสลำยได้ทำงชีวภำพ เป็นต้น หลังจำกกำรด�ำเนินกำร 
ตำมนโยบำยดังกล่ำวในโรงแรม 15 แห่งและศูนย์กำรค้ำ  
1 แห่ง ในประเทศไทย เรำสำมำรถลดปรมิำณกำรใช้หลอดลง  
22% จำก 1.64 ล้ำนชิ้นในปี 2560 เหลือ 1.27 ล้ำนชิ้นในปี  
2561 และหลอดทั้งหมดที่ใช้ท�ำจำกพลำสติกย่อยสลำย 
ได้ทำงชีวภำพหรือวัสดุทำงเลือกอื่นๆ

Green	Growth	2050 is a sustainable tourism 
certification program with Environmental, Social, 
Governance (ESG) performance management 
capabilities. It achieves “Global Sustainable 
Tourism Council’s recognized” status. In 2018,  
53 Minor Hotels properties signed up as  
members. Members and certified properties  
are listed in the Memberships and Certifications 
section of this report.

Following pioneering success of plastic straw ban at 
the Anantara and AVANI hotels in Asia launched in  
December 2017, the Plastic	Straw	Free	Policy enforcement  
was expanded to all Minor Hotels properties globally 
since 1 October 2018. In support of this policy, all hotel 
properties adjusted their straws offering practice as well 
as switched to more environmental-friendly alternatives  
such as straws made from biodegradable plastic,  
paper, bamboo and stainless steel. In 15 hotels and one 
plaza in Thailand alone, the policy implementation saw 
a drop in straw usage by 22% from over 1.64 million  
pieces in 2017 to 1.27 million pieces in 2018, all of which 
the straws were made from bio-degradable plastic or 
alternative materials. 

Green Growth 2050
สมาชกิประกาศนยีบตัรในการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม Green Growth 2050

Minor Hotels’ Plastic Straw-free Policy
นโยบายไมใ่ชห้ลอดพลาสตกิของไมเนอร ์โฮเทลส์
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โรงแรมอนันตรำ ทั้งหมดในประเทศไทย ได้เปล่ียน
แปรงสฟัีน มำเป็นแบบย่อยสลำยได้ทำงชวีภำพในเดอืน 
เมษำยน 2561 ตำมด้วยกำรใช้บรรจุภัณฑ์กระดำษ 
ที่สำมำรถน�ำมำใช้ใหม่ได้ส�ำหรับเครื่องใช้อ�ำนวย 
ควำมสะดวกแบบแห้งในเดือนพฤษภำคม 2561

In Thailand, all Anantara properties switched 
to offering biodegradable toothbrushes in April 
2018. This was followed with the use of a new, 
recyclable paper packaging for all dry amenities 
in May 2018.

Eco-friendly Amenities
เครือ่งใชอ้�านวยความสะดวกทีเ่ปน็มติรตอ่ส่ิงแวดล้อม

รางวลัความยัง่ยนื ดเีดน่ ประจ�าปี 2560 
(กลุ่มธุรกิจโรงแรม)

•	โรงแรมอนันตรา	เดอะ	ปาล์ม	ดูไบ	รีสอร์ท	–		
	 ความส�าเรจ็ด้านความยัง่ยนืของ	ADPJ	ปี	2560

• ผลกระทบหลักด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - ลดกำรใช้พลังงำนต่อห้องที่แขกเข้ำพักลง 7%
 - ลดปริมำณกำรใช้น�ำ้ต่อห้องทีแ่ขกเข้ำพกัลง 7%
 - รีไซเคิลขยะจำกถังดักไขมันมำกกว่ำ 60,000  
  แกลลอน และน�ำ้มนัปรงุอำหำรทีใ่ช้แล้วมำกกว่ำ  
  18,000 ลิตร
 - รีไซเคิลพลำสติก กระดำษ กระป๋อง และแก้ว 
  มำกกว่ำ 30,000 กิโลกรัม
 - ลดกำรขนส่งพนักงำนลง 1,460 เที่ยว
 - บริจำคอำหำร 25,000 มื้อจำกโรงอำหำรของ 
  พนักงำน
 - กิจกรรม CSR รำยเดือน

• ผลกระทบหลักด้ำนธุรกิจ
 - ลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใช้ที่ลดลง:
  > ลดค่ำไฟฟ้ำลง 200,000 ดอลล่ำร์สหรัฐ
  > ลดค่ำน�้ำลง 28,374 ดอลล่ำร์สหรัฐ
 

outstanding Sustainability  
award 2017 (Hotels)

• Anantara	The	Palm	Dubai	Resort	-	ADPJ		
	 Sustainability	Achievements	2017		

• Key Socio-environmental Impact: 
 - Reduced energy consumption per occupied  
  room: 7%
 - Reduced water consumption per occupied  
  room: 7%
 - Recycled more than 60,000 gallons of  
  grease traps waste and more than 18,000  
  liters of cooking oil
 - Recycled more than 30,000 kg of plastic,  
  paper, cans and glass
 - Reduced 1,460 staff transportation trips
 - Donated 25,000 meals from staff canteen
 - Monthly CSR activities

• Key Business Impact:
 - Cost savings from reduced consumption of:
  > Electricity: USD 200,000
  > Water: USD 28,374 107,874 

kWh 
of electricity 
saved
ไฟฟ้าที่ประหยัดได้

Minor Hotels 
Earth Hour 
2018   

33 
participating 
properties
โรงแรมที่เข้าร่วม
กิจกรรม

2,721 
participating 
guests
แขกที่เข้าร่วมกิจกรรม

1,653 
participating 
employees
จ�านวนพนักงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

outstAndInG
Sustainability 
award 2017
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Energy and carbon dioxide emission per one ton 
of product have decreased by 12.8% and 10% 
compared to the baseline of 2016, but are higher 
than 2017 by 6.2% and 3.8% respectively. These 
increases were due to test run period of three new 
systems were installed: Electrodeionization-EDI 
water treatment system, wastewater treatment 
system, and 10-ton mixing tank in order to serve 
expansion of production volumes in the future.  
In 2018 waste sent for reuse, recycling, and  
recovery process accounted for almost 96% of 
total generated waste, which is 10% higher than 
the 2017 ratio. We also calculated emission loads 
of Nitrogen Oxides (NO

2
) and Sulphur Oxide (SO

2
) 

for the first time this year, which were 252.4 and 
39.6 kilogram per year respectively.

Minor lifestyle environment-Friendly Practices
การด�าเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

NMT Limited
นวศร ีแมนแูฟคเจอริง่

เรำได้ท�ำกำรตดิตัง้หลอดไฟ LED ในจดุจ�ำหน่ำยสนิค้ำ
ของเอสปรี อเนลโล่ ชำร์ล แอนด์ คีธ บอสสินี่ บรูคส์ 
บรำเธอร์ส แรทลย์ีและเอแตมมำกกว่ำ 50 จดุจ�ำหน่ำย 
จำกกำรวิเครำะห์จุดจ�ำหน่ำย 20 จุดที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน แสดงให้เห็นว่ำกำรติดตั้งหลอดไฟ LED 
สำมำรถลดคำ่ไฟฟ้ำลงได ้8% ในป ี2561 จำกปี 2560

LED bulbs were installed in over 50 Esprit,  
Anello, Charles & Keith, Bossini, Brooks Brothers,  
Radley, and Etam stores. An analysis of 20  
like-for-like locations where LED lights were  
installed illustrated a reduction in electricity cost 
by 8% in 2018 from 2017.  

Minor Lifestyle LED Project 
โครงการหลอด LED ของไมเนอร ์ไลฟ์สไตล์

Scope 3 Greenhouse Gas 
Emissions 
การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
scope 3

เรำเริ่มกำรรำยงำนกิจกรรมที่หลำกหลำย ซึ่งปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก scope 3 ในกำรด�ำเนินธุรกิจของเรำ
เป็นครัง้แรกในรำยงำนฉบบันี ้ข้อมลูจะแสดงในหวัข้อ
ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ปี 2561 

In this year’s report, we attempt to report different  
activities which generated scope 3 carbon dioxide  
emissions in all our business groups for the first time. 
The information is included in the Sustainability  
Performance Data 2018 section of this report. 

กำรใช้พลงังำนและกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์
ต่อกำรผลติ 1 ตันในปี 2561 ลดลง 12.8% และ 10% ตำม
ล�ำดับเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นปีฐำน แต่สูงกว่ำปี  
2560 คดิป็น 6.2% และ 3.8% ตำมล�ำดบั กำรเพิม่ขึน้นี้ 
เกดิจำกกำรตดิตัง้ระบบใหม่เพือ่รองรบักำรขยำยก�ำลงักำร
ผลติในอนำคต จ�ำนวน 3 ระบบทีอ่ยูใ่นช่วงกำรทดสอบ 
เครื่อง ได้แก่ ระบบน�้ำทรีต Electrodeionization-EDI 
ระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยี และถงัผสมขนำด 10 ตนั ในปี 2561  
ขยะที่ส่งไปเพื่อใช้ซ�้ำ รีไซเคิล และดึงกลับคืนมำใช ้
ประโยชน์คิดเป็นเกือบ 96% ของขยะที่ก่อก�ำเนิดขึ้น 
ทัง้หมด ซึง่สงูกว่ำอตัรำส่วนในปี 2560 ถงึ 10% นอกจำกนี้ 
เรำยงัค�ำนวณปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซไนโตรเจนออกไซด์  
(NO

2
) และซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO

2
) เป็นครั้งแรกในปีนี้ 

ซึ่งคิดเป็น 252.4 และ 39.6 กิโลกรัมต่อปีตำมล�ำดับ
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มลูนธิโิกลเด้น	ไทรแองเกิล้	เอลเลเฟ่น	ได้ด�ำเนนิกำร 
ส่งเสริมควำมเป็นอยู่ของช้ำงบ้ำนและช้ำงป่ำ ตั้งแต ่
กำรช่วยเหลอืช้ำงเร่ร่อนบนถนนในเมอืง  ไปจนถงึกำรเป็น 
ผู้น�ำในกำรบุกเบิกเทคนิคกำรจัดกำรควำมเป็นอยู่ที่ดี 
ของช้ำง  ด้วยกำรท�ำงำนร่วมกบันกัวทิยำศำสตร์  ควำญช้ำง  
และแขกของเรำ เรำมส่ีวนช่วยปกป้องช้ำงทัง้ในปัจจบุนั  
พร้อมทั้งสร้ำงอนำคตที่ปลอดภัยและย่ังยืนสืบต่อไป

ปัจจบุนัช้ำงจ�ำนวน 22 เชอืกทีอ่ำศยัอยูใ่นแคมป์ร่วมกบั 
ครอบครัวควำญช้ำง ได้รับอำหำรอย่ำงเหมำะสม  
มกีำรดแูลทีด่จีำกสตัวแพทย์ และอยูใ่นพืน้ทีก่ว้ำงขวำง 
ในขณะที่ควำญช้ำงได้รับโอกำสในกำรศึกษำและ 
กำรท�ำงำน ถือเป็นกำรป้องกันไม่ให้ทั้งช ้ำงหรือ 
ชุมชนโดนเอำเปรียบ มูลนิธิฯ พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
และก�ำลังขยำยเพื่อตอบสนองกับควำมต้องกำร 
ที่เปล่ียนแปลงไปของช้ำงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

From rescuing elephants off city streets to  
leading the charge in pioneering welfare-based  
management techniques,	The	Golden	Triangle	
Asian	Elephant	Foundation	(GTAEF) has supported  
the well-being of Thailand’s captive and wild 
elephants. By working with scientists, mahouts 
and our guests, we can help protect them now 
and create a safe and sustainable future for the 
next generations.

Currently 22 elephants live at the camp with 
their mahout families and are provided round the 
clock food, veterinary care and space to roam, 
whilst their owners are offered opportunities  
for education and work, so that neither the  
elephants nor the communities will be exploited.  

advocating Conservations
การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

elephant Conservation
การอนรุกัษ์ชา้ง
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The foundation is constantly evolving and is expanding to 
meet the changing needs of elephants in Southeast Asia. 
The GTAEF now proudly sponsors the first 24/7 vet presence  
for a generation in Ban Ta Klang, Surin, a group of villages  
home to over 400 unemployed elephants and where  
almost half of Thailand’s working elephants are registered. 
Funds here also provide full time English teachers, annual  
Conservation Education camps for the children of  
mahouts and, for the past two years, Target Training Positive  
Reinforcement Workshops for elephant handlers. In addition, 
the foundation directly funds and facilitates elephant behavior 
and intelligence research, which in turn leads to better care 
and treatment of captive elephants and better protection 
of wild ones. In Thailand and throughout Southeast Asia, 
the GTAEF protects wild elephants: notably sponsoring the  
Surviving Together program operating in a group of villages 
on the edge of Khao Yai National Park. Community teams 
are trained to keep an eye on wild roaming elephants as they 
leave the park to raid neighboring villages’ crops. In addition, 
all involved are trained to manage the situation safely for both 
elephants and farmers. In 2018, a brand new watch tower 
was built to improve safety and to reduce the risk of human 
elephant conflict.



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)107

ปัจจุบันมูลนิธิฯ ภูมิใจที่ได้เป็นผู ้สนับสนุนกำรจัด 
สัตวแพทย์ประจ�ำกำรตลอด 24 ช่ัวโมงเป็นครั้งแรก 
ของบ ้ำนตำกลำง จังหวัดสุรินทร ์ ซึ่งเป ็นชุมชน 
หมู่บ้ำนท่ีมีช้ำงที่ไม่ได้ท�ำงำนกว่ำ 400 เชือก และ 
มีช้ำงที่จดทะเบียนเป็นช้ำงท�ำงำนเกือบครึ่งหนึ่ง 
ของประเทศไทย กองทุนยังจัดให้มีครูสอนภำษำ
อังกฤษเต็มเวลำ จัดค่ำยกำรศึกษำเพื่อกำรอนุรักษ์
ประจ�ำปีส�ำหรับลูกหลำนของควำญช้ำง และในช่วง
สองปีที่ผ่ำนมำ มีกำรจัดฝึกอบรมให้แก่ผู ้ดูแลช้ำง
ในกำรฝึกให้ช้ำงไม่รู ้สึกเครียดขณะได้รับกำรดูแล
จำกสัตวแพทย์ นอกจำกนี้มูลนิธิยังให้ทุนโดยตรง
และส่งเสริมกำรวิจัยด้ำนพฤติกรรมและสติปัญญำ

GTAEF’s Missions
พันธกจิของมลูนธิโิกลเดน้ 
ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟน่
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• Partner with conservationists  
to protect wild elephants

• Develop projects that ensure  
existence and safety of wild  
elephants

• Work to minimize human-
elephant conflict

• ท�ำงำนร่วมกับนักอนุรักษ์ใน
กำรปกป้องช้ำงป่ำ

• พัฒนำโครงกำรที่ให้ช ้ำงป่ำ 
ได้อยู่อย่ำงปลอดภัยในป่ำ

• ลดควำมขดัแย้งระหว่ำงชำวบ้ำน 
กับช้ำง

• Promote ethical and non-
abusive work with elephants

• ส่งเสริมกำรใช้งำนช้ำงอย่ำง
เป็นธรรมและกำรไม่ทำรณุช้ำง

Scientific Research 
and Education

การศึกษาและวจิยัทางวทิยาศาสตร์

• Provide controlled and safe 
environment for ethical and 
non-invasive research on Asian 
elephants

• Promote conservation

• จัดพื้นท่ีท่ีปลอดภัยและควบคุมได ้
ให ้กับนักวิจัยและสัตวแพทย ์ 
ในกำรท�ำกำรวิจัยที่เป็นธรรมและ
ไม่ท�ำร้ำยช้ำง

• ส่งเสริมกำรอนุรักษ์

Captive 

Elephant W
elfare

การส่งเสริมความเปน็อยู่ทีด่ขีองชา้งบ้าน

ของช้ำงซึ่งจะน�ำไปสู่กำรดูแลช้ำงบ้ำนและปกป้อง
ช้ำงป่ำได้ดียิ่งขึ้น ส�ำหรับทั้งในประเทศไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มูลนิธิฯ ได้ปกป้องช้ำงป่ำ
ผ่ำนกำรสนับสนุนโครงกำร Surviving Together  
ที่ด�ำเนินงำนในชุนชนรอบเขตอุทยำนแห่งชำต ิ
เขำใหญ่ ชุมชนได้รับกำรฝึกอบรมให้เฝ้ำระวังช้ำงป่ำ 
ทีอ่อกจำกพืน้ทีป่่ำเข้ำมำกนิพชืผลของชนุชนใกล้เคยีง  
พร้อมมีกำรจัดฝึกอบรมให้กับทั้งช้ำงและเกษตรกร  
ให้สำมำรถจัดกำรกับสถำนกำรณ์ได้อย่ำงปลอดภัย  
ในปี 2561 หอสังเกตุกำรณ์แห่งใหม่ถูกสร้ำงขึ้น 
เพ่ือยกระดับควำมปลอดภัยและลดควำมเส่ียงของ
ควำมขัดแย้งระหว่ำงคนและช้ำง
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As part of our commitment to conservation of  
our planet and elephants, Minor International and 
the Golden Triangle Asian Elephant Foundation 
have undertaken to protect 18,000 hectares 
of standing tropical	 forest	 in	 the	Cambodian		
Cardamom	mountains. This land is a mix of tropical  
rain, melaleuca and mangrove forest, and is also 
a haven for elephants and other wildlife.

Protection is provided and overseen by our 
partner charity, Wildlife Alliance, who have years 
of experience in Cambodia. In 2018, the fund 
provided has supported 6,118 kilometers of  
rangers patrol, and 400 snares and 411 meters 
of net have been removed. 

ในส่วนหนึง่ของควำมมุง่มัน่ในกำรอนรุกัษ์โลกและช้ำง  
ไมเนอร ์  อินเตอร ์ เนชั่นแนลและมูลนิธิ โกลเด ้น  
ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น ร่วมกนัด�ำเนนิกำรปกป้องพืน้ที่	
ป่าเขตร้อนขนำด 18,000 เฮกตำร์ในเทอืกเขาบรรทดั  
รำชอำณำจักรกัมพูชำ อันเป็นพ้ืนที่ป่ำผสมระหว่ำง
ป่ำดงดิบชื้น ป่ำเสม็ด และป่ำชำยเลน และเป็นแหล่ง
อำศัยอย่ำงดีส�ำหรับช้ำงป่ำและสัตว์ป่ำอื่นๆ

กำรปกป้องดงักล่ำวได้รบักำรดแูลโดยองค์กรกำรกศุล  
Wildli fe All iance ซึ่งเป ็นพันธมิตรกับเรำและ 
มีประสบกำรณ์ยำวนำนในรำชอำณำจักรกัมพูชำ  
ในปี พ. ศ. 2561 มูลนิธิสนับสนุนเงินทุนส�ำหรับ 
กำรลำดตระเวนระยะทำง 6,118 กิโลเมตร และได้มี
กำรถอนกับดักสัตว์จ�ำนวน 400 ชิ้นและตำข่ำยยำว 
411 เมตร

Forest Protection in the Cardamom Mountains 
การปกป้องผนืป่าในเทอืกเขาบรรทดั
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Minor International, Wildlife Alliance and YAANA 
Ventures joined together to develop Cardamom	
Tented	Camp, an eco-lodge camp to support 
sustainable tourism development in Cambodia.  
A percentage of the camp’s revenues go directly 
to Wildlife Alliance and its conservation efforts  
in the park. Any additional profits are then reinvested  
locally. With the tagline “Your Stay Keeps the Forest 
Standing”, guests staying at the Cardamom Tented  
Camp help to sustain a conservation-friendly  
business set up to keep the concession land out  
of the hands of loggers, poachers and sand  
dredging operations.

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ร่วมมือกับ Wildlife 
Alliance และ YAANA Ventures ในกำรพัฒนำ  
Cardamom	Tented	Camp ซึง่เป็นเต้นท์พกัทีเ่ป็นมติร 
กบัสิง่แวดล้อม และช่วยส่งเสรมิกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 
อย่ำงยั่งยืนในรำชอำณำจักรกัมพูชำ รำยได้ส่วนหนึ่ง 
น�ำไปสนับสนุนกิจกรรมของ Wildlife All iance  
ในกำรอนุรักษ์พื้นที่อุทยำน ส่วนผลก�ำไรเพิ่มเติม 
จะถูกน�ำกลับไปลงทุนในท้องถิ่น ภำยใต้สโลแกน  
“กำรเยือนของคุณช่วยรักษำป่ำให้คงอยู่” สื่อถึงว่ำ 
กำรเข้ำพักที่ Cardamom Tented Camp มีส่วนช่วย
ท�ำให้ธุรกิจเชิงอนุรักษ์อยู่ได้อย่ำงย่ังยืน เพื่อรักษำ
พ้ืนที่ป่ำให้พ้นจำกมือคนลักลอบตัดไม้ ล่ำสัตว์และ
ขุดลอกทรำย

Cardamom Tented Camp 
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Established in 2002 in Phuket, Mai	Khao		
Marine	Turtle	Foundation	 (MKMTF) has  
continued its advocacy of the conservation of  
leatherback turtles, their habitats and  
awareness raising and education for guests  
and local communities. The Foundation  
supports the Phuket Marine Biological Center  
(PMBC) and the Royal Thai Navy in the  
collection of turtle eggs from Phuket beaches,  
and egg hatching for the safe release of 
sea turtles. A total of 9,822 visitors visited  
and learned about life of sea turtles at our  
Turtle Shelter which resides in the JW Marriott  
Phuket property in 2018. The Foundation  
also took part in organizing the release of 
100 green sea turtles and 10 bamboo sharks 
back into the ocean. In addition, as part of 
our quest to conserve turtle habitats, the 
Foundation supports regular beach cleaning  

turtle 
Conservation
การอนรุกัษ์เตา่

Mai Khao 
Marine Turtle 
Foundation 
มลูนธิเิพ่ือการอนรุกัษ์
เตา่ทะเลหาดไมข้าว

along Mai Khao beach and collected a total of 
9,691 kilograms of trash in 2018. The foundation  
also supported the Mai Khao youth conservation  
camp whereby MKMTF, Phuket Rajabhat  
University, JW Marriott Phuket and the  
Department of Marine and Coastal Resources 
joined together and organized activities at Sirinart  
National Park with 50 students and 10 teach-
ers from 5 local schools in Mai Khao district. 

MKMTF also organized the 14th Mai Khao  
Marine Turtle Fun Run and Half-Marathon to  
raise awareness of turtle conservation. The net  
fund raised of Baht 710,046 will be contributed  
towards the Foundation’s work as well as to  
support PMBC in the “Injured Sea Turtle  
Rehabilitation Program” and support the Third 
Naval Area Command in the “Turtle Hatchery 
Program”.
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มลูนธิเิพือ่การอนรุกัษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว  ก่อตัง้ข้ึน 
ในปี 2545 ในจงัหวดัภเูกต็และยงัคงให้กำรสนบัสนนุ 
กำรอนุรักษ์เต่ำมะเฟือง และแหล่งที่อยู ่อำศัย 
ของเต่ำ ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส�ำนึกและกำรให้ 
กำรศึกษำแก่แขกและชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งมูลนิธิฯ 
ให้กำรสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกร
ทำงทะเลและชำยฝั่งทะเลอันดำมัน และกองทัพ
เรือไทยในกำรเก็บรวบรวมไข่เต่ำทะเลจำกพ้ืนที่
ชำยหำดภูเก็ต เพื่อน�ำมำฟักและปล่อยเต่ำกลับ 
ลงสู ่ทะเลอย่ำงปลอดภัย ที่ผ ่ำนมำในปี 2561  
มผีูเ้ข้ำเยีย่มชมและเรยีนรูเ้กีย่วกบัชวีติของเต่ำทะเล
ที่บ่ออภิบำลของศูนย์ ที่ตั้งอยู่ในโรงแรมเจ ดับบลิว 
แมริออท ภูเก็ต ทั้งหมดจ�ำนวน 9,822 คน มูลนิธิฯ 
ยังได้เข้ำร่วมในกำรจัดกำรปล่อยเต่ำตนุจ�ำนวน 
100 ตัวและปลำฉลำมกบจ�ำนวน 10 ตัวกลับสู่ 
ท้องทะเล อกีส่วนหนึง่ของควำมมุง่มัน่ในกำรอนรุกัษ์ 
แหล่งที่อยู่อำศัยของเต่ำ คือ มูลนิธิฯ ได้สนับสนุน
กำรท�ำควำมสะอำดชำยหำดในพ้ืนที่หำดไม้ขำว

MKMtF’s Missions
พันธกจิของมูลนธิเิพ่ือการอนรุกัษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว

Turtle 
Conservation

การอนรุกัษ์เตา่

Turtle Habitat 
Conservation

การอนรุกัษ์ 
แหลง่อาศัยของเตา่

Awareness 
and Education

การสรา้งความตระหนกั
และการเรยีนรู้

เป็นประจ�ำและในปี 2561 สำมำรถเกบ็ขยะรวมได้  
9,691 กิโลกรัม นอกจำกนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุน
กำรจัดค่ำยเยำวชนไม้ขำวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย
ควำมร่วมมือของมูลนิธิเพ่ือกำรอนุรักษ์เต่ำทะเล
หำดไม้ขำว  มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต โรงแรม 
เจ ดับบลิว แมริออท ภูเก็ต และกรมทรัพยำกร 
ทำงทะเลและชำยฝั่ง ในกำรจัดกิจกรรมที่อุทยำน 
แห่งชำตสิรินิำถ โดยมนีกัเรยีน 50 คนและคร ู10 คน 
จำกโรงเรียน 5 แห่งในเขตอ�ำเภอไม้ขำวเข้ำร่วม

มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภำพและฮำล์ฟ
มำรำธอนครัง้ที ่14 เพือ่ปลกุจติส�ำนกึอนรุกัษ์เต่ำทะเล  
โดยระดมเงินสุทธิได้ 710,046 บำท ซึ่งจะถูกน�ำ
ไปใช้ในกำรท�ำงำนของมูลนิธิฯ รวมถึงสนับสนุน
ศูนย์วิจัยและพัฒนำทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งทะเลอันดำมันในโครงกำรฟื้นฟูเต่ำทะเล
ที่ได้รับบำดเจ็บ และสนับสนุนโครงกำรฟักไข่เต่ำ
ของกองบัญชำกำรกองทัพเรือที่สำม 
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Anantara	Peace	Haven	Tangalle	Resort	and	International		
Union	for	Conservation	of	Nature (IUCN) joined forces 
in May 2017, to protect	and	conserve	the	globally	
threatened	marine	turtles. This project is funded by 
the Anantara “Dollars for Deeds” program, which 
engages guests in the spirit of giving back to raise 
funds for worthy causes. Resort’s naturalists and the 
staff protect the nests laid on the 220-meter stretch of 
sandy shore area of Anantara Peace Haven Tangalle 
from predators (in-situ conservation). Since October  
2017, this has resulted in a total of 4,642 turtle  
hatchlings safely entering the Indian Ocean (2,218 
Green turtles and 2,424 Olive Ridley turtles). Nesting  
data are fed to the national database on marine 
turtle nesting maintained by Department of Wildlife 
Conservation (DWC) for policy work and Sustainable 
Development Goal-SGD14 reporting.

In addition to the hatchling area protection and 
enhancing the representation of native species of 
flora within the property to establish a typical coastal 
habitat for native species within the property, Anantara 
Peace Haven Tangalle has also engaged in raising  
awareness on marine turtle conservation by supporting  
3 staff training programs on conservation and  
sustainability as well as knowledge sharing session 
with guests. Furthermore, the resort hosted education 
trips on sustainability and environmental protection for 
local school children at our property and funded the 
public turtle visitor and educational center at Rakawa 
beach in partnership with the IUCN.

อนนัตรา	พซี	เฮเวน	แทงเกล	รสีอร์ท เข้ำร่วมกบัองค์การ	
ระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 (IUCN)  
ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2560 เพ่ือปกป้องและอนุรักษ์	
เต่าทะเลที่ถูกคุกคำมทั่วโลก ผ่ำนกำรสนับสนุนเงินทุน 
ที่ได้มำจำกโครงกำร “อนันตรำดอลลำร์ฟอร์ดีดส์”  
อันเป็นโครงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของแขกที่เข้ำพัก  
โดยกำรระดมทนุเพือ่กำรกศุลในท้องถิน่ นกัธรรมชำตวิทิยำ 
ของรีสอร์ทและพนกังำนได้ปกป้องพืน้ทีว่ำงไข่จำกนกัล่ำ  
บนหำดทรำยยำว 220 เมตร ของอนันตรำ พีซ เฮเวน  
แทงเกล รีสอร์ท อันเป็นกำรอนุรักษ์ในแหล่งก�ำเนิด  
ผลลัพธ์จำกโครงกำรนับตั้งแต่เดือนตุลำคมปี 2560  
มีลูกเต่ำฟักเป็นตัวและคืนกลับสู ่มหำสมุทรอินเดีย 
อย่ำงปลอดภยัจ�ำนวน 4,642 ตวั (เต่ำตนจุ�ำนวน 2,218 ตวั  
และเต่ำหญ้ำจ�ำนวน 2,424 ตัว) ทั้งนี้ข้อมูลกำรวำงไข่ 
ถูกส่งไปยังฐำนข้อมูลกำรวำงไข่ของเต่ำทะเลระดับ 
ประเทศที่ด�ำเนินกำรโดยกรมอนุรักษ์สัตว์ป่ำ เพ่ือใช้ 
ในกำรด�ำเนินกำรด้ำนนโยบำยและกำรรำยงำนตำม 
เป้ำหมำยที่ 14 ของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

นอกเหนือจำกกำรปกป้องพื้นที่วำงไข่และส่งเสริม 
กำรอนุรักษ์พืชพรรณดั้งเดิมภำยในโรงแรม เพ่ือสร้ำง
แหล่งอำศัยตำมแนวชำยฝั่งในพ้ืนที่โรงแรม อนันตรำ 
พีซ เฮเวน แทงเกล รีสอร์ท ได้ด�ำเนินกำรปลูกจิตส�ำนึก
ด้ำนกำรอนุรักษ์เต่ำทะเล ด้วยกำรสนับสนุนโครงกำร
อบรมด้ำนกำรอนุรักษ์และควำมย่ังยืนให้แก่พนักงำน  
3 หลกัสตูร ควบคูไ่ปกบัแบ่งปันควำมรูใ้ห้กบัแขกทีม่ำพกั 
อีกทั้งเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดทัศนศึกษำด้ำนกำรปกป้อง 
สิง่แวดล้อมและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืให้กบัเดก็นกัเรยีน
ในท้องถิ่น ตลอดจนให้กำรสนับสนุนเงินทุนส�ำหรับ 
ศนูย์กำรเรยีนรูเ้ต่ำทีห่ำด Rakawa โดยร่วมมอืกบัองค์กำร
ระหว่ำงประเทศเพื่อกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ

Anantara Peace Haven 
Tangalle Resort & IUCN
อนนัตรา พีซ เฮเวน แทงเกล รสีอรท์ และ IUCN
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After a dramatic and damaging bleaching event 
swept the corals of the Maldives in 2015, the team 
at Anantara resorts in the Maldives combined forces 
with Coral Reef CPR and its experts to create Holistic	
Approach	to	Reef	Protection (HARP), and to come up 
with a solution to save them. Funded by Minor Hotels’ 
Dollars for Deeds program, HARP promotes healthy 
and sustainable coral reef ecosystems by: 
• Generating knowledge on emerging threats and  
 developing solutions to help coral reefs withstand  
 impacts from climate change 
• Preventing coral loss by controlling and eliminating  
 pest species 
• Revitalizing and rehabilitating coral reefs through  
 innovative coral gardening and ecological restoration 
• Empowering local communities and children to  
 protect their reefs and sustainably manage their  
 reefs so they continue to benefit future generations 
• Engaging stakeholders, user groups and visitors  
 through seminars, exhibits and in-water participation  
 with scientists 
• Implementing outreach to raise awareness on coral  
 reef issues

Since its launch in 2016, implemented initiatives 
include saving corals from the devastating impacts 
of crown of thorns starfish (COTS), establishing  
long-term monitoring sites on two atolls, and collecting  
baseline knowledge on the status of reefs prior to 
coral bleaching in April 2016.  As a result, some of the 
strongest and most resilient corals were identified and 
used in their coral gardening initiatives. Several coral 
nurseries were also established on two atolls, and the 
first habitat restoration was completed.  

หลงัจำกปรำกฏกำรณ์ปะกำรงัฟอกขำวทีส่ร้ำงควำมเสยีหำย 
ให้กับแนวปะกำรังของมัลดีฟส์ในปี 2558 ทีมงำน 
ของอนันตรำในมัลดีฟส์ ได้ผนึกพลังกับผู้เชี่ยวชำญจำก 
Coral Reef CPR ในกำรด�ำเนินกำรโครงการอนุรักษ์
ปะการังอย่างครบวงจร (HARP) จนสำมำรถน�ำมำ 
ซึง่มำตรกำรแก้ไข และด้วยเงนิทนุสนบัสนนุจำกโครงกำร 
ดอลลำร์ฟอร์ดีดส์ HARP ได้ด�ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริม 
กำรอนรุกัษ์ระบบนเิวศของปะกำรงัอย่ำงยัง่ยนื ดงัต่อไปนี้
• สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัภยัคกุคำมทีเ่กดิขึน้และ 
 พัฒนำมำตรกำรแก้ไขเพื่อช่วยให้แนวปะกำรังสำมำรถ 
 ทนต่อผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ
• ป้องกันกำรสูญเสียปะกำรังโดยกำรควบคุมและก�ำจัด 
 สิ่งมีชีวิตที่มำก่อกวน
• ฟื้นฟูแนวปะกำรังด้วยนวัตกรรมกำรท�ำแปลงอนุบำล 
 ปะกำรังและฟื้นฟูระบบนิเวศ
• เสริมพลังชุมชนและเยำวชนในท้องถิ่นเพื่อปกป้อง 
 แนวปะกำรังและกำรบริหำรจัดกำรแนวปะกำรังอย่ำง 
 ยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง
• สร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ กลุ่ม 
 ผู้ใช้ และผู้เย่ียมชม ผ่ำนกำรจัดสัมมนำ นิทรรศกำร  
 และกำรมส่ีวนร่วมในกจิกรรมในน�ำ้กบันกัวทิยำศำสตร์
• ด�ำเนินกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำม 
 ตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหำแนวปะกำรัง

นับตั้งแต่เปิดตัวโครงกำรในปี 2559 ได้มีกำรด�ำเนินกำร
ปกป้องปะกำรงัจำกปลำดำวมงกฏุหนำม กำรเฝ้ำตดิตำม
ระยะยำวของแนววงแหวนปะกำรัง 2 แนว และกำรเก็บ
ข้อมลูฐำนของสถำนะของแนวปะกำรงัก่อนปรำกฏกำรณ์
ปะกำรังฟอกขำวในเดือนเมษำยน 2559 น�ำมำซึ่งกำรค้น 
พบปะกำรังที่มีควำมแข็งแกร่งและยืดหยุ่น ที่สำมำรถ
น�ำมำใช้ในกำรปลูกฟื้นฟูปะกำรังได้ พร้อมกันนี้ได้มี 
กำรสร้ำงแหล่งอนุบำลปะกำรังหลำยแหล่งตลอด 2 แนว
วงแหวนปะกำรัง และได้เสร็จส้ินกำรฟื้นฟูแหล่งอนุบำล
แหล่งแรกแล้ว

Coral rejuvenation
การอนรุกัษ์และขยายพันธุป์ะการงั
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elewana Collection – land & life Foundation 
เอเลวานา่ คอลเลคชัน่ - มลูนธิ ิland & life

Established in 2011 (initially as the C&P Community  
Trust), the Land	&	Life	Foundation is committed to 
ensuring that local communities living alongside  
wildlife across Kenya and Tanzania receive 
revenue and tangible benefits from tourism.  
The Foundation is supported by Elewana  
Collection and Cheli & Peacock Safaris, as well as  
its sister conservation organization in Thailand, 
the Golden Triangle Asian Elephant Foundation 
(GTAEF), and Minor International. It focuses 
on four types of community programs: Wildlife 
Warrior Program, nature conservation, medical 
support and school support.

มูลนิธิ	Land	&	Life ถูกก่อตั้งเริ่มแรกในปี 2554 
(ชื่อเดิมคือ C&P Community Trust) โดยมุ่งมั่น
ในกำรสร้ำงควำมมั่นใจว่ำชุมชนท้องถ่ินที่อำศัย
อยู่เคียงข้ำงพ้ืนที่ป่ำในเคนยำและแทนซำเนีย 
ได้รับรำยได้และผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจำก
กำรท่องเที่ยว มูลนิธิฯ ได้รับกำรสนับสนุนจำก 
เอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น Cheli & Peacock Safaris 
มลูนธิโิกลเด้น ไทรแองเกิล้ เอลเลเฟ่น และไมเนอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ในกำรด�ำเนินโครงกำรชุนชม  
4 ประเภท ได้แก่ โครงกำร Wildlife Warrior 
โครงกำรอนุรักษ์ธรรมชำติ โครงกำรสนับสนุน
ทำงกำรแพทย์ และโครงกำรสนับสนุนโรงเรียน
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Wildlife Warrior Program
โครงการ Wildlife Warrior

Land & Life Foundation’s Wildlife	Warrior	Program  
is designed to promote inter-generational  
knowledge sharing, innovative thinking, and  
proactive wildlife conservation. The ultimate aim of  
the program is to take its top conservation scholars  
to tertiary level of education. Each school term, 
local conservationists and property guides deliver  
inspirational talks to the program’s Wildlife Warriors.     
Since its launch in 2014, the program has already  
worked with over 2,000 children living in prominent  
wildlife areas.  In 2018, staff of Elewana Collection  
and Cheli & Peacock participated in Giving  
Tuesday 2018 by donating books, clothes and 
toys to Wildlife Warrior Schools.  

Each year, Land & Life Foundation provides ten 
secondary school scholarships worth USD 25,000 
to top performing scholars from all the schools it 
supports. The scholarships cater for the students’ 
tuition fees up until they complete secondary 
school education. In 2018, scholarships were 
awarded to seven deserving scholars.  Annually, 
the Foundation also brings together all existing 
Wildlife Warrior Scholars from their respective 
secondary schools for a one-week retreat. The 
2018 retreat’s theme was “Using knowledge 
and skills to promote sustainable environmental 
conservation”, where the 36 selected scholars  
engaged in a wide variety of practical conservation-
based activities in Nairobi. 

โครงการ	Wildlife	Warrior ของมูลนิธิ Land & Life  
จดัตัง้มำเพือ่ส่งเสรมิกำรแบ่งปันควำมรูร้ะหว่ำงรุน่สูรุ่น่ 
ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ และอนุรักษ์สัตว์ป่ำเชิงรุก  
โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดคือกำรน�ำนักเรียนที่ได้รับทุน 
กำรศกึษำด้ำนกำรอนรุกัษ์ดเียีย่มเข้ำสูร่ะบบกำรศกึษำ 
ระดับอุดมศึกษำ ในแต่ละภำคศึกษำ นักอนุรักษ  ์
ในท้องถ่ินและมัคคุเทศก์ของโรงแรมจะมีกำรพูดเพื่อ
สร้ำงแรงบันดำลใจให้กับเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
Wildlife Warrior นับตั้งแต่เริ่มโครงกำรในปี 2557 
โครงกำรนี้ได้ท�ำงำนร่วมกับเด็กมำกกว่ำ 2,000 คน 
ที่อำศัยอยู่ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ และในปี 2561  
ทีมงำนของ เอเลวำน่ำ คอลเลคช่ัน และ Cheli & 
Peacock ได้เข้ำร่วมในกิจกรรม Giving Tuesday 
2561 โดยกำรบริจำคหนังสือ เส้ือผ้ำ และของเล่น 
ให้กับโรงเรียนในโครงกำร Wildlife Warrior

ในแต่ละปี มลูนธิ ิLand & Life มอบทนุกำรศกึษำระดบั
มัธยมศึกษำจ�ำนวน 10 ทุน มูลค่ำ 25,000 ดอลลำร์
สหรัฐ ให้แก่นักเรียนที่มีผลกำรเรียนดีเยี่ยมจำก 
ทุกโรงเรียนที่อยู ่ภำยใต้กำรสนับสนุนของมูลนิธิฯ  
ทุนกำรศึกษำครอบคลุมค่ำเล่ำเรียนจนจบกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ และในปี 2561 มีกำรมอบทุน 
กำรศึกษำแก่นักเรียนจ�ำนวน 7 คนที่มีผลกำรเรียน 
ดีเด่น อีกทั้งในทุกๆ ปีมูลนิธิฯ จะพำนักเรียน Wildlife 
Warrior ทั้งหมดที่ได้รับทุนกำรศึกษำจำกโรงเรียน
มธัยม ไปท�ำกจิกรรมพเิศษเป็นเวลำ 1 สปัดำห์ ซึง่ในปี   
2561 กิจกรรมพิเศษนี้จัดขึ้นภำยใต้หัวข้อ “กำรใช้ 
ควำมรู้และทักษะเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
อย่ำงย่ังยืน” โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
จ�ำนวน 36 คน ในพื้นที่ของไนโรบี
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Nature Conservation
การอนรุกัษ์ธรรมชาติ

Land & Life Foundation, together with Elewana  
Collection’s Tarangire Treetops are proud  
supporters of a human-elephant	 conf l ict		
mitigation program.  A local partner, Honey Guide  
Foundation, runs the program in the Randilen 
Wildlife Management Area of Tanzania, which 
covers 315km² of the north-eastern arc around 
Tarangire National Park. Elephants frequently 
leave the national parks to raid crops grown in 
the villages. This risks not only the livelihoods of 
local farmers, but also the lives of the elephants  
themselves, as people often target them with 
spears to protect their crops.  This often creates a 
negative attitude towards wildlife and conservation  
among the villagers. Hence the program focuses 
on reducing human-elephant conflict through 
methods of crop protection for local landowners.
  
Through its Wildlife Warrior Program, Land & Life 
Foundation also supports Colobus Conservation.  
Colobus Conservation is a conservation organization  
designed to promote the conservation, preservation  
and protection of primates and their coastal forest  
habitat in south eastern Kenya.  It focuses on research  
and solutions for human-primate	conflicts including  
animal welfare, biological/ecological research, 
community development, conservation education, 
forest protection and enrichment, and eco-tourism 
awareness program.

มูลนิธิ Land & Life พร้อมด้วยทำรำกิรี ทรีท็อปส์ 
ของเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น ภูมิใจที่เป็นผู้สนับสนุน
โครงกำรลดความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า  
โดยมีมูลนิธิ Honey Guide เป็นพันธมิตรท้องถ่ินใน 
กำรด�ำเนินโครงกำรในพ้ืนที่อนุรักษ์สัตว์ป่ำแรนดิเลน 
ของแทนซำเนีย ครอบคลุมพื้นที่ 315 ตำรำงกิโลเมตร 
ทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือรอบอุทยำนแห่งชำติ 
ทำรำงกิรี ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่ช้ำงป่ำมักออกจำกอุทยำน 
แห่งชำตเิพือ่เข้ำมำกนิพชืผลทำงกำรเกษตรในหมูบ้่ำน 
นี้ถือเป็นควำมเสี่ยงส�ำหรับทั้งควำมเป็นอยู ่ของ
เกษตรกรในท้องถิ่นและชีวิตของช้ำงด้วยเช่นกัน 
เนื่องจำกบ่อยครั้งเกษตรกรจะใช้หอกเพื่อปกป้อง 
พชืผลจำกช้ำง สิง่นีเ้ป็นได้สร้ำงทศันคตเิชงิลบต่อสตัว์ป่ำ 
และกำรอนุรักษ์ของผู้คนในชุมชน ดังนั้นโครงกำรนี ้
จงึมุง่เน้นในกำรลดควำมขดัแย้งระหว่ำงคนและช้ำงป่ำ 
ผ่ำนวิธีกำรป้องกันผลผลิตทำงกำรเกษตรส�ำหรับ
เกษตรกรในพื้นที่

มูลนิธิ Land & Life ยังสนับสนุนองค์กรอนุรักษ์ 
โคโลบัส ผ่ำนโครงกำร Wildlife Warrior ซึ่งองค์กร
นี้เป็นหน่วยงำนส่งเสริมกำรอนุรักษ์และปกป้องลิง 
และแหล่งทีอ่ำศยัตำมป่ำแนวชำยฝ่ังในภำคตะวนัออก 
เฉียงใต้ของเคนยำ โดยมุ่งเน้นไปที่กำรวิจัยและแก้ 
ปัญหำส�ำหรับความขัดแย้งระหว่างคนและลิง  
รวมถึงควำมเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ กำรวิจัยทำงชีวภำพ/ 
นิเวศวิทยำ กำรพัฒนำชุมชน กำรศึกษำเชิงอนุรักษ์  
กำรป้องกนัและฟ้ืนฟปู่ำไม้ และโครงกำรปลกูจติส�ำนกึ
ของกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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Medical Support
การสนบัสนนุทางการแพทย์

Since 2012, Land & Life Foundation has been  
supporting the Aitong Health Centre in the Masai  
Mara by providing medical supplies and  
equipment, free medical camps and staff capacity  
building to address core healthcare priorities.  

Through Arusha Coffee Lodge, the Foundation also 
supports Plaster House Arusha, a rehabilitation  
home for children requiring surgery, by providing 
supplies such as bedding and by contributing to 
construction of new buildings.  

ตั้งแต่ปี 2555 มูลนิธิ Land & Life ได้ให้กำรสนับสนุน
ศูนย์สุขภำพ Aitong ในมำไซ มำรำ ผ่ำนกำรจัดหำ
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ค่ำยกำรแพทย์
ที่บริกำรโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย และกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพของพนักงำนในกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพ 
ที่ส�ำคัญ

มูลนิธิฯ ยังให้กำรสนับสนุนผ่ำน อำรูชำ คอฟฟี่ ลอดจ์ 
ไปยัง Plaster House Arusha ซ่ึงเป็นบ้ำนพักฟื้น
ส�ำหรับเด็กที่ต้องผ่ำตัด โดยจัดหำอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น 
เช่น ผ้ำปทูีน่อน และบรจิำคเพือ่กำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่

School Support
การสนบัสนนุโรงเรยีน

Land & Life Foundation supports nine schools 
near key conservation areas in Kenya and 
Tanzania by fundraising for their development 
priorities and providing school supplies. Elewana 
Collection guests are offered opportunities to visit 
the nearby villages and schools and many times 
have contributed to the uplifting of the villagers’ 
well-being and education. This ensures that  
communities living near conservation areas  
receive direct benefits from tourism.

มูลนิธิ Land & Life ได้สนับสนุนโรงเรียน 9 แห่ง 
ใกล้กับเขตอนุรักษ์ที่ส�ำคัญในเคนยำและแทนซำเนีย 
โดยกำรระดมทุนเพ่ือกำรพัฒนำที่ส�ำคัญและจัดหำ
อุปกรณ์กำรเรียน โดยเปิดโอกำสให้แขกผู ้เข้ำพัก 
ของเอเลวำน่ำ คอลเลคชั่น สำมำรถเข้ำเยี่ยมชม
หมู ่บ้ำนและโรงเรียนที่ตั้งอยู ่ใกล้เคียงได้ และใน 
หลำยโอกำสทีแ่ขกได้เข้ำมำมส่ีวนช่วยในกำรยกระดบั
ควำมเป็นอยู่และกำรศึกษำของคนในท้องถ่ิน สิ่งน้ี
ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำชุมชนที่อำศัยอยู่ใกล้พ้ืนที่อนุรักษ ์
จะได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรท่องเที่ยว
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iuCN red list Species
บญัชแีดงขององคก์ารระหวา่งประเทศ
เพ่ือการอนรุกัษ์ธรรมชาติ

Our conservation contributions in Thailand, the 
Cardamom Corridor, Sri Lanka, the Maldives and  
Africa directly and indirectly influence the  
protection of endangered and threatened species.  
The following are the numbers of International 
Union for the Conservation of Nature (IUCN) Red 
List of Threatened Species that are protected in 
these locations

กำรอนุรักษ์ของเรำส่งผลทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
ในกำรปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ ์และสัตว์ที่ เสี่ยง 
ต่อกำรสูญพันธุ์ ทั้งในประเทศไทย เทือกเขำบรรทัด  
ศรีลังกำ มัลดีฟส์ และแอฟริกำ แผนภำพต่อไปนี้
แสดงจ�ำนวนสำยพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์ตำม
บญัชแีดงขององค์กำรระหว่ำงประเทศเพือ่กำรอนรุกัษ์
ธรรมชำติ (IUCN) ในพื้นที่ดังกล่ำวข้ำงต้น

The 71 endangered and threatened species are listed in the Sustainability  
Performance Data section of this report.
รำยกำรสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ที่เส่ียงต่อกำรสูญพันธุ์จ�ำนวน 71 สำยพันธุ์ 
ถกูแสดงไว้ในหวัข้อผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของรำยงำนฉบบันี้

Critically
Endangered Species

ส่ิงมีชีวติทีมี่ความเส่ียงขั้นวกิฤติ
ต่อการสูญพันธุ์

Endangered 
Species

ส่ิงมีชีวติทีใ่กลก้าร
สูญพันธุ์

Near Threatened 
Species

ส่ิงมีชีวติทีเ่กอืบ
อยู่ในขา่ยเส่ียงต่อ

การสูญพันธ์ุ

Vulnerable Species
ส่ิงมีชีวติทีเ่กอืบอยู่ในขา่ย

ใกลก้ารสูญพันธุ์

10

21 22

18

riSiNG Star 
Sustainability 
award 2017

rising Star Sustainability award 2017 
(Hotels)

• Elewana	Collection	–	Land	&	Life	Foundation	

• Key Socio-environmental Impact: 
 - US$126,267 raised for school renovations and  
  conservations
 - 2,200 children in Kenya and Tanzania participated  
  in conservation education over the past 5 years
 - 36 scholarships provided 
 - Excellent relationship between camps, guests and  
  communities

• Key Business Impact:
 - Positioned as caring for communities and wildlife
 - Encouraged repeat guest visits – donors returned to  
  see progress
 - CSR leader status in competitive hospitality industry

รางวลัความยัง่ยนื rising Star ประจ�าปี 2560 
(กลุ่มธุรกิจโรงแรม)

•	เอเลวาน่า	คอลเลคชั่น	-	มูลนิธิ	Land	&	Life

• ผลกระทบหลักด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม
 - สำมำรถระดมทนุเพือ่กำรปรับปรุงโรงเรียนและกำรอนรัุกษ์ได้  
  126,267 ดอลล่ำร์สหรัฐ
 - มีเด็กในเคนยำและแทนซำเนียเข้ำร่วมกำรศึกษำเชิงอนุรักษ ์
  ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำจ�ำนวน 2,200 คน
 - มอบทุนกำรศึกษำจ�ำนวน 36 ทุนกำรศึกษำ
 - สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมระหว่ำงโรงแรม แขกที่มำพัก  
  และชุมชน

• ผลกระทบหลักด้ำนธุรกิจ
 - สร้ำงภำพลักษณ์ในฐำนะผู้ดูแลชุมชนและสัตว์ป่ำ
 - มีส่วนเชิญชวนให้แขกกลับมำพักซ�้ำ - ผู้บริจำคกลับมำเพื่อ 
  ดูควำมคืบหน้ำของโครงกำร
 - สร้ำงสถำนะผูน้�ำด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ในอตุสำหกรรม 
  โรงแรมที่มีกำรแข่งขันสูง
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Elevating 
Good
Governance
ยกระดับธรรมาภิบาล
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ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะยกระดับธรรมาภิบาล  ด้วย 
ความยึดมั่นบนหลักปฏิบัติ ในการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างรับผิดชอบ และมีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ซ่ึงเป็นรากฐานส�าคัญที่จะสร้างให้เกิดความยั่งยืน 
ทางธุรกิจอย่างแท้จริงในอนาคต

We aspire in Elevating Good Governance – with  
our strong culture and practice of good  
corporate governance and responsible business 
practices, which is the critical foundation for any 
well-governed and responsible corporate citizen 
in achieving true sustainability for the future.

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีป็นปัจจยัเสรมิหนึง่ในแนวทำง 
สูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของไมเนอร์  ซึง่ตอกย�ำ้ควำมมุง่มัน่ 
ของเรำในกำรสร้ำงวฒันธรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
ให้แขง็แกร่ง คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสงู 
ตระหนักดีว่ำ กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นรำกฐำน 
ทีส่�ำคญัทีจ่ะช่วยให้บรษิทับรรลเุป้ำหมำยในกำรเตบิโต 
อย่ำงย่ังยืนในระยะยำว และสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ 
และควำมมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรำ ดังน้ัน 
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชัน ถือเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับไมเนอร์ 

แนวทำงกำรจดักำรส�ำหรบั ประเดน็ส�ำคญัสองประเดน็ 
นี ้ มุง่เน้นทีจ่ะหลกีเลีย่งหรอืป้องกนัผลกระทบในเชงิลบ 
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรสถำนกำรณ์ที่มีควำมเสี่ยง และ
สร้ำงผลกระทบในเชิงบวกกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดจน 
ห่วงโซ่คุณค่ำของเรำ เรำได้จัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้ตรวจทำน
และอนุมัติแล้ว โดยมีกำรปรับปรุงนโยบำยน้ีทุกปี  
พร้อมกันนี้ เรำได้จัดท�ำระเบียบปฏิบัติของบริษัท
ส�ำหรับพนักงำนและคู่ค้ำ ซึ่งพนักงำนและคู่ค้ำต้อง
รับทรำบ นอกเหนือจำกนี้ เรำยังสนับสนุนกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริตและคอร์รัปชันโดยพนักงำนทุกคนต้อง 
เข้ำอบรมอย่ำงต่อเนื่อง และไมเนอร์ได้รับกำรรับรอง 
ให้เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

Good Corporate Governance is an enabler of 
Minor Sustainability Framework, which underpins 
our commitment to a strong corporate governance  
culture. The Board of Directors and senior  
management are cognizant that Good Corporate  
Governance is a critical factor in achieving  
long-term sustainable growth objectives, and  
creating trust and confidence among our  
stakeholders. Hence Good	Corporate	Governance		
and	Anti-corruption are material topics for Minor.

Our management approach for these two material 
topics is intended to avoid or mitigate any potential  
negative impact as a result of risk exposure, and 
influence positive impact on our stakeholders 
throughout our value chain. We have developed  
corporate governance guidelines that are  
reviewed by the board of directors annually.  
Furthermore, we implemented the Company Code 
of Conduct and Business Partner Code of Conduct  
which are acknowledged by our employees and 
partners. In addition, we promote anti-corruption 
by continual trainings for our employees as well as 
being a Certified Company of Thailand’s Private  
Sector Collective Action Coalition Against  
Corruption.   

Management
approach
แนวทาง
การจัดการ
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Minor’s governance structure is headed by its 
Board of Directors, which oversees the interests 
of the company and its shareholders. The Board 
is supported by four committees, namely the 
Audit Committee, the Compensation Committee,  
the Nominating and Corporate Governance  
Committee, and Risk Management Steering  
Committee. Responsibilities of the Board are 
detailed in the Corporate Governance - CG 
Guidelines section on our website and the Good 
Corporate Governance section of our 2018 Annual 
Report. The Committees’ functions are detailed 
in the Corporate Governance, Charters section 
on our website and the Shareholders’ Structure 
and Management section of the Annual Report.  
Additionally, a set of Good Corporate Governance 
Guidelines is published on our website. These 
guidelines are reviewed and updated annually 
to incorporate changes in business operations,  
the regulatory environment and applicable laws, 
and are approved by the Board of Directors.  

โครงสร ้ำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของไมเนอร ์นั้น  
มคีณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูน้�ำในกำรดแูลผลประโยชน์ 
ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ และมคีณะกรรมกำรสนบัสนนุ
อกี 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร 
ก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำกับ
ดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
รำยละเอยีดควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำร
บริษัทอยู่ในส่วนแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  
ภำยใต้หวัข้อกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั  
และในหัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในรำยงำน
ประจ�ำปี 2561 ส�ำหรับหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
อยู่ในส่วนกฎบัตรภำยใต้หัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ในเว็บไซต์ของเรำ และในหัวข้อโครงสร้ำงกำรถือหุ้น
และกำรจัดกำรในรำยงำนประจ�ำปี 2561 นอกจำกนี้  
ไมเนอร์ได้จัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
โดยมีกำรปรับปรุงนโยบำยนี้ทุกปีเพ่ือให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงกำรด�ำเนินธุรกิจ กฎระเบียบ 
และกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่
นโยบำยนี้ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทซ่ึงคณะกรรมกำร
บริษัทได้ตรวจทำนและอนุมัติแล้ว

Corporate Governance
การก�ากบัดแูลกจิการ

In 2018, Minor was rated 
“excellent” for the sixth 
consecutive year in the 
Corporate Governance  
Report of Thai Listed  
Companies 2018, published  
by the Thai Institute of 
Directors Association.

ในป ี2561 ไมเนอรไ์ดร้บัคะแนน 
ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่หก 
ติดต่อ กัน  จากผลส� ารวจ 
การก�ากับดูแลกิจการของ 
บริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดย 
ส ม า ค ม ส่ ง เ ส ริ ม ส ถ า บั น 
กรรมการบริษัทไทย 
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Minor International has been a Certified	Company	
of	Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action		
Coalition	Against	Corruption	(CAC) since 2016.  
Our Declaration of Anti-Corruption and Anti-Fraud  
and Corruption Policy aims to instill good  
practices in business operations, and prevent 
fraud and corruption in potential transactions.  

In 2018, our online training modules on the  
Employee Code of Conduct and contents from our 
Anti-Fraud and Corruption Policy were completed 
by over 23,000 full-time and part-time employees 
in Thailand from Minor corporate office, Minor  
Hotels, Minor Food and Minor Lifestyle, representing  
100% participation of their respective business 
units, and 35% of total employees (excluding NH).  

ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล ได้รับกำรรับรองเป็น	
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย	
ในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2559  เป้ำหมำย 
ของกำรประกำศเจตนำรมย์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
และนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน คือ  
กำรปลูกฝังกำรด�ำเนินกิจกำรที่ดี และกำรป้องกัน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในปี 2561 กลุม่ธรุกจิในประเทศไทยได้พฒันำกำรอบรม 
เรื่องระเบียบปฎิบัติของบริษัทส�ำหรับพนักงำนเรื่อง 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นในรูปแบบ
ออนไลน์  โดยพนักงำนประจ�ำและพนักงำนชั่วครำว
มำกกว่ำ 23,000 คน จำกส�ำนักงำนใหญ่ ไมเนอร์ 
โฮเทลส์ ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ได้ผ่ำน
กำรอบรมครบ 100% เต็ม คิดเป็นจ�ำนวน 35% ของ
พนักงำนไมเนอร์ทั้งหมด (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป)

anti-corruption 
นโยบายและการปฏบิตัดิา้นการตอ่ตา้น
การทจุรติและคอรร์ปัชนั

MINOR’s corporate 
governance activities 
are classified into 
5 main categories 
การก�ากบัดแูลกจิการของบริษัท 
แบ่งตาม 5 หมวดหลัก

Rights of 
shareholders
สิทธขิองผูถ้อืหุน้

Equitable 
treatment 

of shareholders
ความเทา่เทยีมกนั

ของผูถ้อืหุน้

Roles of stakeholders
บทบาทของผูม้ส่ีวนไดเ้สีย

Disclosure and 
transparency
การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

Responsibilities 
of the Board
ความรับผดิชอบ
ของกรรมการ

For details, please refer to the Good 
Corporate Governance section of 
Minor International’s 2018 Annual 
Report.

ส�ำหรบัรำยละเอยีดเพิม่เตมิสำมำรถอ้ำงองิ 
ได้จำกรำยงำนประจ�ำปี 2561 ของบริษัท
ในหัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

Minor’s 
Corporate 

Governance
หลกัการก�ากบัดแูล
กจิการของไมเนอร์
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In 2018, as part of Minor Group’s 
continual commitment to good 

corporate governance, 
our “No Gift” Policy was launched. 
The policy encourages employees 

to refrain from receiving and 
giving gifts during festive and 

all other occasions.

ป ี2561 บริษัทได้ออกนโยบาย  
“งดการรับของขวัญ” เพ่ือสานต่อ 

ความมุ่นมั่นในการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี
ของกลุ่มไมเนอร์ นโยบายนี้ส่งเสริม 

ให้พนักงานงดการรับของขวัญ 
และของก�านัลในช่วงเทศกาล 

และโอกาสต่างๆ

At the Board level, all 4 of our executive directors have 
also undergone the aforementioned Minor International’s 
online training. And 2 non-executive directors have had  
anti-corruption training(s). In addition, one of our independent 
directors, Khunying Jada Wattanasiritham, is a founding  
member and Vice Chairman of the Anti-Corruption  
Organization of Thailand Foundation. The organization is an 
institute that works with government agencies and the private 
sector on anti-corruption advocacy and education.

Externally, 23 employees represented Minor in demonstrating 
our commitment to anti-corruption advocacy by participating  
in Thailand Anti-Corruption Day 2018 on September 6th.  
The event was attended by more than 3,000 participants from 
over 100 private sector companies.

In 2018, there were no confirmed incidents of corruption 
and bribery against the company, nor were there any  
anti-competitive behavior, violations of anti-trust and  
monopoly legislation.

ในระดับของคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำรทั้งสี่ท่ำน ได้เข้ำ
ร่วมฝึกอบรมเรือ่งกำรต่อต้ำนกำรทจุรติและคอร์รปัชนัผ่ำนหลกัสตูร
ออนไลน์ที่ทำงไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนลได้จัดท�ำขึ้น และยัง 
มีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรอีกสองท่ำนได้ผ่ำนกำรฝึกอบรม 
ในหัวข้อนี้เช่นกัน นอกจำกนี้มีหนึ่งในคณะกรรมกำรอิสระ คือ  
คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและด�ำรงต�ำแหน่ง
รองประธำนมูลนิธิองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็น
สถำบันที่ท�ำงำนร่วมกับภำครัฐและภำคเอกชนในกำรส่งเสริม 
และให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริต

ในส่วนของกิจกรรมกับภำคีเครือข่ำยภำยนอกบริษัท พนักงำน  
23 คนได้เป็นตัวแทนของไมเนอร์ในกำรแสดงจุดยืนเพื่อกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน โดยเข้ำร่วมกิจกรรมในวันต่อต้ำน
คอร์รัปชันที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2561 กิจกรรมนี้มีผู้เข้ำร่วม 
งำนมำกกว่ำ 3,000 คน จำกองค์กรเอกชนมำกกว่ำ 100 บริษัท

ในปี 2561 ไม่พบกรณีฟ้องร้องบริษัทในเรื่องคอร์รัปชันและกำรให้ 
สินบนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ อีกทั้งไม่พบกำรกระท�ำใดๆ ที่ขัดต่อ 
กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ หรือละเมิดกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรป้องกัน
กำรผูกขำด 
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Besides a Company Code of Conduct, we have 
also established a Business Partner Code of 
Conduct to emphasize that Minor conducts  
business with uncompromising ethical standards. 
Our Business Partner Code of Conduct also  
includes human rights commitments.

Our published Whistle-Blower Policy details available  
reporting channels and the investigation process. 
The policy encourages employees to report  
unethical practices - whether or not it is a violation  
of law. Suspected integrity violations or complaints  
are addressed to a Whistle-Blower Steering 
Committee for examination and investigation.  
Importantly, it stipulates that employees who 
report unethical practices are protected. 

Any whistle-blower concerns received are  
communicated to the Board of Directors on a 
quarterly basis. In 2018, 6 whistle-blower cases 
were communicated to the Board and resolved. 

In 2018, routine internal audits were conducted for 
39 selected Thailand and international operations.  
In our audits, corruption is included as a risk factor.  
No significant risks, corruption or otherwise, were 
identified. There were also no non-compliance in 
social or economic area with significant impact 
detected.   

นอกจำกระเบียบปฏิบัติของบริษัทส�ำหรับพนักงำน  
บริษัทยังได้จัดท�ำระเบียบปฏิบัติส�ำหรับคู ่ค้ำ เพื่อ
เป็นกำรเน้นย�ำ้ว่ำ ไมเนอร์เคร่งครดัในกำรด�ำเนนิธรุกจิ
ด้วยมำตรฐำนที่ถูกต้องชอบธรรม  ซึ่งระเบียบปฏิบัติ
ส�ำหรับคู่ค้ำของเรำนั้นได้มีกำรรวมนโยบำยด้ำนสิทธิ
มนุษยชนเข้ำไว้ด้วย

นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนจำกพนักงำนได้ให้รำย
ละเอียดช่องทำงและกระบวนกำรตรวจสอบ นโยบำย
รับข้อร้องเรียนจำกพนักงำน สนับสนุนให้พนักงำน
แจ้งข้อร ้องเรียนเรื่องกำรปฏิบัติผิดจรรยำบรรณ  
(ไม่ว่ำข้อร้องเรยีนดงักล่ำว จะละเมดิกฎหมำยหรอืไม่)  
ข้อสงสัยเรื่องจรรยำบรรณ หรือข้อร้องเรียน จะถูกส่ง 
ไปยังคณะท�ำงำนรับข้อร้องเรียนเพื่อท�ำกำรตรวจสอบ 
อย่ำงเหมำะสม และทีส่�ำคญัทีส่ดุคอืพนกังำนทีต้่องกำร 
แจ้งข้อร้องเรียนเรื่องกำรปฎิบัติผิดจรรยำบรรณจะได้
รับกำรคุ้มครอง

ข้อร้องเรียนต่ำงๆ นี้จะถูกน�ำเสนอต่อกรรมกำรบริษัท
ทุกไตรมำส ในปี 2561 ข้อร้องเรียนจ�ำนวน 6 เรื่อง 
ถูกน�ำเสนอกับกรรมกำรบริษัทและได้รับกำรแก้ไข

ในปี 2561 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ด�ำเนนิกำรตรวจสอบ 
หน่วยงำนทั้งหมด 39 หน่วย ทั้งในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่ง 
ของปัจจัยควำมเส่ียงที่ได้รับกำรตรวจสอบ เรำไม่พบ
ควำมเส่ียงอย่ำงมีนัยส�ำคัญในเรื่องกำรทุจริตและ
คอร์รปัชนัหรอืเรือ่งอืน่ๆ  และไม่มกีำรร้องเรยีนในเรือ่ง
สงัคมและเศรษฐกจิทีจ่ะส่งผลกระทบอย่ำงมนียัส�ำคญั  

ethics and integrity 
ความซือ่สัตยแ์ละความถกูตอ้งชอบธรรม

100% 
of employees 
acknowledge 
and sign a copy 
of Employee 
Code of Conduct 
upon employment, 
and re-acknowledge 
annually.

ของพนกังานของเรา 
รับทราบและลงนาม
ยินยอมปฏิบัติตาม
ระเบยีบปฏิบตัขิองบรษัิท 
ตั้งแต่เริ่มการจ้างงาน 
และทบทวนการยินยอม
เปน็ประจ�าทุกป ี
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At Minor, we are committed to growing business 
and simultaneously improving economic, social 
and environmental aspects of communities where 
we operate. To reinforce our social commitment 
through our core values and good corporate  
governance, we pledge to embed	human	rights		
in	our	operations	and	with	relevant	stakeholders		
throughout our value chain. Stakeholder  
engagement is one of the tools to obtain inputs 
to manage human rights impacts and relevant 
mitigations. 

Minor’s Human Rights Policy is adapted from the 
United Nations Guiding Principles on Business  
and Human Rights, Children’s Rights and Business  
Principles by UNICEF, the UN Global Compact and  
Save the Children, and applicable international 
and local regulations. 

The Human Rights Policy applies to Minor  
International PCL and entities that it owns and 
controls. Minor is committed to working with and 
encouraging our stakeholders in the value chain, 
including all franchisees and suppliers, to uphold 
and adopt the principles in this policy.

In 2018, we have conducted an exercise to review 
Human Rights related issues in our operations  
covering Minor Hotels, Minor Food (Thailand) and 
Minor Lifestyle. To do this, we collected employees’  
feedback from 3 key channels: the whistle blowers 
reports, employee engagement survey and Minor 
Food’s staff hotline. The issues were reviewed 
against topics in the Minor’s Human Rights 
Policy. Based on the analysis of the issues with 
potential human rights risks, the following areas of  
improvements and remedial actions and mitigation  
plans were identified:

ไมเนอร์มุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมเติบโตทำงธุรกิจควบคู่
ไปกับกำรเสริมสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เรำด�ำเนินกิจกำรอยู่   
เพ่ือยืนหยัดในควำมมุ่งมั่นด้ำนกำรพัฒนำสังคมผ่ำน
ค่ำนยิมองค์กรและกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีรำจงึตัง้ใจ 
ที่จะผนวกความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชน	
เข้าไปในการด�าเนินงานขององค์กร	ตลอดจน	
กับผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องผ่ำนห่วงโซ่คุณค่ำ 
ของเรำ กำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นหน่ึง
ในเครื่องมือที่จะท�ำให้เรำได้รับทรำบถึงข้อมูลเพื่อ 
ที่จะจัดกำรกับผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนและ 
กำรบรรเทำควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 
ไมเนอร์ได้มีกำรจัดท�ำนโยบำยสิทธิมนุษยชนของ
องค์กร ซึ่งนโยบำยนี้ได้ถูกปรับใช้โดยอ้ำงอิงจำกหลัก
ปฏิบัติของสหประชำชำติว่ำด้วยกำรด�ำเนินธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทำงธุรกิจ
ขององค์กำรยูนิเซฟ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ 
องค์กำรช่วยเหลือเด็ก รวมทั้งระเบียบปฏิบัติระดับ
ประเทศและระดับสำกลที่เกี่ยวข้อง

นโยบำยสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์ครอบคลุมไปถึง
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
และหน่วยงำนที่บริษัทเป็นเจ้ำของหรือมีอ�ำนำจ
ควบคมุ ไมเนอร์มุง่มัน่ทีจ่ะท�ำงำนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ในห่วงโซ่คุณค่ำ ซึ่งรวมไปถึงแฟรนไชส์และคู ่ค้ำ  
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรน�ำหลักกำรของ
นโยบำยนี้ไปประยุกต์ใช้

ในปี 2561 เรำได้จัดท�ำกำรศึกษำเพ่ือทบทวนปัญหำ 
ที่อำจเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนในกำรด�ำเนินงำน 
ของเรำ ซึ่งครอบคลุมถึง ไมเนอร์ โฮเทลส์ ไมเนอร์ ฟู้ด  
(ในประเทศไทย) และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ โดยกำรศกึษำ 
นี้เรำได้รวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนและเสนอแนะ 
ของพนักงำนจำก 3 ช่องทำง คือจำกรำยงำนกำรรับ 
ข้อร้องเรยีนจำกพนกังำน แบบส�ำรวจควำมผกูพนัของ
พนกังำน และรำยงำนจำกสำยด่วนรบัข้อร้องเรยีนของ
ไมเนอร์ ฟู้ด เรำได้พิจำรณำปัญหำที่เกิดขึ้นโดยเทียบ 
เคียงกับหัวข้อในนโยบำยสิทธิมนุษยชนของไมเนอร์  
จำกกำรวเิครำะห์ปัญหำและโอกำสในกำรเกดิควำมเสีย่ง 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน เรำได้ระบุส่ิงที่ต้องปรับปรุงและ 
กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำดังต่อไปนี้

human rights 
สิทธมินษุยชน
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Within the value chain, in 2018, we have initiated  
sustainability self-assessment with our Thailand suppliers.  
The assessment includes environmental management, 
occupational health and safety, as well as human rights. 
Our aim is to integrate these topics into future supplier 
assessment and audit. 

No non-compliance cases in human rights of material 
impact were detected in 2018

ในภำพของห่วงโซ่คุณค่ำของเรำ ปี 2561 เรำได้ริเริ่มให้
คู่ค้ำในประเทศไทยท�ำประเมินตัวเองในด้ำนกำรพัฒนำ
อย่ำงย่ังยืน กำรประเมินนี้ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรด้ำน 
ส่ิงแวดล้อม ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย รวมไปถึง 
สิทธิมนุษยชน โดยที่เรำมีเป้ำหมำยคือกำรน�ำประเด็นต่ำงๆ
เหล่ำนี้ไปรวมเข้ำกับประเมินและตรวจสอบคู่ค้ำในอนำคต

ในปี 2561ไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชนที่มี
ผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อบริษัท

• Improve communication to junior management  
and staff to effectively communicate rostering 
process, procedures, and HR manuals

• Ensure continual training on rostering  
management is in place, from orientation to 
repeated communication 

• ปรบัปรงุกำรสือ่สำรถงึหวัหน้ำระดบัปฏบิตักิำรและ
พนักงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นในกำรอธิบำย
ตำรำงกำรปฎบิตังิำน ขัน้ตอนกำรปฎบิตั ิและคูม่อื
ด้ำนทรัพยำกรบคุคล

• จัดให้มีกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องในหัวข้อ 
กำรบริหำรจัดกำรตำรำงปฎิบัติงำนที่เหมำะสม 
เริ่มต้นจำกกำรปฐมนิเทศน์ไปจนถึงกำรสื่อสำร 
ซ�ำ้หลำยๆ ครัง้

• Regularly conduct internal meetings between 
management and working team to receive 
feedback, identify and resolve issues

• Reinforce management to always be mindful 
in the interaction with team members

• Continue to develop and make available 
communication materials to distribute to team 
members on topic of diversity e.g. cultural 
differences  

• มีกำรจัดประชุมภำยในระหว่ำงผู้บริหำรและทีม
ปฎบิตังิำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่รบัรูถ้งึข้อเสนอแนะ 
ปัญหำและแนวทำงแก้ไข

• เน้นย�ำ้ให้ผูบ้รหิำรมคีวำมระมดัระวงัในกำรวำงตน
อยูเ่สมอในกำรปฏสิมัพนัธ์กบัพนกังำนในทมี

• พฒันำสือ่ในกำรสือ่สำรให้กบัพนกังำนในประเดน็ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัควำมหลำกหลำย เช่น ควำมแตกต่ำง 
ทำงวฒันธรรม

inappropriate rostering, 
working hours and 
payment process
ตารางการปฎบิตังิาน เวลาการท�างาน 
และกระบวนการจ่ายเงนิ
ไม่เหมาะสม

remedial actions/ Mitigation Plans
การแกไ้ขและแผนการเพ่ือป้องกนัปัญหา

remedial actions/ Mitigation Plans
การแกไ้ขและแผนการเพ่ือป้องกนัปัญหา

Cultural differences 
and harassment 
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 
และการคกุคาม

Main Issues ปัญหาหลกั
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iNClude a ClauSe iN CoNtraCtS  
throughout the value chain stating 
a common repudiation and 
zero tolerance policy of sexual 
exploitation of children

ใส่เงื่อนไขเพ่ิมเติมในสัญญา
ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยระบุ
นโยบายว่าจะไม่ยอมรับและไม่ยินยอม
ให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็กเกิดขึ้นเปน็อันขาด

ProVide iNForMatioN to traVelerS on children’s
rights, the prevention of sexual exploitation of 
children and how to report suspected cases

ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และวิธีการรายงาน
เหตุการณ์น่าสงสัยต่างๆ

SuPPort, CollaBorate aNd 
eNGaGe StaKeholderS in the 
prevention of sexual exploitation 
of children

สนบัสนนุ รว่มมอื และใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สีย
ฝ่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

rePort aNNuallY 
on our implementation 
of The Code

จัดท�ารายงานประจ�าปี
เกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ตามหลักการปฏิบัติ
ของเดอะโค้ด

to eStaBliSh a PoliCY aNd 
ProCedureS against sexual 
exploitation of children

จัดท�านโยบายและขั้นตอน
ในการต่อสู้กับปัญหาการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

traiN eMPloYeeS on children’s rights, 
the prevention of sexual exploitation 
and how to report suspected cases

ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับสิทธิเด็ก การป้องกัน
การแสวงหาประโยชนท์างเพศจากเดก็ และวธีิการ
รายงานเหตุต้องสงสัยต่างๆ

In 2018, Minor Hotels signed up as a member of 
The	Code	(The Code of Conduct for the Protection 
of Children from Sexual Exploitation in Travel and 
Tourism). The Code is a multi-stakeholder initiative  
with the mission to provide awareness, tools and 
support to the tourism industry to prevent the 
sexual exploitation of children. Joining The Code 
demonstrates Minor Hotels’ commitment to create  
awareness and educate employees, guests and 
local communities about the need to protect  
children.  Properties in 16 countries were involved in 
the pilot implementation, to complete the following 
6-steps to children protection commitment.

ปี 2561 ไมเนอร์ โฮเทลส์ลงชื่อเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของ
เดอะโค้ด ซึ่งเป็นชื่อย่อในภำษำอังกฤษของหลักกำร
ปฏิบัติเพ่ือปกป้องเด็กจำกกำรถูกแสวงหำประโยชน์
ทำงเพศในกำรอตุสำหกรรมกำรเดนิทำงและท่องเทีย่ว  
เดอะโค้ดเป็นแนวคดิรเิริม่ทีเ่กีย่วข้องกบัผูม้ส่ีวนได้เสยี
หลำยกลุ่ม และมีพันธกิจในกำรสร้ำงควำมตระหนัก  
พัฒนำเครื่องมือและให้กำรสนับสนุนแก่อุตสำหกรรม 
กำรท่องเทีย่วเพือ่ป้องกนักำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศ 
จำกเด็ก กำรที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้ำร่วมโครงกำร 
กับเดอะโค้ดแสดงให้เห็นถึงควำมมุ ่งมั่นของเรำ 
ในกำรสร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมรู้กับพนักงำน 
แขกที่เข้ำพัก และชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็น
ในกำรปกป้องเดก็ โรงแรมของเรำใน 16 ประเทศได้เข้ำ 
ร่วมทดลองในโครงกำรนี้ และแสดงเจตนำรมณ์ที่จะ
ปฎิบัติตำมขั้นตอน 6 ขั้นต่อไปนี้เพื่อช่วยปกป้องเด็ก

the Code
เดอะโคด้

1
2

43

5
6
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The Company and Business Partner Codes of 
Conduct,	Whistle Blower Policy,	Human Rights 
Policy,	Anti Fraud and Corruption Policy, the 
Declaration of Anti-corruption, and the Declaration  
of Children’s Rights and Business Principles 
document are published on our website under 
the Corporate Governance section 

บริษัทได ้เผยแพร่ระเบียบปฏิบัติของบริษัทและ 
ส�ำหรับคู่ค้ำ	นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียน	นโยบำย 
สิทธิมนุษยชน	นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและ 
คอร์รัปชัน	ค�ำประกำศเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต	ค�ำประกำศสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทำง
ธุรกิจอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อกำรก�ำกับดูแล
กิจกำร 

Trained staff 
in 2018: 

9,665
พนักงาน
ที่ได้รับการอบรม
ในป ี2561

Policy & Procedure 
นโยบายและขั้นตอน

Training  
การฝกึอบรม

Information 
ข้อมูล

Stakeholders 
ผู้มีส่วนได้เสีย

Annual Report 
รายงานประจ�าปี

The Code Implementation Status as of 31 December 2018
สถานะในการด�าเนนิการตามหลกัการปฏิบตัขิองเดอะโคด้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

50%

Supplier Contract Clause  
เงื่อนไขสัญญาคู่ค้า

https://www.minor.com/en/downloads/code-of-conduct
https://www.minor.com/en/downloads/code-of-conduct
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/whistle-blower-policy-en.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/human-rights-policy-en.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/human-rights-policy-en.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruption-policy-en.pdf
https://www.minor.com/storage/download/declaration-of-anti-corruption/declaration-of-anti-corruption-en.pdf
https://www.minor.com/storage/download/declaration-of-childrens-rights-and-business-principles/childrens-rights-and-business-principles-en.pdf
https://www.minor.com/storage/download/declaration-of-childrens-rights-and-business-principles/childrens-rights-and-business-principles-en.pdf
https://www.minor.com/th/downloads/code-of-conduct
https://www.minor.com/th/downloads/code-of-conduct
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/whistle-blower-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/human-rights-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/human-rights-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruption-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/corporate-policies/anti-fraud-corruption-policy-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/declaration-of-anti-corruption/declaration-of-anti-corruption-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/declaration-of-anti-corruption/declaration-of-anti-corruption-th.pdf
https://www.minor.com/storage/download/declaration-of-childrens-rights-and-business-principles/childrens-rights-and-business-principles-en.pdf
https://www.minor.com/storage/download/declaration-of-childrens-rights-and-business-principles/childrens-rights-and-business-principles-en.pdf
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รางวลัไมเนอร์สูค่วามยัง่ยนืได้รบักำรตอบรบัอย่ำงดยีิง่ 
ต่อเนือ่งมำในปี 2561 หลงัจำกกำรเปิดตวัเป็นครัง้แรก 
ในปี 2560 รำงวัลนี้เป็นรำงวัลประจ�ำปีที่ยกย่อง 
หน่วยธุรกิจที่ได้แสดงถึงกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนใน
ปีที่ผ่ำนมำ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่อง
กำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนที่เป็นเลิศภำยในกลุ่ม
บริษัทไมเนอร์ นอกจำกนั้นยังเป็นกำรวำงรำกฐำน
ทำงกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ยนืทีส่ำมำรถวดัผลได้ถกูรวมเข้ำเป็นส่วนหนึง่ 
ของกำรปฏิบัติงำนของบรษัิท ผูส้มคัรจำกทกุหน่วยงำน 
ทัว่โลกได้รบัเชญิให้ร่วมแบ่งปันเรือ่งรำวและโครงกำร
ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของพวกเขำที่สำมำรถ
เชื่อมโยงเข้ำกับอย่ำงน้อยหนึ่งในส่ีปัจจัยหลักของ
แนวทำงสูก่ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของไมเนอร์ โครงกำร
ที่ถูกส่งเข้ำประกวดจะถูกประเมินด้วยหลักกำร  
“กำรสร้ำงคุณค่ำร่วม” ซ่ึงใช้ผลกระทบทั้งทำงธุรกิจ
และทำงสังคมเป็นเกณฑ์พิจำรณำในกำรตัดสิน

Launched in 2017, Minor	Sustainability	Awards 
continued to be well-received within the Group in 
2018. The Awards, now given yearly in recognition  
of the prior year’s sustainability efforts, aim to 
promote and recognize excellence in sustainable 
business practices within Minor. They also serve 
as a strategic platform to integrate and advocate 
sustainability best practices with measurable  
impacts in our operations. Sustainability initiatives  
and stories that are linked to one or more of Minor’s  
four Sustainability Drivers can be submitted by 
applicants from across the Group. Applications 
are judged primarily on “shared value creation”, 
where submitted sustainability initiatives and 
stories are evaluated on both business and 
societal impacts.   

Minor 
Sustainability 
awards
รางวัลไมเนอร์
สู่ความยั่งยืน 

Award Winners

ผู้ชนะรางวัล

Total Applications

ผู้สมัครทั้งหมด

Shortlisted 

Applications

ผู้สมัครทีไ่ด้รับ

การคัดเลือก

เข้ารอบตัดสิน

Minor Sustainability 
award Winners:
ผู้ชนะรางวัลไมเนอร์สู่ความยั่งยืน 

BeSt Sustainability award 2017
รางวลัความยัง่ยนื ยอดเยีย่ม ประจ�าปี 2560

outstAndInG Sustainability award 2017
รางวลัความยัง่ยนื ดเีดน่ ประจ�าปี 2560 

riSiNG Star Sustainability award 2017
รางวลัความยัง่ยนื rising Star ประจ�าปี 2560

38

16

8
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Outstanding sustainability award 2017
รางวลัความยัง่ยนื ดเีดน่ ประจ�าปี 2560 

Rising staR sustainability award 2017
รางวลัความยัง่ยนื Rising Star ประจ�าปี 2560

•	Elewana	Collection	and	Land	&	Life		
Foundation	-	Conservation	Education	
Program(2)

•	Minor 	 Food	 Pro ject 	 &	 Faci l i ty		
Management	 - 	 Bingsu-making		
Machine	-	“Recycle	Cooling”	System(2)

•	 เอเลวาน่า	คอลเลคชั่น	และ-	มูลนิธิ		
Land	&	Life	–	โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้	
ด้านการอนุรักษ์(2)

•		หน่วยพัฒนาโครงการของไมเนอร์ฟู้ด	–	
ระบบรีไซเคิลน�้าในระบบท�าความเย็น
ของเครื่องท�าบิงซู(2)

Note:		
(1)	Featured	in	Elevating Sustainable Value Chain	section
(2)	Featured	in	Elevating Environmental Protection	section
(3)	Featured	in	Elevating People Development	section

หมายเหตุ
(1)	รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงอยู่ในหัวข้อ	ยกระดับห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน	ของรายงานฉบับนี้
(2)	รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงอยู่ในหัวข้อ	ยกระดับการปกป้องสิ่งแวดล้อม	ของรายงานฉบับนี้
(3)	รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงอยู่ในหัวข้อ	ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของรายงานฉบับนี้

•	Anantara	Peace	Haven	Tangalle	-	
Anantara	Micro-Sustainable	Home	
Garden(1)	Development	Program

•	Sizzler	-	The	Story	of	Happiness	from	
Farm	to	Table(1)

•	 อนันตรา	พีซ	เฮเวน	แทงเกล	-	
	 การพัฒนาสวนเกษตรอย่างยั่งยืน
	 ในพ้ืนที่โรงแรม(1)

•	 ซิซซ์เลอร	์–	สุขในทุกค�า(1)

•	Anantara	The	Palm	Dubai	Resort	-	ADPJ		
Sustainability	Achievements	2017(2)

•	Anantara	Si	Kao	-	Dugong	Education		
&	Conservation	Center

•	Minor	Food	HR	Brands	and	Minor		
Corporate	University	-	Filling	Entry-	
Level	Workforce	Pipeline	by	Partnering		
with	Vocational	Colleges(3)

•	Minor	Dairy	and	Minor	Cheese	-	Soil		
Improvement	from	Sludge	and	Whey(2)

•  อนันตรา เดอะ ปาล์ม ดูไบ – ผลงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561(2)

•  อนันตรา สเิกา – ศนูย์ศกึษาและอนรุกัษ์
พะยูน

• แผนกทรัพยากรบุคคลและโครงการ 
พฒันาหลกัสตูรการศกึษาร่วมกบัสถาบนั 
การศกึษา – โครงการสร้างบคุลากรระดบั 
ปฏิบัติงานโดยความร่วมมือกับสถาบัน 
อาชีวศึกษา(3)

•  ไมเนอร์แดรีแ่ละไมเนอร์ชสี – การปรบัปรงุ 
ดินด้วยกากตะกอนและหางนม(2)
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ในปี 2561 ไมเนอร์  โฮเทลส์ ประสบควำมส�ำเรจ็ในกำรเข้ำลงทนุ 
ใน เอน็เอช	โฮเทล	กรุป๊	ซึง่เป็นผูป้ระกอบกำรโรงแรมทีใ่หญ่
เป็นอันดับสำมของประเทศสเปน และเป็นผู้ประกอบกำร 
โรงแรมที่ใหญ่เป็นอันดับหกในทวีปยุโรป โดยมีสัดส่วน
กำรถือหุ้น 94.1% จำกกำรเข้ำลงทุนนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์  
ได้ขยำยฐำนธรุกจิไปยงั 53 ประเทศ ขยำยจ�ำนวนโรงแรม 
ในเครอืเพิม่ขึน้เป็นกว่ำ 510 แห่ง และมกีำรจ้ำงงำนพนกังำน
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมเป็นจ�ำนวนเกือบ 40,000 คน  
กำรเข้ำลงทนุใน เอน็เอช โฮเทล กรุป๊ ส่งผลให้ไมเนอร์  โฮเทลส์  
กลำยมำเป็นหนึง่ใน 20 ผูป้ระกอบกำรโรงแรมทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของโลก เมือ่พจิำรณำจำกจ�ำนวนห้องพกัทัง้หมด

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ด�ำเนินธุรกิจโรงแรมด้วยควำมมุ่งมั่น 
ทีจ่ะเป็นเป็นผูน้�ำทีม่คีวำมรบัผดิชอบในกำรสร้ำงคณุค่ำร่วม
ในระดบัเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยมุง่ทีจ่ะน�ำเสนอ 
ประสบกำรณ์สดุพเิศษ ให้กบัลกูค้ำและพนกังำน มส่ีวนร่วม
กบัชมุชนและใส่ใจดแูลสิง่แวดล้อม

เนือ่งจำกกำรเข้ำลงทนุในเอน็เอช โฮเทล กรุป๊ นัน้เพิง่จะเสรจ็
สมบรูณ์เมือ่ไตรมำสทีส่ีข่องปี 2561 ผลกำรด�ำเนนิงำนด้ำน
กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของ เอน็เอช โฮเทล กรุป๊ จงึไม่อยูใ่น
ขอบเขตของรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืฉบบันี ้อย่ำงไร
กต็ำมเนือ่งจำก เอน็เอช โฮเทล กรุป๊ มวีสิยัทศัน์กำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนืทีค่ล้ำยกบัไมเนอร์เป็นอย่ำงมำก เรำจงึน�ำเสนอ
จดุเด่นด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของ เอน็เอช โฮเทล กรุป๊ 
ในปี 2561 มำแสดงไว้ดงัต่อไปนี้

In 2018, Minor Hotels has completed a successful 
acquisition of NH	Hotel	Group, the third largest hotel 
operator in Spain and the sixth largest hotel company 
in Europe, with a 94.1% shareholding in the company. 
Through the acquisition, Minor Hotels has expanded 
its footprint to cover 53 countries, broadened the hotel 
portfolio to over 510 hotels and employed, directly 
and indirectly, close to 40,000 team members. The 
inclusion of NH Hotel Group into our portfolio positions 
Minor Hotels among the world’s top 20 hotel operators 
in terms of total number of rooms.
 
NH Hotel Group operates the hotel business with the 
ambition of leading the responsible behavior, creating 
shared value at an economic, social and environmental 
level. The group strives to offer unique experiences to 
clients and employees; to be active in the communities 
and in caring for the environment.
 
As the acquisition was only completed in the fourth 
quarter of 2018, we do not include NH Hotel Group’s 
sustainability performance in the scope of this  
sustainability report. However, as NH Hotel Group 
shares a very similar sustainability vision with Minor, 
we would like to highlight some of NH Hotel Group’s 
sustainability performance for 2018 as follows: 

Welcome of 
New Minor Member – 
Nh hotel Group
ต้อนรับสมาชิกใหม่ของไมเนอร์ - 
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป 
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Nh hotel Group: economic, Social and environmental Contribution in 2018
การสนบัสนนุดา้น เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ในปี 2561 

Economic Contribution
Direct impact on economy of employees, companies 
and the administration

การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ	
ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกจิของพนกังำน บรษิทั และรฐั

Social Contribution
Direct impact in terms of employment, training and 
contribution to the community

การสนับสนุนด้านสังคม	
ผลกระทบโดยตรง ในกำรจ้ำงงำน กำรฝึกอบรมและ 
กำรให้ควำมสนับสนุนกับชุมชน

Environmental Contribution
Direct impact through reduction in consumption of 
resources and emissions, and number of certified 
hotels using “green” energy sources

การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบโดยตรงจำกกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรและ 
กำรปล่อยมลพิษและจ�ำนวนโรงแรมที่ได้รับกำรรับรอง 
ในกำรใช้แหล่งพลังงำน “สีเขียว”

319.4 M€
Leases

สัญญาเช่าระยะยาว

250
Volunteers
อาสาสมัคร

-1.3%
Water Consumption 

Ratio
สัดส่วนการใช้น�้า 

578.29 M€
Total Payment 
to Suppliers

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่คู่ค้า

    545 M€  
Investment in the 

Community
การลงทุนในชุมชน 

141
Hotels with 

Green Certification
โรงแรมที่ได้รับการรับ

ประกาศนียบัตร
สีเขียว

75.14 M€
Social Security 
Contribution

เงินสมทบประกันสังคม

17,567
Employees

พนักงาน 

-1.7%
Energy Consumption 

Ratio
สัดส่วนการใชพ้ลงังาน 

319.5 M€
Wages & Salary 
ค่าจ้างและเงินเดือน

128
Social Projects
โครงการเพ่ือสังคม 

76%
Hotels Using Green 

Energy Sources
โรงแรมที่ใช้

แหล่งพลังงานสีเขียว

89.9% 
of Approved 

Local Suppliers
ของคู่ค้าท้องถิ่น
ที่ได้รับการอนุมัติ

131 
Nationalities

เชื้อชาติ

2.0%
CO2 Emission 

(Scope 1+2) Ratio
สัดส่วนการปลอ่ยกา๊ซ

คารบ์อนไดออกไซด ์(scope 1+2) 

42.5% 
Women in Mgt Positions
จ�านวนผู้หญิงในระดับผู้บริหาร

61.60 M€
Tax Paid

มูลค่าภาษีที่จ่าย 

113
Beneficiaries of Employability 

Social Projects
                 ผูร้บัผลประโยชนจ์าก             
                    โครงการการจา้งงาน
                        เพ่ือสังคม
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เอ็นเอช โฮเทล กรุ ๊ป ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนส�ำหรับ 
แผนควำมรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งประกอบด้วยเสำหลักสำมประกำร
คือ ทรัพยำกรมนุษย์ โลก และธุรกิจที่มีควำมรับผิดชอบ โดยมี 
กำรสื่อสำรภำยใต้แนวคิด NH’s	“Room	4”

ข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของ เอน็เอช โฮเทล กรุป๊ มกีำรจดัแสดงไว้ทีเ่วบ็ไซต์ของ เอน็เอช โฮเทล กรุป๊ ภำยใต้หวัข้อ บรษิทัทีม่ ี
ควำมรับผิดชอบและยั่งยืน (https://www.nh-hotels.com/corporate/responsible-and-sustainable-company) และในรำยงำนประจ�ำปี  
2561 ทีไ่ม่ใช่รำยงำนทำงกำรเงนิ ทีจ่ดัแสดงไว้ภำยใต้หวัข้อผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุ หมวดย่อยรำยงำนประจ�ำปี (https://www.nh-hotels.com/
corporate/shareholders-and-investors)

NH Hotel Group has defined a clear purpose for its Responsible  
Commitment Plan which comprises three pillars of action:  
People, Planet and Responsible Business, and is communicated  
under NH’s	“Room	4” concept. 

For more information on NH Hotel Group’s sustainability, please refer to NH Hotel Group’s website, under Responsible  
and Sustainable Company section (https://www.nh-hotels.com/corporate/responsible-and-sustainable-company). An annual 
non-financial report for 2018 is also available under the Annual Report sub-section of Shareholders and Investors section (https://
www.nh-hotels.com/corporate/shareholders-and-investors) 

This pillar concerns people and NH Hotel Group’s commitments:
•	Employees
 Promote a responsible culture that integrates Corporate Social 

Responsibility and the purpose in their daily actions.
•	Customers
 Provide an excellent service and an innovative offer and involve 

them in NH Hotel Group’s responsible projects.
•	Communities
 Promote social projects in the communities where NH Hotel 

Group is present and promote positive local impact through the 
creation of responsible alliances with foundations and NGOs, 
the collaboration of employees as volunteers in responsible 
projects and the support to culture through patronage initiatives, 
among others.

เสำหลักน้ีเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรมนุษย์และควำมมุ่งมั่นของเอ็นเอช 
โฮเทล กรุ๊ป ในเรื่องต่อไปนี้
•	พนักงาน
 ส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีควำมรับผิดชอบ ซ่ึงผนวกควำมรับผิดชอบ 

ต่อสงัคมและกำรมเีป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิชวีติประจ�ำวนัเข้ำด้วยกนั 
•	ลูกค้า
 ให้บรกิำรทีย่อดเยีย่มและข้อเสนอทีส่ร้ำงสรรค์ เปิดโอกำสให้ลกูค้ำ 

มส่ีวนร่วมโครงกำรรับผดิชอบต่อสงัคมของ เอน็เอช โฮเทล กรุป๊
•	ชุมชน	
 ส่งเสริมโครงกำรเพื่อสังคมในชุมชนที่เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเข้ำไป 

ด�ำเนนิธรุกจิ และสร้ำงผลกระทบเชิงบวกในระดับท้องถิน่ผ่ำนกำรสร้ำง 
พันธมิตรกับมูลนิธิและองค์กรพัฒนำเอกชน กำรท�ำงำนร่วมกัน 
ของพนกังำนในฐำนะอำสำสมคัรในโครงกำรทีร่บัผดิชอบและสร้ำง 
วัฒนธรรมในกำรช่วยเหลือผู้อื่น

In its commitment to the Planet, NH Hotel Group works 
to minimize its impact on climate change, increase 
efficiency of resources and develop more sustainable 
products.

ในควำมมุง่มัน่ทีม่ต่ีอกำรรกัษ์โลก เอน็เอช โฮเทล กรุป๊ มุง่ลด 
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพิ่ม 
ประสิทธิภำพของกำรใช้ทรัพยำกรและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ที่ยั่งยืนมำกขึ้น

NH Hotel Group manages its operations and hotel 
service based on a responsible value chain, dialogue  
with its stakeholders, promotion of responsible  
alliances and a strong ethical commitment.

เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ด�ำเนินงำนและให้บริกำรบนพื้นฐำน 
ของห่วงโซ่คุณค่ำที่มีควำมรับผิดชอบ มีกำรส่ือสำรกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และส่งเสริมกำรสร้ำงพันธมิตรที่มีควำม 
รับผิดชอบและควำมมุ่งมั่นทำงจริยธรรมที่แข็งแกร่ง

https://www.nh-hotels.com/corporate/responsible-and-sustainable-company
https://www.nh-hotels.com/corporate/responsible-and-sustainable-company
https://www.nh-hotels.com/corporate/shareholders-and-investors
https://www.nh-hotels.com/corporate/shareholders-and-investors
https://www.nh-hotels.com/corporate/shareholders-and-investors
https://www.nh-hotels.com/corporate/shareholders-and-investors
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2015 / 
2558

2016 / 
2559

2017 / 
2560

2018 / 
2561

Consolidated(1)	
(Baht	million)
รวมบริษัทย่อย(1) 

(ล้ำนบำท)

Total Revenue
รำยได้รวม

 48,014  56,973  58,644  79,328

Gross Profit
ก�ำไรขั้นต้น

 26,225  31,710  34,893  46,127

EBITDA
ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษีเงินได้ และค่ำเสื่อมรำคำ

 11,908  13,229  12,273  15,685 

Net Profit
ก�ำไรสุทธิ

7,040  6,590  5,415  5,445

Benefits to employees comprising salaries, 
wages, welfares and regular contribution
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงำนประกอบด้วย  
เงินเดือน ค่ำแรง ค่ำพัฒนำพนักงำนและ 
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ 

11,347  13,674  15,342  20,218

Dividend to Shareholders
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 1,401  1,540  1,544  1,848

Finance Costs paid to Lender
ต้นทุนทำงกำรเงินจ่ำยแก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน

 1,254  1,572  1,747  2,519

Corporate Income Tax paid to Government
ภำษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ำยให้รัฐบำล

 411  1,032  787  1,374

Profitability	Ratio	(%)
ควำมสำมำรถ
ในกำรท�ำก�ำไร (%)

Return on Total Assets (ROA)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม

 8.15  6.37  4.76  2.82

Return on Total Equity (ROE)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 21.10  17.00  11.86  8.15

Per	Share	Data	(Baht)
ข้อมูลต่อหุ้น (บำท)

Earnings per Share
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

1.60 1.50 1.22  1.18

Note:	 
(1)	 Include	consolidation	of	NH	Hotel	Group
หมายเหตุ
(1) รวมงบกำรเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

SuStaiNaBilitY 
PerForMaNCe data 2018
ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561

Economic Performance
ผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
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Male
ชาย

9

9

Female
หญิง

2

2

30-50 Yrs (ปี)

Part Time 
พนักงานชั่วคราว

> 50 Yrs (ปี)

Full Time 
พนักงานประจ�า

Board of Directors Composition by Gender 

สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทแยกตามเพศ 

Board of Directors Composition by Age
สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทแยกตามอายุ 

Note:  
(1) Mr. Edward Keith Hubbenette and Mr. Niti Osathanugraph were  
 appointed on 3 April and 23 May 2018 respectively.

หมายเหตุ 
(1) นำย เอด็เวร์ิด คธี ฮเูบนเนท็ และนำยนติ ิโอสถำนเุครำะห์ ได้รบักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที่  
 3 เมษำยน และ 23 พฤษภำคม 2561 ตำมล�ำดับ

Note:  
(1) Mr. Edward Keith Hubbenette and Mr. Niti Osathanugraph were  
 appointed on 3 April and 23 May 2018 respectively.

หมายเหตุ 
(1) นำย เอด็เวร์ิด คธี ฮเูบนเนท็ และนำยนติ ิโอสถำนเุครำะห์ ได้รบักำรแต่งตัง้เมือ่วนัที่  
 3 เมษำยน และ 23 พฤษภำคม 2561 ตำมล�ำดับ

Minor Lifestyle
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

2,527 

Global Shared 
Service & 
Corporate office
โกลบอล แชร์ เซอร์วิส 
และส�านักงานใหญ่

336

Minor Hotels
ไมเนอร์ โฮเทลส์

24,746 

Minor Food
ไมเนอร์ ฟู้ด

40,082 

Note:  
(1) All employees including all significant subsidiaries, and include employees  
 of managed hotel properties and franchise. Exclude NH Hotel Group.

หมายเหตุ
(1) พนักงำนของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
 รวมถึงพนักงำนของโรงแรมที่บริษัทรับจ้ำงบริหำร และ แฟรนไชส์ แต่ไม่รวม 
 เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

Total Number of Employees and Proportion 
by Employee Type(1)

จ�านวนพนักงาน (คน) และสัดส่วนตามประเภทการจ้างงาน(1) 

As of 31 December 2018
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

As of 31 December 2018
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

As of 31 December 2018
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

Grand Total / 
ยอดรวมทั้งหมด

 67,691 

86%

14%

39%61%

63%

37%

93%

7%

Composition of 
Governance Bodies(1)

สัดส่วนโครงสร้างกรรมการบริษัท(1)

Human Resource 
Performance
ผลการด�าเนนิงานดา้นทรพัยากรบคุคล
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Male
ชาย

51%
Female
หญิง

49%

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

สัดส่วนของพนักงานแยกตามสัญชาติ(1), (2)

Note:	 
(1)	 All	employees	including	all	significant	subsidiaries,		
	 and	include	employees	of	managed	hotel	properties		
	 and	franchise.	Exclude	NH	Hotel	Group.	 	
(2)	 Minor	employs	131	nationalities	within	our	group.

หมายเหตุ 
(1) พนักงำนของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด  
 (มหำชน) และ บริษัทย่อย รวมถึงพนักงำนของโรงแรม 
 ทีบ่รษิทัรบัจ้ำงบรหิำร และ แฟรนไชส์  แต่ไม่รวมเอน็เอช 
 โฮเทล กรุ๊ป  
(2) ไมเนอร์จ้ำงพนักงำนจ�ำนวน 131 สัญชำติมำท�ำงำน 
 ในกลุ่มของเรำ   

As of 31 December 2018
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

As of 31 December 2018
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

As of 31 December 2018
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

As of 31 December 2018
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

Proportions of Employees by Level(1)
สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน(1)

8.6%

1.6%

89.8%

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

หมายเหตุ 
(1) ส�ำหรบัธรุกจิอำหำร ธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยและธรุกจิสนิค้ำและ 
 ส�ำนักงำนใหญ่ เฉพำะบริษทัและบริษทัย่อยในประเทศไทย 
 เท่ำนัน้ / ส�ำหรบัธรุกจิโรงแรม รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทัง้ที่ 
 เรำเป็นเจ้ำของและ/หรอืบรหิำร

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

หมายเหตุ 
(1) ส�ำหรบัธรุกจิอำหำร ธรุกจิจัดจ�ำหน่ำยและธรุกจิสนิค้ำและส�ำนกังำนใหญ่ เฉพำะบรษิทั 
 และบรษิทัย่อยในประเทศไทยเท่ำนัน้ / ส�ำหรบัธรุกจิโรงแรม รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทัง้ที ่
 เรำเป็นเจ้ำของและ/หรอืบรหิำร

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

หมายเหตุ 
(1) ส�ำหรบัธรุกจิอำหำร ธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยและธรุกจิสนิค้ำและส�ำนกังำนใหญ่ เฉพำะบรษิทั 
 และบรษิทัย่อยในประเทศไทยเท่ำนัน้ / ส�ำหรบัธรุกจิโรงแรม รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทัง้ที่ 
 เรำเป็นเจ้ำของและ/หรอืบรหิำร

Proportions of Employees by Gender(1)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามเพศ(1)

Proportions of Employees by Age(1)

สัดส่วนของพนักงานแยกตามอาย(ุ1)

Vietnamese เวยีดนาม 4.9%
Cambodian กมัพูชา 3.3%
Indian อนิเดยี 2.3%
Portugees โปรตเุกส 1.9%
Sri Lankan ศรลีงักา 1.8%
Brazilian บราซลิ 1.4%
Filipino ฟิลปิปนิส์ 1.3%
Maldivan มลัดฟีส์ 1.2%
Indonesian อนิโดนเีซยี 1.1%
Lao or Laotian ลาว 1.0%
Kenyan เคนยา 1.0%
Burmese พมา่ 1.0%
Malaysian มาเลเซยี 0.9%
Nepalese เนปาล 0.8%
Zambian แซมเบยี 0.8%
Tanzanian แทนซาเนยี 0.8%

Thai
ไทย

55.6%

Australian
ออสเตรเลยี

7.7%   Chinese
จนี

5.3%

Others
อื่นๆ
5.9%

Senior Management
ผู้บริหารระดับสูง

Middle Management / 
Supervisor
ผู้บริหารระดับกลาง / หัวหน้างาน 

Staff
พนักงานปฏิบัติการ

56%

39%

5%

30 yrs and below
30 ป ีหรือน้อยกว่า

31 - 50 yrs
31-50 ปี

More than 50 yrs
มากกว่า 50 ปี
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For the year ended 31 December 2018
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

For the year ended 31 December 2018
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

For the year ended 31 December 2018
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

Employee Turnover by Age(1), (2)  
(Including Part-time and Contracts)(3)

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามอาย(ุ1), (2) 
(รวมพนักงานชั่วคราว และพนักงานตามสัญญาจ้าง)(3)

Employee Turnover by Gender(1), (2) 

(Including Part-time and Contracts)(3)

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามเพศ(1), (2) 
(รวมพนักงานชั่วคราว และพนักงานตามสัญญาจ้าง)(3)

Note:	 
(1) For Minor Food, Minor Lifestyle, and head office: Includes Thai subsidiaries only. For Hotel Group: 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 and contracts staff (who accounts for more than 30% of the relevant workforce data).
 These staff by nature will be working for shorter tenure with the company
หมายเหตุ
(1) ส�ำหรับธรุกจิอำหำร ธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยและธรุกจิสนิค้ำและส�ำนกังำนใหญ่ เฉพำะบรษิทัและบรษิทัย่อยในประเทศไทยเท่ำนัน้ / ส�ำหรบัธรุกจิโรงแรม รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทัง้ทีเ่รำเป็นเจ้ำของ 
 และ/หรือบริหำร
(2)  อตัรำกำรลำออกของพนักงำนค�ำนวนโดยใช้จ�ำนวนพนกังำนทีล่ำออกทัง้หมดใน 1 ปี หำรด้วยจ�ำนวนพนกังำนโดยเฉลีย่
(3) ข้อมลูรวมพนกังำนชัว่ครำว และพนกังำนตำมสญัญำจ้ำง (ซ่ึงมสีดัส่วนมำกกว่ำ 30% ของข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง) โดยปกตแิล้วพนกังำนเหล่ำนีจ้ะมอีำยกุำรท�ำงำนทีส่ัน้กว่ำพนกังำนประจ�ำ
ทัว่ไป

75%

27%

20%

Full-time
พนักงำนประจ�ำ

Part-time(2)

พนักงำนชัว่ครำว(2)

Life	insurance
ประกันชีวิต

Health	care
กำรรักษำพยำบำล

Disability	and	invalidity	coverage
ควำมคุ้มครองกรณีพิกำรหรือทุพพลภำพ

Maternity	leave
กำรลำคลอดบุตร

Retirement	provision
บ�ำนำญเกษียณอำยุ

Employees	Joint	Investment	
Program	(EJIP)(3)

Social	Security
ประกันสังคม

Provident	Fund
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

Total Average
ค่าเฉลี่ยรวม

Employee Benefits by Employment Type(1)

สวัสดิการของพนักงาน แยกตามประเภทการจ้างงาน(1)
Average Training Hours per Employee  
per Year by Level(1)
จ�านวนชั่วโมงฝกึอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานต่อป ี
แยกตามระดับของพนักงาน(1)

Note:	 
(1) For Thailand operations
(2) “Part-time” for Minor Hotels refers to contractual employees, exclude  
 banqueting casuals
(3) For qualified executives
หมายเหตุ
(1) ส�ำหรับพนักงำนท่ีท�ำงำนในประเทศไทย
(2) “พนกังำนชัว่ครำว” ของไมเนอร์ โฮเทลส์หมำยถงึพนกังำนทีจ่้ำงงำนตำมสญัญำ 
 แต่ไม่รวมพนักงำนท่ีจ้ำงเป็นรำยวนัส�ำหรบังำนจัดเลีย้ง
(3) ส�ำหรับผู้บริหำรท่ีผ่ำนเกณฑ์ข้อก�ำหนด

Senior Management
ผู้บริหารระดับสูง

Middle Management / 
Supervisor
ผู้บริหารระดับกลาง / หัวหน้างาน 

Staff
พนักงานปฏิบัติการ

35

42

109

103

Note:	 
(1) For Minor Food: Includes Thai and Australian subsidiaries. For Minor  
 Lifestyle, and head office: Includes Thai subsidiaries only. For Minor Hotels:  
 Includes all Anantara, AVANI and Tivoli

หมายเหตุ
(1) ส�ำหรับไมเนอร์ ฟู้ด รวมบริษัทและ บริษัทย่อยในประเทศไทยและออสเตรเลีย /  
 ส�ำหรับ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ และส�ำนักงำนใหญ่ เฉพำะบริษัทและบริษัทย่อย 
 ในประเทศไทยเท่ำน้ัน / ส�ำหรับไมเนอร์ โฮเทลส์ รวมโรงแรมของแบรนด์อนันตรำ  
 อวำนี และ ทิโวลี

30 yrs and below
30 ปี หรือน้อยกว่า

31 - 50 yrs
31-50 ปี

More than 50 yrs
มากกว่า 50 ปี

Male
ชาย

47%
Female
หญิง

60%
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Note:	 
(1) Training information does not include functional trainings for factories 

Minor Group’s Training & Development 2018(1)

หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ป ี2561(1)

Compulsory System Training Functional Training

Senior 
Executive

• Orientation
• Code of Conduct & 
   Anti-Corruption
• Minor Executive Onboarding 
   Program (90 Days)

• Basic Computer Systems     
• Employee Platform

Middle 
Management

• Orientation
• Code of Conduct & 
   Anti-Corruption
• Minor Executive Onboarding 
   Program (90 Days)

• Oracle Training for Employee 
• Basic Computer Systems 
• Employee Platform

• HR Academy
• Finance Academy
• MH – Business Knowledge 
   courses by job level 
• Minor Shared Service – 
   Finance, Auditing, 
   Corporate Governance and   
   Corporate Sustainability

Entry Level 
Management 
Supervisor, 
Specialist

• Orientation
• Code of Conduct & 
   Anti-Corruption
• Area Coach Onboarding 
   Program

• Oracle Training for Employee 
• Basic Computer Systems 
 • Employee Service

• HR Academy
• Finance Academy
• Minor Lifestyle – Basic Business 
   Knowledge
• Minor Hotels – Supervisory Skills, 
   Business Training, 
   e-leaning courses
Minor	Shared	Service
• Accounting & Finance 
   Knowledge Enhancement
• English for IT, Accounting

Office-
Based 

Employee

• Orientation
• Code of Conduct & 
   Anti-Corruption

• Oracle Training for Employee 
• Basic Computer Systems 
• Employee Service

Minor	Food
• Customer Management
• Business Management
• People Management
Minor	Shared	Service
• Accounting & Finance 
   Knowledge Enhancement

Store/ 
Hotel 

Employee

•  Orientation
•  Code of Conduct & 
   Anti-Corruption
•  MH E-Learning

• Menulink 
• Store Operations System

Minor	Food
• Customer Service
• Knowledge & Skills
• Food Safety
Minor	Lifestyle
• Professional Service
• Store Management
• Product Knowledge
• Customer Focus
Minor	Hotels
•   Service Training Programs
•   Language Training
•   MH Explorer Program

หมายเหตุ
(1) รำยชือ่หลกัสตูรนี ้ไม่รวมถงึหลกัสตูรกำรพฒันำทกัษะเฉพำะทำงของบคุลำกรในโรงงำน
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Managerial & Work 
Performance Skills

Development

Leadership 
Development

(Competency-Based)
Executive 
Program

Talent 
Development

Senior 
Executive

• Targeted Selection
• Language Clinic
• Computer Skills 
   Training

• Leadership Development 
   Series for VP/GMs &   
   above 
• Minor Hotels  – 
   Entrepreneurial  
   Leader Program
• Design Thinking
• Minor Leaders’ Summit

• Executive Coaching & 
   Mentoring
• Executive Certification 
   Program

• Executive Leadership 
   Program
• Sustainability 
   Leadership 
   Development Program

Middle 
Management

• Targeted Selection
• English Clinic 
• Computer Skills 
   Training
• Supervisory & Line 
   Management Skills
• E-Learning Program 
    (E-Cornell) for DI

• Leadership 
   Development Series 
   for Department Head 
   & Director Level 
• Minor Hotels  – Agile 
   Leader Program, 
   Commercial Leader 
   Program
• Design Thinking
• Minor Leaders’ Summit

• New Gen Talent (NGT)
• Sustainability 
   Leadership 
   Development Program 
• Minor Hotels – 
   Wavelength, Endeavor 
   and Horizon Journey

Entry Level 
Management 
Supervisor, 
Specialist

• Minor Food Entry Level 
   Leadership Series 
• Minor Food – Area 
   Coach University
• Targeted Selection
• Computer Skills
• Minor Lifestyle – 
   Supervisory Skills, 
   English & Chinese 
   language

• Leadership 
   Development Series 
   for Section Head & 
   Unit Head Level

• New Gen Talent (NGT)
• Minor Food Store 
   Management Trainee 
   Program
• Minor Hotels – 
   Wavelength Journey & 
   Ascent Program

Office-
Based 

Employee

Minor	Food
• Business Management
• Targeted Selection
• Managing Employee 
   Performance
• RM-LDP

  

Minor Group’s Training & Development 2018
หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ป ี2561
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Managerial & Work 
Performance Skills

Development

Leadership 
Development

(Competency-Based)
Executive 
Program

Talent 
Development

Senior 
Executive

• Targeted Selection
• Language Clinic
• Computer Skills 
   Training

• Leadership Development 
   Series for VP/GMs &   
   above 
• Minor Hotels  – 
   Entrepreneurial  
   Leader Program
• Design Thinking
• Minor Leaders’ Summit

• Executive Coaching & 
   Mentoring
• Executive Certification 
   Program

• Executive Leadership 
   Program
• Sustainability 
   Leadership 
   Development Program

Middle 
Management

• Targeted Selection
• English Clinic 
• Computer Skills 
   Training
• Supervisory & Line 
   Management Skills
• E-Learning Program 
    (E-Cornell) for DI

• Leadership 
   Development Series 
   for Department Head 
   & Director Level 
• Minor Hotels  – Agile 
   Leader Program, 
   Commercial Leader 
   Program
• Design Thinking
• Minor Leaders’ Summit

• New Gen Talent (NGT)
• Sustainability 
   Leadership 
   Development Program 
• Minor Hotels – 
   Wavelength, Endeavor 
   and Horizon Journey

Entry Level 
Management 
Supervisor, 
Specialist

• Minor Food Entry Level 
   Leadership Series 
• Minor Food – Area 
   Coach University
• Targeted Selection
• Computer Skills
• Minor Lifestyle – 
   Supervisory Skills, 
   English & Chinese 
   language

• Leadership 
   Development Series 
   for Section Head & 
   Unit Head Level

• New Gen Talent (NGT)
• Minor Food Store 
   Management Trainee 
   Program
• Minor Hotels – 
   Wavelength Journey & 
   Ascent Program

Office-
Based 

Employee

Minor	Food
• Business Management
• Targeted Selection
• Managing Employee 
   Performance
• RM-LDP

  

Occupational Health & Safety Indicators(1), (2)

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย(1), (2)

Note:		
(1) Data include owned and managed hotels, Thai equity food stores, MDL MCL, retail  
 points of sales, and NMT     
(2) All indicators based on one million working hours  
(3) Injury Rate - only the medical treatment level injury, not include first-aid level injury 
(4) Data include 10 Hotels in 2015, 14 Hotels in 2016, 17 Hotels in 2017, and 96 hotels  
 and Anantara Vocation Club in 2018    
(5) For 2015 - 2017, working hours covering only full-time employees. In 2018, working  
 hours covering all types of employees    
(6) Data include MDL MCL in 2015 and MDL MCL and food stores in 2016- 2018  
(7) MDL MCL data include Pecan Deluxe in 2015-2016 and separate Pecan Deluxe  
 as joint venture from MDL MCL data in 2017-2018
(8) Data from Social Security Office. Total working hours covering full-time and part-time  
 employees who work at stores
(9) Include only NMT
(10) Include only MDL MCL     
 

หมายเหตุ	
(1) ครอบคลมุโรงแรมภำยใต้กำรบรหิำรงำนของไมเนอร์, ร้ำนอำหำรทีไ่มเนอร์เป็นเจ้ำของ 
 ในประเทศไทย, MDL MCL, NMT และ ร้ำนจดุจ�ำหน่ำยสนิค้ำไลฟ์สไตล์
(2) ทกุตวัชีว้ดัเทยีบจำกกำรท�ำงำน 1 ล้ำนชัว่โมง 
(3 อัตรำกำรบำดเจ็บ นับเฉพำะกำรบำดเจ็บที่มีกำรส่งตัวไปรักษำภำยนอก ไม่รวม 
 กำรบำดเจ็บระดับที่ต้องกำรเพียงกำรปฐมพยำบำล  
(4) จ�ำนวนโรงแรมทีร่ำยงำน คอื 10 โรงแรมในปี 2558, 14 โรงแรมในปี 2559, 17 โรงแรม 
 ในปี 2560 และ 96 โรงแรมและ อนนัตรำ เวเคชัน่ คลบัในปี 2561
(5) ปี 2558-2560 ชัว่โมงกำรท�ำงำนรวมเฉพำะพนกังำนประจ�ำ และปี 2561 รวมพนกังำน 
 ทกุประเภท
(6) ปี 2558 ครอบคลมุเฉพำะ MDL MCL และปี 2559-2561 ครอบคลมุ MDL MCL และ 
 ร้ำนอำหำรทีไ่มเนอร์เป็นเจ้ำของในประเทศไทย
(7) ปี 2558-2559 ข้อมลู MDL MCL รวม พแีคน เดอลกุซ์ แต่ปี 2560-2561 พแีคน เดอลกุซ์ 
 ในฐำนะบรษิทัร่วมลงทนุถกูแยกออกจำกกำรรำยงำนข้อมลูของ MDL MCL
(8) ข้อมลูได้รบัรำยงำนจำกส�ำนกังำนประกนัสงัคม จ�ำนวนชัว่โมงกำรท�ำงำนครอบคลมุ” 
 เฉพำะพนักงำนประจ�ำ และพนักงำนชัว่ครำวท่ีปฏบิติังำนในร้ำนหรือจดุจดัจ�ำหน่ำย
(9) ครอบคลมุเฉพำะ NMT      
(10) ครอบคลมุเฉพำะ MDL MCL     
 

2018 / 2561 Minor Hotels(4), (5)

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4), (5)

Minor Food(7)

ไมเนอร์ ฟูด้(7)

Minor Lifestyle(8), (9)

ไมเนอร์ ไลฟ์ไตล(์8), (9)

Work-related Fatalities Rate
จ�านวนการเสียชีวิตจากการท�างาน 0.0 0.0 0.0

Contractor
ผู้รับเหมา

2017 / 2560 2018 / 2561
Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR)(10)

อัตราการบาดเจ็บทีม่ีการหยุดงาน(10) 0.0 0.0

 2015 / 2558 2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561

 2015 / 2558 2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561

Injury Rate (IR)(3)

อัตราการบาดเจ็บ(3)

Lost Day Rate (LDR)
อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
อัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน

Employee พนักงาน

Contractor ผู้รับเหมา

 2015 / 2558 2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561

5.8

3.7

1.4

0.0

4.2

1.0 

2.3

4.4

2.5

1.2

5.5

3.9

1.4

8.2
9.1

5.3

8.0
6.8 6.2

5.05.5
7.4

2.2
0.6

17.4
0.0

14.6
30.6

3.0
27.1 24.5

42.5

118.0

6.9
23.8

7.3

Occupational Diseases Rate (ODR)
อัตราการเจ็บป่วย
จากการท�างาน

2015 / 
2558

2016 / 
2559

2017 / 
2560

2018 / 
2561

Minor Hotels(4),(5)

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4),(5)
0.0 0.0 0.0 0.2

Minor Food(7)

ไมเนอร์ ฟู้ด(7) 0.0 0.0 0.0 0.0

Minor Lifestyle(9)

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล(์9) 0.0 0.0 0.0 0.0

Minor Hotels(4), (5)

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4), (5)
Minor Food(6), (7), (8)

ไมเนอร์ ฟู้ด(6), (7), (8)
Minor Lifestyle(8), (9)

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล(์8), (9)
Minor Hotels(4), (5)

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4), (5)
Minor Food(7)

ไมเนอร์ ฟู้ด(7)
Minor Lifestyle(9)

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล(์9)

Minor Hotels(4), (5)

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4), (5)
Minor Food(7)

ไมเนอร์ ฟู้ด(7)
Minor Lifestyle(9)

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล(์9)
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Environmental Performance
ผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

Minor Hotels’ Environmental Indicators(1)

ตัวชี้วัดด้านส่ิงแวดล้อมของไมเนอร์ โฮเทลส์(1)

Water (Cubic meter)
การใช้น�้า (ลูกบาศก์เมตร)

Water Usage per Revenue Baht ‘000 (Cubic meter / Revenue Baht ‘000)
การใช้น�้าต่อรายได้รวม (บาท ‘000) (ลูกบาศก์เมตร / รายได้รวม บาท ‘000)

Water(6)

น�้า

Energy(2)

พลังงาน(2)

No. of Properties included
จ�านวนโรงแรมทีท่�าการวเิคราะห ์(แหง่)

No. of Properties included
จ�านวนโรงแรมทีท่�าการวเิคราะห ์(แหง่)

No. of Properties included
จ�านวนโรงแรมทีท่�าการวเิคราะห ์(แหง่)

  2016 / 2559(3) 2017 / 2560(3) 2018 / 2561(3)

 2016 / 2559(3) 2017 / 2560(3) 2018 / 2561(3)  2016 / 2559(3) 2017 / 2560(3) 2018 / 2561(3)

  47 69 74

 47 69 74  47 69 74

0.187

303.9

233.4 337.4 351.0

42,307 63,259 69,394
70.5 87.4 116.7

108,466
142,624 153,350

424.8
467.7

150,503

7.818 7.367 7.358

205,883
222,744

15.8
15.2

15.4

0.174 0.165

 3,604,263 

 4,869,238  4,995,500 

Carbon Dioxide Emission(4), (5)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(4), (5)

Note:  
(1) Hotels in Minor’s portfolio, including own & managed hotels. Excludes Oaks  
 in Australia and New Zealand
(2) Conversion factors from Department for Environment, Food & Rural Affairs  
 (DEFRA), UK- 2018 Edition  
(3) Figures related to energy, CO2 emission and water changed from last-year  
 report, details on page 101  
(4) Scope 1 = Diesel, LPG, Natural Gas, Heavy Oil, Kerosene, Petrol 
 Emission factors from Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA),  
 UK-2017 Edition - for 2016-2017 calculation 
 Emission factors from Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA),  
 UK-2018 Edition - for 2018 calculation
(5) Scope 2  =  Electricity and District cooling 
 Emission factors from The International Energy Agency (IEA)-2013 Edition
(6) Main water withdrawal source - Municipal water  

หมายเหตุ 
(1)	 โรงแรมในเครือของบริษัทท้ังท่ีบริษัทเป็นเจ้าของและบริหาร	 ไม่รวมโอ๊คส์ในประเทศ 
	 ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์		 	 	 	 	
(2)	 ค่าการแปลงหน่วยพลงังานมาจาก	Department	for	Environment,	Food	&	Rural	Affairs	 
	 (DEFRA)	สหราชอาณาจักร	ปรับปรุง	2561	 	 	 	
(3)	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	และการใช้น�้า	 
	 มีการเปลี่ยนแปลงจากที่รายงานในปีที่แล้ว	รายละเอียดอยู่ในหน้า	101	 	
(4)	 Scope	1		=		น�้ามันดีเซล,	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว,	ก๊าซธรรมชาติ,	น�้ามันเตา,	น�้ามันก๊าด,	 
	 น�้ามันเบนซิน
	 ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกรมสิ่งแวดล้อม	อาหาร	และชนบท,	 
	 สหราชอาณาจักร-ปรับปรุง	2560	ส�าหรับการค�านวณปี	2559-2560
	 ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากกรมสิ่งแวดล้อม	อาหาร	และชนบท,	 
	 สหราชอาณาจักร-ปรับปรุง	2561	ส�าหรับการค�านวณปี	2561
(5)	 Scope	2		=		ไฟฟ้า	และ	น�้าเย็น
	 ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมาจาก	ส�านกังานพลงังานสากล-ปรบัปรงุ	2556
(6)	 แหล่งน�้าหลักมาจากน�้าประปา	 	 	 	 	
       

Electricity (Million KWhr)
การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Other Energy (Gas, Fuel, Oil, etc.) (Million KWhr)
การใช้พลังงานอื่นๆ (ก๊าซ, เชื้อเพลิง, น�้ามัน) (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Combined Energy Usage per Revenue Baht ‘000 
(kWhr / Revenue Baht ‘000)
การใช้พลังงานโดยรวมต่อรายได้รวม (บาท ‘000) 
(กิโลวัตต์ชั่วโมง / รายได้รวม บาท ‘000)

Carbon Dioxide Emission Scope 2 (MT CO2e)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 2 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

Carbon Dioxide Emission Scope 1 (MT CO2e)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 1 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)
Combined CO2 Emission per Revenue Baht ‘000  
(kg CO2e / Revenue Baht ‘000)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อรายได้รวม (บาท ‘000) 
(กิโลกรัม เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / รายได้รวม บาท ‘000)

CO2
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 2016 / 2559(3) 2017 / 2560(3) 2018 / 2561(3)

Minor Food Restaurants’ Environmental Indicators 2018(1)

ตัวชี้วัดด้านส่ิงแวดล้อมของร้านอาหารไมเนอร์ ฟู้ด 2561(1)

Energy
พลังงาน

Note:  
(1) Only equity food stores. Excludes stores operating less than one year
(2) Scope 1 = LPG
(3) Scope 2 = Electricity 
(4) Emission factors from Thailand Greenhouse Gas Management Organization  
 (TGO) Carbon footrpint for Organization updated in January 2017  
(5) Main water withdrawal source - Municipal water   
  

หมายเหตุ 
(1)	 เฉพาะร้านอาหารที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของ	ยกเว้นร้านที่เปิดน้อยกว่า	1	ปี	 	
(2)	 Scope	1	=	ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(3)	 Scope	2	=	ไฟฟ้า
(4)	 ค่าสมัประสทิธิก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมาจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	 
	 (องค์การมหาชน)คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร	ปรับปรุงเดือนมกราคม	256	 	
(5)	 แหล่งน�้าหลักมาจากน�้าประปา	 	 	 	 	
 

Carbon Dioxide Emission(2), (3), (4)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด(์2), (3), (4)CO2

Water(5)

น�้า(5)

            Hot Chain       
ฮอตเชน

Cold Chain
โคลด์เชน

Minor Food - 
Total

ไมเนอร์ฟูด้ ทั้งหมด

Electricity
การใช้ไฟฟ้า 

Million KW Hr
ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

 92.4  22.3  114.7

Liquid Petroleum Gas
การใช้ก๊าซปโิตรเลียมเหลว 

Million KW Hr
ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

 59.8  -   59.8

Total Combined Energy Usage
การใช้พลังงานโดยรวม

Million KW Hr
ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

 152.2  22.3 174.5

Combined Energy Usage per Revenue 
Baht ‘000
การใช้พลังงานโดยรวมต่อรายได้รวม (บาท ‘000)

kWhr / Revenue Baht ‘000
กิโลวัตต์ชั่วโมง / รายได้รวม บาท ‘000

16.2  7.7 14.2

# of restaurants included
จ�านวนร้านอาหารที่ท�าการวิเคราะห์ (แห่ง)

411 332 743

            Hot Chain       
ฮอตเชน

Cold Chain
โคลด์เชน

Minor Food - 
Total

ไมเนอร์ฟูด้ ทั้งหมด

Carbon Dioxide Emission Scope 1
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Scope 1   

MT CO2e
เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์

 13,586  -   13,586

Carbon Dioxide Emission Scope 2
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Scope 2  

MT CO2e
เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์

 53,796  12,987  66,783

Total Combined CO2 Emission
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม

MT CO2e
เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์

 67,382  12,987  80,369

Combined CO2 Emission per Revenue 
Baht '000
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม
ต่อรายได้รวม (บาท ‘000)

kg CO2e / Revenue Baht ‘000
กิโลกรัม เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / 
รายได้รวม บาท ‘000

 7.175  4.498  6.545

            Hot Chain       
ฮอตเชน

Cold Chain
โคลด์เชน

Minor Food - 
Total

ไมเนอร์ฟูด้ ทั้งหมด

Water
การใช้น�้า 

Cubic meter
ลูกบาศก์เมตร

  704,047   259,274     963,321 

Water Usage per Revenue Million Baht
การใช้น�้าต่อรายได้รวม ล้านบาท

Cubic meter / Revenue Million Baht
ลูกบาศก์เมตร / รายได้รวม ล้านบาท

 84.3  94.5  86.8 

# of restaurants included
จ�านวนร้านอาหารที่ท�าการวิเคราะห์ (แห่ง)

340 313 653
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Waste Generation(4)

การก่อก�าเนิดของเสีย(4)

Waste Disposal Methods
วิธีการก�าจัดของเสีย

Note:
(1) Quantity of non-hazardous waste in 2017 increased from 2016 due to s disposal of  
 excess whey in the wastewater treatment, details on page 73 in 2017 Sustainability  
 Report.     
(2) Quantity of harzardous waste in 2018 increased from 2017 due to chemical used  
 for boiler cleanning. In 2015-2017, it was disposed by contractor.  
(3) The 2018 non hazrdous waste decreased from 2017 due to decrease in cheese  
 production. Liquid whey, by-product of cheese production, decreased and was used  
 as raw materials for other products and converted into fertilizer.
(4) The 2015-2017 data include MDL MCL and Pecan Deluxe while 2018 data include only  
 MDL and MCL as Pecan Deluxe is excluded and classified as joint venture factory,  
 which Minor does not have controlling interest.	 	 	
	

Minor Dairy, and Minor Cheese Environmental Indicators(1)

ตวัชีว้ดัดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานไมเนอร์แดรี ่และไมเนอร์ชสี(1) 

Energy(2)

พลังงาน(2)

 2015 / 2558(3) 2016 / 2559(3) 2017 / 2560 (3) 2018 / 2561 (4)  2015 / 2558(3) 2016 / 2559(3) 2017 / 2560(3) 2018 / 2561(4),(5)

17.417.5

11.010.6 11.5 11.2

1,4571,570 1,739 2,7476.46.9 7.6 7.9

6,3736,147
6,649 6,503

19.1 19.1 7,8307,717

0.31
0.29

0.36
0.42

8,388
9,250

701.6
647.2

822.9
872.3 Carbon Dioxide Emission(6), (7)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด(์6), (7)

Electricity (Million KWhr)
การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Other Energy (LPG, Diesel, etc.) (Million KWhr)
การใช้พลังงานอื่นๆ (ก๊าซปโิตรเลียมเหลว, น�้ามันดีเซล, ฯลฯ) (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Combined Energy per Ton Product 
(KW Hr/Ton Product)
การใช้พลังงานต่อการผลิต 1 ตัน
(กิโลวัตต์ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)

Carbon Dioxide Emission Scope 2 (MT CO2e)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 2 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

Carbon Dioxide Emission Scope 1 (MT CO2e)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 1 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

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

 2015 / 2558 2016 / 2559 2017 / 2560(1) 2018 / 2561(2),(3)

354.5299.2 11.54.3

12.7

27.5

343.0294.9

3,808.0

1,551.0

3,820.7

1,578.5

12.0 12.9

153.6

72.1

Note:		
(1) Data in 2018 Sustainability Report is different from 2017 Sustainability Report as  
 Pecan is excluded and reported as part of Greenhouse Gas scope 3  
(2) Conversion factors from Department of Alternative Energy Development and  
 Efficiency-Thailand
(3) Scope 1 = Other energy in 2015-2017 include LPG for boiler, and Diesel for generator
(4) Scope 1 = Other energy in 2018 include Diesel for generator and LPG for boiler,  
 forklift, and canteen
(5) 2018 is the first year to include refrigerants in Greenhouse Gas scope 1 
(6) Emission factors from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO)  
 Carbon footrpint for Organization updated in January 2017. Only R404a emission  
 factor from  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fourth Assessment  
 Report (2007)
(7) Scope 2 = Electricity      
 

หมายเหตุ	
(1) ข้อมูลในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนปี 2561 แตกต่ำงจำกปี 2560 โดยแยกพีแคน  
 เดอลุกซ์ ออกและรำยงำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรรำยงำนก๊ำซเรือนกระจก Scope 3 แทน
(2) ค่ำกำรแปลงหน่วยพลังงำนมำจำก กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน- 
 ประเทศไทย
(3) Scope 1 = พลังงำนอื่นๆ ในปี 2558-2560 รวมก๊ำซปิโตรเลียมเหลวส�ำหรับหม้อต้มน�้ำและ 
 น�้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ
(4) Scope 1 = พลังงำนอื่นๆ ในปี 2561 รวม น�้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ  
 ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวส�ำหรับหม้อต้มน�้ำ รถยก และโรงอำหำร
(5) ปี 2561 เป็นปีแรกที่รวมกำรรำยงำนสำรท�ำควำมเย็นในก๊ำซเรือนกระจก Scope 1
(6) ค่ำสัมประสิทธิ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก  
 (องค์กำรมหำชน)คำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปรับปรุงล่ำสุดเดือนมกรำคม 2560 และ 
 เฉพำะค่ำสมัประสทิธิก์ำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกของ R404a มำจำกรำยงำนกำรประเมนิปี 2550  
 ของคณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก (IPCC)
(7) Scope 2 = ไฟฟ้ำ      
    

2016 / 2559

2017 / 2560

2018 / 2561(3)

30.9%

3.7%

3.1%

6.9% 0.7%

29.5% 31.4%

4.5%

83.7%

0.2% 3.6%

0.5%

9.5%

21.5% 55.0% 15.4%

หมายเหตุ	
(1) ปริมำณของเสียไม่อันตรำยในปี 2560 สูงขึ้นกว่ำปี 2559 เนื่องจำกกำรก�ำจัดหำงนม 
 ที่มีมำกเกินไปในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย รำยละเอียดอยู่ในหน้ำ 73 ของรำยงำนกำรพัฒนำ 
 อย่ำงควำมยั่งยืนปี 2560   
(2) ปริมำณของเสียอันตรำยในปี 2561 สูงขึ้นกว่ำปี 2560 เนื่องมำจำกสำรเคมีที่ใช้ใน 
 กำรท�ำควำมสะอำดหม้อต้มน�้ำ ในขณะที่ปี 2558-2560 บริษัทรับเหมำท�ำควำมสะอำด 
 เป็นผู้รับผิดชอบในกำรน�ำไปก�ำจัด   
(3) ปรมิำณของเสยีไม่อันตรำยปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 เนือ่งจำกกำรผลติชสีทีล่ดลง ท�ำให้ 
 หำงนมลดลง อีกทั้งน�ำไปเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตผลิตภัณฑ์อื่นและน�ำไปท�ำปุ๋ย  
(4) ข้อมูลปี 2558-2560 ครอบคลุม MDL MCL และ พีแคน เดอลุกซ์ และข้อมูลปี 2561  
 ครอบคลมุเฉพำะ MDL MCL โดยแยกพแีคน เดอลกุซ์ออกเนือ่งจำกจ�ำแนกว่ำเป็นโรงงำน 
 ที่ลงทุนผ่ำนกำรร่วมลงทุนที่ไมเนอร์ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  
 

Hazardous (Ton)
ของเสียอันตราย (ตัน)
Non Hazardous (Ton)
ของเสียไม่อันตราย (ตัน)

Combined Waste per Ton Product 
(Kg Waste/Ton product)
ของเสียโดยรวมต่อการผลิต  1 ตัน 
(กิโลกรัมของเสีย / ตันผลิตภัณฑ์)

Recycling (การรไีซเคลิ)

Composting (การน�ามาท�าปุ๋ย)

Recovery (การดงึกลับคนื)

Incineration (การเผา)

Landfill (การฝังกลบ)

Other (อืน่ๆ)

Co2
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Treated Wastewater Quantity  
(Cubic meter)
ปริมาณน�้าทิง้ทีผ่่านการบ�าบัด 
(ลูกบาศก์เมตร)

Treated Wastewater per Ton Product
(Cubic meter / Ton Product)
ปริมาณน�า้เสียทีผ่า่นการบ�าบดัตอ่การผลติ 1 ตนั
(ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)

≤ 120 mg/l ≤ 5 mg/l

≤ 20 mg/l ≤ 50 mg/l

Treated 
Wastewater 
Quantity(2), (3), (4) 

ปริมาณ
น�้าเสียที่ผ่าน
การบ�าบัด(2),(3), (4)

Treated Wastewater Quality(5), (6), (7)

คุณภาพน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัด(5), (6), (7)

COD (mg/l)
ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

Oil and Grease (mg/l)
น�้ามันและไขมัน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

BOD (mg/l)
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

SS (mg/l)
สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร)

Water(1), (2)

การใช้น�้า(1), (2)

Note:		
(1 Main water withdrawal source - Ground water. Secondary water withdrawal source  
 - Municipal water   
(2) The 2015-2017 data include MDL MCL and Pecan Deluxe while 2018 data  
 include only MDL and MCL as Pecan Deluxe is excluded and classified as  
 joint venture factory.   
(3) The 18,248 cubic meters was discharged into highway drainage in 2018.  
 The rest were stored for tree planting.   
(4)  Wastewater treatment system - Activated Sludge
(5) Wastewater quality parameters calculated from yearly average values of  
 analysis result
(6) Wastewater quality standard - Notification of Ministry of Industry - Wastewater  
 effluent standard from factory B.E. 2560   
 (7) BOD, COD and SS over standard limit in Quarter 1, 2017 and was managed  
 down thereafter, details on page 73 of 2017 Sustainability Report.  
 

Note:		
(1) Calculated from 2 stacks of boilers and two sampling conducted for each  
 stack in June and December 2018.
(2) The result of air emission (TSP, SO

2
, NOx as NO

2
 and CO) is within requirements  

 of Notification of Ministry of Industry - Air emission standard from factory B.E.  
 2549    

หมายเหตุ
(1) แหล่งน�้ำหลักมำจำกน�้ำใต้ดิน และแหล่งน�้ำรองมำจำกน�้ำประปำ  
(2) ข้อมูลปี 2558-2560 ครอบคลุม MDL MCL และ พีแคน เดอลุกซ์ และข้อมูลปี 2561 
 ครอบคลุมเฉพำะ MDL MCL โดยแยกพีแคน เดอลุกซ์ออกเนื่องจำกจ�ำแนกว่ำเป็น 
 โรงงำนที่ลงทุนผ่ำนกำรร่วมลงทุน   
(3) ปี 2561 มกีำรปล่อยน�ำ้ออกคูระบำยน�ำ้ทำงหลวงสำธำรณะจ�ำนวน 18,248 ลกูบำกศ์เมตร  
 น�้ำที่เหลือเก็บไว้ใช้ในกำรรดน�้ำต้นไม้
(4) น�้ำเสียผ่ำนกำรบ�ำบัดโดยระบบตะกอนเร่ง   
(5) พำรำมิเตอร์ของคุณภำพน�้ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดค�ำนวณจำกค่ำเฉลี่ยรำยปีของ 
 ผลวิเครำะห์   
(6) มำตรฐำนคุณภำพน�้ำทิ้ง - ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก�ำหนดมำตรฐำน 
 ควบคุมกำรระบำยน�้ำทิ้งจำกโรงงำน พ.ศ. 2560   
(7) ค่ำบีโอดี ซีโอดี และสำรแขวนลอย เกินมำตรฐำนที่ก�ำหนดในช่วงไตรมำส 1 ปี 2560  
 และได้รับกำรจัดกำรให้ลดลงหลังจำกนั้น รำยละเอียดอยู่ในหน้ำ 73 ของรำยงำน 
 ควำมยั่งยืนฉบับปี 2560   

หมายเหตุ	
(1) ค�ำนวณจำกผลกำรตรวจในเดือนมิถุนำยนและธันวำคมปี 2561 ของทั้ง 2 ปล่องจำก 
 หม้อต้มน�้ำ   
(2) ผลกำรตรวจของอำกำศที่ระบำยออกเป็นไปตำมข้อก�ำหนดประกำศกระทรวง 
 อุตสำหกรรม เรื่อง ก�ำหนดค่ำปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศที่ระบำยออกจำก 
 โรงงำน พ.ศ. 2549      
 

NOx as NO2 (Kilogram / year)
ออกไซดข์องไนโตรเจน (กโิลกรมั / ป)ี 

SO2 (Kilogram / year)
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(กโิลกรมั / ป)ี 

 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 
 2558 2559 2560 2561

 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 
 2558 2559 2560 2561

190,953 133,719188,955 106,121

244,949 151,164

185,086 104,009

6.7

9.8
8.77.6 3.8

6.1 6.1
4.2

14.1
7.7

14.1

46.6

72.1
95.7 95.7

167.6

18.3

1.4

27.9 27.9

2.8 2.9

74.8

3.6

 2015 / 2558 2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561  2015 / 2558 2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561

Water (Cubic meter)
การใช้น�้า (ลูกบาศก์เมตร)

Water Usage per Ton Product 
(Cubic meter / Ton Product)
การใช้น�้าต่อการผลิต 1 ตัน
(ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)

 2018 / 2561

Air Emission(1), (2)

การปล่อยมลพิษทางอากาศ(1), (2) 4,386.9

2,325.5
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Waste Generation
การก่อก�าเนิดของเสีย

Waste Disposal Methods
วิธีการก�าจัดของเสีย

NMT’s factory’s Environmental Indicators
ตวัชีว้ดัดา้นส่ิงแวดลอ้มของบจก.นวศรี แมนูแฟคเจอริง่  

Energy(1)

พลังงาน(1)

 2015 / 2558(4) 2016 / 2559(4) 2017 / 2560 2018 / 2561  2015 / 2558(4) 2016 / 2559(4) 2017 / 2560 2018 / 2561

4.13.9

1.92.0 2.0 2.0

513446 417 478
2.22.0 1.8 2.1

1,105
1,141 1,154 1,184

3.8 4.1 1,6181,587

0.033 0.031 0.027 0.028

1,571 1,662

81.0 79.3 65.1 69.2

Carbon Dioxide Emission(2), (3)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด(์2), (3)

Electricity (Million KWhr)
การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

LPG (Million KWhr)
ก๊าซปโิตรเลียมเหลว (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Combined Energy per Ton Product 
(KW Hr/Ton Product)
การใช้พลังงานต่อการผลิต 1 ตัน
(กิโลวัตต์ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)

Carbon Dioxide Emission Scope 2 (MT CO2e)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 2 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

Carbon Dioxide Emission Scope 1 (MT CO2e)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 1 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

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

 2015 / 2558 2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561

206.0

255.0

112.0

122.0
180.2

173.1

94.0133.0 78.2
32.7

258.4

205.8

5.3

3.9
4.4

3.5

Note:		
(1) Conversion factors from Department of Alternative Energy Development and  
 Efficiency-Thailand  
(2) Scope 1 = LPG / Scope 2 = Electricity         
(3) Emission factors from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO)  
 Carbon footrpint for Organization updated in January 2017
(4) Data in 2018 Sustainability Report is different from 2017 Sustainability Report  
 due to inclusion of LPG for forlift and correction of emission factor. 

หมายเหตุ
(1) ค่ำกำรแปลงหน่วยพลังงำนมำจำก กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน- 
 ประเทศไทย
(2) Scope 1  =  ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว /    Scope 2  =  ไฟฟ้ำ
(3) ค่ำสัมประสิทธิ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมำจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก  
 (องค์กำรมหำชน) คำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปรับปรุงล่ำสุดเดือนมกรำคม 2560
(4) ข้อมูลในรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนปี 2561 แตกต่ำงจำกปี 2560 เนื่องจำกมีกำรรวม 
 ก๊ำซปิโตรเลีย่มเหลวทีใ่ช้ส�ำหรบัรถยก และกำรแก้ไขค่ำสมัประสทิธิก์ำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก 
   

2015 / 2558

2016 / 2559

2017 / 2560

2018 / 2561

Hazardous (Ton)
ของเสียอันตราย (ตัน)
Non Hazardous (Ton)
ของเสียไม่อันตราย (ตัน)

Combined Waste per Ton Product 
(Kg Waste/Ton product)
ของเสียโดยรวมต่อการผลิต  1 ตัน 
(กิโลกรัมของเสีย / ตันผลิตภัณฑ์)

Reuse (การใชซ้�้า)

Recycling (การรไีซเคลิ)

Recovery (การดงึกลับคนื)

Landfill (การฝังกลบ)

24.3%

26.7%

27.4%

45.6%

15.7%

14.3%28.0%

13.6%14.1%

7.8%

52.2%

30.3%

32.1%

4.1%

16.6%47.2%

Co2
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Treated Wastewater Quantity  
(Cubic meter)
ปริมาณน�้าทิง้ทีผ่่านการบ�าบัด 
(ลูกบาศก์เมตร)

Treated Wastewater per Ton Product
(Cubic meter / Ton Product)
ปริมาณน�า้เสียทีผ่า่นการบ�าบดัตอ่การผลติ 1 ตนั
(ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)

≤ 600 mg/l ≤ 100 mg/l

≤ 450 mg/l 6 to 9

Treated 
Wastewater 
Quantity(3), (4), (5) 

ปริมาณ
น�้าเสียที่ผ่าน
การบ�าบัด(3), (4), (5)

Treated Wastewater Quality(3), (4), (5)

คุณภาพน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัด(3), (4), (5)

COD (mg/l)
ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

Oil and Grease (mg/l)
น�้ามันและไขมัน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

BOD (mg/l)
บีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

pH
ค่าความเปน็กรด-ด่าง

Water(1), (2)

การใช้น�้า(1), (2)

Note:		
(1) Only water withdrawal source - Municipal water.      
(2) RO concentrated water was used in toilet flushing system : 2015=39%,  
 2016=25%, 2017=31% of total water consumption.In 2018, RO concentrated  
 water which was used in toilet flushing system and cooling tower, accounted  
 for 38% of total water consumption. 
(3) Total treated wastewater was discharged to wastewater treatment plant of  
 Nava Nakorn Industrial Estate, Pathumthani 
(4) Wastewater treatment systems - Chemical treatment and Activated Sludge  
 System
(5) Wastewater quality standard from Nava Nakorn Industrial Estate,  
 Pathumthani       
  

Note:		
(1) Calculated from 1 stacks of boiler and two sampling conducted in July 2018. 
(2) The result in July 2018 for both stacks show the air emission (TSP, SO2, NOx  
 as NO

2
 and CO) is within requirements of Notification of Ministry of Industry -  

 Air emission standard from factory B.E. 2549

หมายเหตุ	
(1) แหล่งน�้ำมำจำกน�้ำประปำเพียงแหล่งเดียว    
(2) น�้ำทิ้งจำกระบบรีเวอร์ออสโมซิสถูกน�ำกลับมำใช้ใหม่ในระบบชักโครกของห้องน�้ำ  
 โดยคิดเป็น 39% ในปี 2558, 25% ในปี 2559, และ 31% ในปี 2560 ของปรมิำณน�ำ้ใช้ 
 ทั้งหมด และในปี 2561 น�้ำทิ้งจำกระบบรีเวอร์ออสโมซิสถูกน�ำกลับมำใช้ใหม่ใน 
 ระบบชกัโครกของห้องน�ำ้และระบบน�ำ้หล่อเยน็ คดิเป็น 38% ของปรมิำณน�ำ้ใช้ทัง้หมด
(3) ปริมำณน�้ำเสียท่ีผ่ำนกำรบ�ำบัดถูกปล่อยลงสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลำง นิคม 
 อุตสำหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธำนี
(4) ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย - ระบบบ�ำบัดทำงเคมี และระบบตะกอนเร่ง   
(5) มำตรฐำนคุณภำพน�้ำทิ้งของ นิคมอุสำหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธำนี  
        
 

หมายเหตุ	
(1) ค�ำนวณจำกผลกำรตรวจผลกำรตรวจปล่องในเดือนกรกฎำคมปี 2561 ของ 1 ปล่องจำก 
 หม้อต้มน�้ำ
(2) ผลกำรตรวจผลในเดือนกรกฎำคมปี 2561 จำกปล่องของหม้อต้มน�้ำ แสดงอำกำศ 
 ที่ระบำยออกมีค่ำเป็นไปตำมข้อก�ำหนดประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง ก�ำหนด 
 ค่ำปริมำณของสำรเจือปนในอำกำศที่ระบำยออกจำกโรงงำน พ.ศ. 2549 

 2015 / 2016 / 2017 / 2018 /
 2558 2559 2560 2561

 2015 / 2016 / 2017 / 2018 /
 2558 2559 2560 2561

140,618 31,763

81,546 18,481

124,810

39,108

105,968
26,423

2.03
2.13 2.36

1.69

0.51
0.67

0.53
0.38

9.2

51.0 46.4

19.8

178.9 178.5

66.1

136.3

8.0

10.2

7.4

6.5

4.7
1.9

7.0

4.5

 2015 / 2558 2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561  2015 / 2558 2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561

Water (Cubic meter)
การใช้น�้า (ลูกบาศก์เมตร)

Water Usage per Ton Product 
(Cubic meter / Ton Product)
การใช้น�้าต่อการผลิต 1 ตัน
(ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)

 2018 / 2561

252.4

39.6

NOx as NO2 (Kilogram / year)
ออกไซดข์องไนโตรเจน (กโิลกรมั / ป)ี 

SO2 (Kilogram / year)
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(กโิลกรมั / ป)ี 

Air Emission(1)

การปล่อยมลพิษทางอากาศ(1)
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2018 Greenhouse Gas (GHG) Emission - Scope 3
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก Scope 3 ประจ�าป ี2561

Note:		
(1) Data include GHG from water consumption of 74 owned&manged hotels, MDL  
 MCL, NMT, and equity food stores in Thailand
(2) Emission factors from Department for Environment, Food and Rural Affairs  
 (DEFRA), UK -2018 for Minor Hotels, and Thailand Greenhouse Gas Management  
 Organization (TGO) Carbon footprint for Products updated in June 2016 for  
 Minor Food and Minor Lifestyle
(3) Data include transportation of raw materials from Minor Food Distribution Center  
 to food stores in Thailand and from suppliers to NMT
(4) Emission factors from Thailand Greenhouse Gas Management Organization  
 (TGO) Carbon footprint for Organization updated in January 2017
(5) Data include contracted tranpsortations for employees at MDL MCL and NMT 
(6) Data include The Pizza Company’s food delivery to customers and products  
 transportation from NMT to customers
(7) Data include Pecan Deluxe factory (Minor’s joint venture with 49.9% share)
(8) R404a Emission factor from Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  
 Fourth Assesment Report (2007)
(9) Data include waste transportation from MDL MCL to waste providers and plastic  
 and paper waste (47% of 2018 total waste) from NMT to recycle providers
(10) Emission factors from Department for Environment, Food and Rural Affairs  
 (DEFRA), UK -2018
(11) Data include scope 1 and scope 2 of 5 owned (100%) but not managed hotels
(12) Data include Minor Food Distribution Center’s GHG scope 2   
     

หมายเหตุ
(1) ข้อมลูจำกกำรใช้น�ำ้ของ 74 โรงแรมภำยใต้กำรบรหิำรของไมเนอร์ MDL MCL NMT และร้ำนที่ 
 ไมเนอร์เป็นเจ้ำของในประเทศไทย
(2) ค่ำสัมประสิทธิ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำก Department for Environment, Food and  
 Rural Affairs (DEFRA), สหรำชอำณำจักรปรับปรุง 2561 และจำกองค์กำรบริหำรจัดกำร 
 ก๊ำซเรอืนกระจก (องค์กำรมหำชน) คำร์บอนฟตุพริน้ท์ของผลิตภณัฑ์ ปรบัปรงุเดอืนมถินุำยน  
 2559
(3) ข้อมูลกำรขนส่งวัตถุดิบระหว่ำงศูนย์กระจำยสินค้ำของไมเนอร์ ฟู ้ดกับร้ำนอำหำรใน 
 ประเทศไทย และจำกคู่ค้ำมำยัง NMT
(4) ค่ำสัมประสิทธิ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก  
 (องค์กำรมหำชน) คำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปรับปรุงเดือนมกรำคม 2560
(5) ข้อมูลรถรับส่งพนักงำนที่ท�ำสัญญำไว้กับ MDL MCL และที่ท�ำสัญญำไว้กับ NMT
(6) ข้อมูลกำรส่งอำหำรจำกเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี ไปยังลูกค้ำ และจำก NMT ไปยังลูกค้ำ
(7) ข้อมูลพีแคนเดอลุกซ์ (โรงงำนที่ไมเนอร์ร่วมลงทุน 49.9%)
(8) ค่ำสัมประสิทธิ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของ R404a มำจำกรำยงำนกำรประเมินปี 2550  
 ของคณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำล ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก (IPCC)
(9) ข้อมูลกำรขนส่งขยะของ MDL MCL ไปยังผู้รับก�ำจัดและข้อมูลกำรน�ำขยะพลำสติคและ 
 กระดำษของ NMT ไปแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ ซึง่ขยะดงักล่ำวคดิเป็นร้อยละ 47 ของน�ำ้หนกั 
 ขยะที่ NMT ก่อก�ำเนิดในปี 2561 
(10) ค่ำสมัประสทิธิก์ำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกส�ำหรบัไมเนอร์ไลฟ์สไตล์มำจำก Department for  
 Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), สหรำชอำณำจักรปรับปรุง 2561
(11) ข้อมลูไมเนอร์โฮเทลส์ครอบคลมุก๊ำซเรอืนกระจกขอบเขตที ่1 และ 2 ของ 5 โรงแรมทีไ่มเนอร์ 
 เป็นเจ้ำของร้อยละ 100 แต่ไม่ได้บริหำรงำน 
(12) ข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก scope 2 ของศูนย์กระจำยสินค้ำของไมเนอร์ ฟู้ด  
     

Purchased goods 
and services(1), (2)

สินค้าและบริการที่ซื้อมา(1), (2)

Employee 
commuting(4), (5)

การรับส่งพนักงาน(4), (5)

Investments(4), (7), (8)

การลงทุน(4), (7), (8)

Downstream leased 
assets(10), (11)

ทรัพย์สินให้เช่าช่วง(10), (11)

Upstream 
transportation and 
distribution(3), (4)

การขนส่งและกระจายสินค้า 
upstream(3), (4)

Downstream 
transportation and 
distribution(4), (6)

การขนส่งและกระจายสินค้า 
downstream(4), (6)

Waste generated 
operation(4), (9), (10)

กระบวนการจัดการ
ของเสีย(4), (9), (10)

Other upstream(4), (12)

Upstream อื่นๆ(4), (12)

MT CO2e
เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์

Minor Hotels
ไมเนอร์ โฮเทลส์

Minor Food
ไมเนอร์ ฟู้ด

Minor Lifestyle 
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

1,718.5

492.9

38.3

5,072.0

164.5

113.5

304.662.6

32.8

591.0 2.1

0.01

1,505.9
17,398.4
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List of hotel properties located in or near protected areas of high biodiversity and their impacts
รายชือ่โรงแรมของไมเนอร์ทีต้ั่งอยู่ในบริเวณพ้ืนทีห่รือใกล้เคยีงกบัพ้ืนทีอ่นรุกัษ์ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ

Minor Hotels’ Properties and Biodiversity
โรงแรมของไมเนอร์และความหลากหลายทางชีวภาพ

Operational Sites 
(Owned, leased, 

managed) 
in or adjacent to 
protected areas 

of high biodiversity
โรงแรมที่มีพ้ืนที่อยู่ใน

หรือใกล้พ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ

Location
ที่ตั้ง

Third-party 
Partner
พันธมิตร

ที่ท�างานร่วม

Operating area and 
related high biodiversity area 

(in and outside protected areas)
ขนาดของโรงแรมและ

พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้อง
(ในและนอกพ้ืนที่อนุรักษ์)

Biodiversity 
value 

(terrestrial, 
freshwater, 
maritime 

ecosystem)
ลักษณะของพ้ืนที่
ที่ได้รับการปกป้อง

Lewa Safari Camp & 
Kifaru House

Lewa Conservancy, 
Kenya

Lewa Wildlife 
Conservancy, 
Kenya

Operating within 25,000 hectares of Lewa 
Conservancy

Terrestrial

เลวำ ซำฟำรี แคมป์ ศูนย์อนุรักษ์ป่ำเลวำ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

ศูนย์อนุรักษ์
พนัธุส์ตัว์ป่ำเลวำ 
สำธำรณรฐัเคนยำ

พื้นที่โรงแรมอยู่ภำยในพื้นที่อนุรักษ์เลวำ 25,000 เฮกตำร์ 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 ซำบำ เขตอนุรักษ์แห่งชำติ
ซำบำ สำธำรณรัฐ
เคนยำ

Nakuprat Gotu 
Conservancy, 
NRT

พื้นที่โรงแรมอยู่ภำยในพื้นที่อนุรักษ์ 13,000 เฮกตำร์
ในเขตอนุรักษ์แห่งชำติซำบำ สำธำรณรัฐเคนยำ

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 
สำธำรณรัฐเคนยำ

โรงแรมอยู่ติดกับอุทยำนแห่งชำติแอมโบเซลิที่มีพื้นที่ 
39,200 เฮกตำร์ และสนับสนนุกำรอนุรกัษ์ โดยจ่ำยค่ำเช่ำที่
ให้กับเจ้ำของที่ดินชำวมำไซเพื่ออนุรักษ์แนวเชื่อมต่อป่ำ
พื้นที่ 12,000 เฮกตำร์

พื้นที่บนผิวดิน

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 มำไซ มำร่ำ

เขตอนุรักษ์แห่งชำติ
มำไซ มำร่ำ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

ศูนย์อนุรักษ์มำร่ำ
เหนือ

พืน้ทีโ่รงแรมอยูภ่ำยในเขตพืน้ทีอ่นรุกัษ์สตัว์ป่ำ 
30,000 เฮกตำร์ และมีกำรจ่ำยค่ำเช่ำ พื้นที่ส่วนขยำย
ทำงตอนเหนือของเขตอุทยำนแห่งชำติมำไซ มำร่ำ 
พื้นที่ 30,000 เฮกตำร์

พื้นที่บนผิวดิน

Elsa’s Kopje Meru Meru National Park, 
Kenya 

Operating within 87,000 hectares of Meru National 
Park 

Terrestrial

เอลซำ คอปปี้ เมรุ อุทยำนแห่งชำติเมรุ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

พื้นที่โรงแรมอยู่ภำยในพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยำนแห่งชำติ
มำรุ 87,000 เฮกตำร์

พื้นที่บนผิวดิน
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Operational Sites 
(Owned, leased, 

managed) 
in or adjacent to 
protected areas 

of high biodiversity
โรงแรมที่มีพ้ืนที่อยู่ใน

หรือใกล้พ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ

Location
ที่ตั้ง

Third-party 
Partner
พันธมิตร

ที่ท�างานร่วม

Operating area and 
related high biodiversity area 

(in and outside protected areas)
ขนาดของโรงแรมและ

พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้อง
(ในและนอกพ้ืนที่อนุรักษ์)

Biodiversity 
value 

(terrestrial, 
freshwater, 
maritime 

ecosystem)
ลักษณะของพ้ืนที่
ที่ได้รับการปกป้อง

Sand River Masai 
Mara

Masai Mara 
National Reserve, 
Kenya

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

Terrestrial

แซนด์ ริเวอร์ มำไซ มำร่ำ เขตอนุรักษ์แห่งชำติ
มำไซ มำร่ำ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

พืน้ทีโ่รงแรมอยูภ่ำยในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ของเขตอนุรกัษ์แห่งชำติ
มำไซ มำร่ำ 151,000 เฮกตำร์

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

อุทยำนแห่งชำติเซเรน
เกติ สหสำธำรณรัฐ
แทนซำเนีย

พืน้ทีโ่รงแรมอยูภ่ำยในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ของอทุยำนแห่งชำติ
เซเรนเกต ิสหสำธำรณรฐัแทนซำเนีย 1.5 ล้ำนเฮกตำร์

พื้นที่บนผิวดิน

Tarangire Treetops Tarangire-Manyara 
Ecosystem, 
Tanzania

Randilen 
Wildlife 
Management 
Area (WMA)

Operating area of 0.81 Square Kilometers, within 
31,500 hectares of Randilen Wildlife Management 
Area, adjacent to 285,000 hectares of Tarangire 
National Park, Tanzania

Terrestrial

ทำรำงกิรี ทรีท๊อปส์ ระบบนิเวศ
ทำรำงกิรี-มันยำร่ำ
สหสำธำรณรัฐ
แทนซำเนีย

Randilen Wildlife 
Management 
Area (WMA)

พืน้ทีโ่รงแรม 0.81 ตำรำงกโิลเมตร อยูภ่ำยในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ 
31,500 เฮกตำร์ใกล้กบัอทุยำนแห่งชำตทิำรำงกริี 
สหสำธำรณรัฐแทนซำเนีย ซึง่มพีืน้ที ่285,000 เฮกตำร์

พื้นที่บนผิวดิน

Loisaba Tented Camp Loisaba 
Conservancy, 
Kenya

The Nature 
Conservancy

Operating within 22,262 hectares of Loisaba 
Conservancy, Kenya

Terrestrial

ลอยซำบำ เท้นท์ แคมป์ ศูนย์อนุรักษ์ลอยซำบำ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

The Nature 
Conservancy

พื้นที่โรงแรมอยู่ภำยในพื้นที่อนุรักษ์ 22,262 เฮกตำร์ 
ของศูนย์อนุรักษ์ลอยซำบำ สำธำรณรัฐเคนยำ

พื้นที่บนผิวดิน

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

อนันตรำ เมด์จุมเบ ไอส์
แลนด์

เกำะเมด์จุมเบ 
สำธำรณรัฐโมซัมบิก

พื้นที่โรงแรมอยู่ภำยในเขตพื้นที่อนุรักษ์ทำงทะเล 17,000 
เฮกตำร์ สนับสนุนกำรลำดตระเวนของภำครัฐ และ
กำรปกป้องพื้นที่ทำงทะเลจำกกำรท�ำประมงและ
กำรบุกรุกอื่นๆ

พื้นที่ทำงทะเล

Anantara Bazaruto Bazaruto Island, 
Mozambique

Adjacent to Bazaruto Archipelago National Park Maritime

อนันตรำบำซำรูโต เกำะบำซำรูโต 
สำธำรณรัฐโมซัมบิก

พื้นที่ติดกับอุทยำนแห่งชำติ Bazaruto Archipelago พื้นที่ทำงทะเล

Desert Islands by 
Anantara

Desert Islands, 
United Arab 
Emirates

Tourism 
Development 
& Investment 
Company 
(TDIC)

On Sir Beni Yas Island, a nature reserve off the 
coast of Abu Dhabi, covering 8,700 hectare area.

Terrestrial and 
maritime

เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ บำย 
อนันตรำ

เดสเสิร์ทไอส์แลนด์ 
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

Tourism 
Development 
& Investment 
Company (TDIC)

บนเกำะเซอร์ บำนี ยำส เขตอนุรักษ์ธรรมชำตินอกชำยฝั่ง
อำบูดำบี ครอบคลุมพื้นที่ 8,700 เฮกตำร์

พื้นที่บนผิวดิน
และทำงทะเล
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Operational Sites 
(Owned, leased, 

managed) 
in or adjacent to 
protected areas 

of high biodiversity
โรงแรมที่มีพ้ืนที่อยู่ใน

หรือใกล้พ้ืนที่อนุรักษ์ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ

Location
ที่ตั้ง

Third-party 
Partner
พันธมิตร

ที่ท�างานร่วม

Operating area and 
related high biodiversity area 

(in and outside protected areas)
ขนาดของโรงแรมและ

พ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้อง
(ในและนอกพ้ืนที่อนุรักษ์)

Biodiversity 
value 

(terrestrial, 
freshwater, 
maritime 

ecosystem)
ลักษณะของพ้ืนที่
ที่ได้รับการปกป้อง

Anantara Qasr Al 
Sarab

Qasr Al Sarab, 
United Arab 
Emirates

Tourism 
Development 
& Investment 
Company 
(TDIC)

Adjacent to Qasr Al Sarab Protected Area, 
covering 30,800 hectare area

Terrestrial

อนันตรำ คัสร์ อัล ซำรำป คัสร์ อัล ซำรำป 
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์

Tourism 
Development 
& Investment 
Company (TDIC)

พื้นที่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์ คัสร์ อัล ซำรำป ครอบคลุมพื้นที่ 
30,800 เฮกตำร์

พื้นที่บนผิวดิน

Anantara Kihavah 
Maldives Villas

Baa Atoll, Maldives Operating area of 0.51 Square Kilometers, 
adjacent to 3,916 hectares UN Bio-sphere 
Reserve, Baa Atoll, Maldives

Terrestrial and 
maritime

อนันตรำ คิฮำวำห์ 
มัลดีฟส์ วิลล่ำส์

บำ อโทลล์ 
สำธำรณรัฐมัลดีฟส์

พื้นที่โรงแรม 0.51 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่
อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตของสหประชำชำติ 3,916 เฮกตำร์
ใน บำ อโทลล์  สำธำรณรัฐมัลดีฟส์

พื้นที่บนผิวดิน
และทำงทะเล

Anantara Golden 
Triangle

Chiang Rai, 
Thailand

Royal Forestry 
Department

Operating area of 1.45 Square Kilometers within 
Economic zone of Royal Forestry Department.

Terrestrial

อนันตรำสำมเหลีย่มทองค�ำ เชียงรำย ประเทศไทย กรมป่ำไม้ พื้นที่โรงแรม 1.45 ตำรำงกิโลเมตร ภำยในพื้นที่ป่ำ
เศรษฐกิจของกรมป่ำไม้

พื้นที่บนผิวดิน

Anantara Layan 
Phuket

Phuket, Thailand Operating area 0.13 Square Kilometers. Adjacent 
to 9,000 hectares Sirinart National Park, Phuket, 
Thailand

Terrestrial and 
maritime

อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย พื้นที่โรงแรม 0.13 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่
อนุรักษ์ 9,000 เฮกตำร์ ในอุทยำนแห่งชำสิรินำถ  
จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

พื้นที่บนผิวดิน
และทำงทะเล

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

Phuket, Thailand Operating area of 0.36 Square Kilometers on 
Mai Khao Beach, adjacent to 9,000 hectares of 
Sirinath Natonal Marine Park in Phuket, Thailand

Terrestrial and 
maritime

เจ ดับบลิว แมริออท 
ภูเก็ต, อนันตรำ ไม้ขำว
ภูเก็ต วิลล่ำส์, อนันตรำ 
เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต

ภูเก็ต ประเทศไทย พืน้ท่ีโรงแรมอยูบ่น หำดไม้ขำว มพีืน้ท่ี 0.36 ตำรำงกโิลเมตร 
ติดกับอุทยำนแห่งชำติสิรินำถ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย 
ซึ่งมีพื้นที่ 9,000 เฮกตำร์

พื้นที่บนผิวดิน
และทำงทะเล

Cardamom 
Concession

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

Ministry of 
Environment, 
Cambodia; 
Wildlife Alliance

Operating area of 0.20 Square Kilometers. 
Funding local partner Wild Alliance in protection 
of 18,000 hectares of wildlife corridor within 
Botum Sakor National Park, Southern Cardamom 
Mountains, Cambodia

Terrestrial and 
maritime

สัมปทำนในเขตเทือกเขำ
บรรทัด

อุทยำนแห่งชำติ
โพทุมสำคร 
เทือกเขำบรรทัดใต้
รำชอำณำจักรกัมพูชำ

กระทรวง
สิ่งแวดล้อม 
รำชอำณำจักร
กัมพูชำ และ 
Wildlife Alliance

พื้นที่โรงแรม 0.20 ตำรำงกิโลเมตร 
สนับสนุนเงินให้กับพันธมิตรในกำรอนุรักษ์พื้นที่ 18,000 
เฮกตำร์ ของอทุยำนแห่งชำตโิพทุมสำคร เทือกเขำบรรทัดใต้
รำชอำณำจักรกัมพูชำ

พื้นที่บนผิวดิน
และทำงทะเล
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Impacts of Minor Hotels’ Biodiversity Protection Initiatives
ผลกระทบของโครงการปกป้องความหลากหลายทางชวีภาพของไมเนอร ์โฮเทลส์

Geographical 
location
สถานที่ตั้ง

Species 
affected

ส่ิงมีชีวิตที่ได้รับ
ผลกระทบ

Extent of areas 
impacted

พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ

Duration 
of impacts 

ระยะเวลา
ของผลกระทบ

Reversibility or irreversibility of impacts 
ผลกระทบที่แก้ไขกลับคืนหรือผลกระทบที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืน

Tarangire 
Ecosystem, 
Tanzania 

African 
elephant

Randilen Wildlife 
Management Area 
(WMA)

3 years 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.

ระบบนิเวศ
ทำรำงกิรี
สหสำธำรณรัฐ
แทนซำเนีย

ช้ำงแอฟริกำ Randilen Wildlife 
Management Area 
(WMA)

3 ปี มูลนิธิ Land & Life และเอเลวำน่ำทำรำงกิรี ทรีท๊อปส์ 
สนับสนุนเงิน WMA โมเดลในกำรลดควำมขัดแย้ง
ของช้ำงและคน เพื่อลดควำมเสียหำยของพืชผล 
จำกกำรท�ำงำนร่วมกับชุมชน ผลกระทบเชิงบวกทำงตรง
ที่อำจเกิดขึ้นที่ไม่สำมำรถแก้ไขกลับคืน

Loisaba, Laikipia, 
Kenya

Leopard Loisaba Wildlife  
Conservancy

2 years Guides doubling as wildlife monitors, project aims 
to persuade local communities to accept leopards.

ลอยซำบำ 
เท้นท์ แคมป์ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

เสือดำว ศูนย์อนุรักษ์ลอยซำบำ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

2 ปี โครงกำรนี้มีเป้ำหมำยเพื่อชักจูงให้ชุมชนในท้องถิ่น
ยอมรับเสือดำว

Loisaba, Laikipia, 
Kenya

Reticulated 
Giraffe

Loisaba Wildlife  
Conservancy

1 year Guides and guests doubling as wildlife monitors, 
identify individuals & learn more about the 
increasingly endangered population.

ลอยซำบำ 
เท้นท์ แคมป์ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

ยีรำฟพันธุ์ 
Reticulated

ศูนย์อนุรักษ์ลอยซำบำ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

1 ปี โครงกำรนี้ท�ำงำนร่วมกับไกด์และแขกโรงแรม 
เพื่อเฝ้ำสังเกตสัตว์ป่ำและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประชำกรสัตว์ป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์

Loisaba, Laikipia, 
Kenya

Lion Loisaba Wildlife  
Conservancy

1 year Partnering with Ewaso Lions to protect all 
the prides on the conservancy

ลอยซำบำ 
เท้นท์ แคมป์ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

สิงโต ศูนย์อนุรักษ์ลอยซำบำ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

1 ปี ร่วมมือกับโครงกำร Ewaso Lion เพื่อปกป้องและอนุรักษ์
สัตว์ป่ำ

Diani, Kenya Marine 
Turtles

Unknown (Turtle are 
wide - ranging, long 
lived species)

1 year Working with Government to relocate and protect 
nests, ensure safe hatching.

ไดอำนี่ 
สำธำรณรัฐเคนยำ

เต่ำทะเล ระบุไม่ได้ (เต่ำเป็นสัตว์
ที่ใช้ชีวิตยืนยำวในพื้นที่
บริเวณกว้ำง)

1 ปี ท�ำงำนร่วมกับรัฐบำลในกำรย้ำยและปกป้องรังของสัตว์ 
เพื่อให้สัตว์ฟักไข่ได้อย่ำงปลอดภัย

South Male 
Atoll, Baa Atoll, 
Maldives

Coral 
ecosystem

Reefs surrounding 
Kihavah Huravalhi, 
Dhigufinolhn and 
Veligandu

4 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.

มำเล่ย์ทำงตอนใต้ 
บำ อโทลล์ 
สำธำรณรัฐมัลดีฟส์

ระบบนิเวศ
ปะกำรัง

ปะกำรังโดยรอบ
เกำะคิฮำวำห์ ฮุรำวำลิ 
เกำะดิกูฟิโนล และ
เกำะเวลิกำนดู

4 ปี ไมเนอร์ โฮเทลส์เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนและกำรเดินทำง
เพียงรำยเดียวของโครงกำรอนุรักษ์ปะกำรังอย่ำงครบวงจร  
ผลกระทบเชิงบวกทำงตรงที่อำจเกิดขึ้นที่ไม่สำมำรถแก้ไข
กลับคืนโดยใช้วิธีอนุรักษ์ระบบนิเวศของปะกำรัง
เชิงวิทยำศำสตร์
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Geographical 
location
สถานที่ตั้ง

Species 
affected

ส่ิงมีชีวิตที่ได้รับ
ผลกระทบ

Extent of areas 
impacted

พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ

Duration 
of impacts 

ระยะเวลา
ของผลกระทบ

Reversibility or irreversibility of impacts 
ผลกระทบที่แก้ไขกลับคืนหรือผลกระทบที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืน

South East Coast 
Sri Lanka

Marine 
Turtles

Coast from Tangalle to 
Yala National Park

2 Years Working with IUCN, Wildlife Departments & 
communities to protect 90 km of beach for turtles 
and nesting.

ชำยฝั่งตะวันออก
เฉียงใต้ 
สำธำรณรัฐสังคม
นิยมประชำธิปไตย
ศรีลังกำ

เต่ำทะเล ชำยฝั่งจำก Tangalle  
ไปยังอุทยำนแห่งชำติ 
Yala

2 ปี กำรท�ำงำนร่วมกับ IUCN แผนกสัตว์ป่ำและชุมชน
เพื่อปกป้องหำดส�ำหรับเต่ำทะเลและกำรท�ำรัง 
90 กิโลเมตร

Udawalwe 
National Park, 
Sri Lanka

Asian 
Elephant

Udawalawe National 
Park

1 Year Donating equipment to Elephant Transit Home 
re-wilding orphaned elephants.

อุทยำนแห่งชำติ 
Udawalawe 
สำธำรณรัฐสังคม
นิยมประชำธิปไตย
ศรีลังกำ

ช้ำงเอเชีย อุทยำนแห่งชำติ 
Udawalawe

1 ปี บริจำคอุปกรณ์ให้กับหน่วยงำน Elephant Transit Home 
เพื่ออุปกำระและเลี้ยงดูช้ำงก�ำพร้ำเพื่อปล่อยกลับคืน
สู่ธรรมชำติต่อไป

Phuket, Thailand Green Sea 
Turtle

Unknown (Turtle are 
wide - ranging, long 
lived 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 เต่ำทะเลเขียว ระบุไม่ได้ (เต่ำเป็นสัตว์
ที่ใช้ชีวิตยืนยำวในพื้นที่
บริเวณกว้ำง)

10 ปีขึน้ไป มูลนิธิเพื่อกำรอนุรักษ์เต่ำทะเล หำดไม้ขำว ท�ำงำนร่วมกับ
ศูนย์ชีววิทยำทำงทะเลภูเก็ต ในกำรปล่อยสัตว์ที่ใกล้สูญ
พันธุ์ ผลกระทบเชิงบวกทำงตรงที่อำจเกิดขึ้นที่ไม่สำมำรถ
แก้ไขกลับคืน

South East Asia Asian 
Elephant

Khao Yai/Thap Lan 
National Parks, 
Thailand. Kui Buri 
National Park, 
Thailand, Karen State, 
Myanmar

Long term 
and ongoing 
community based 
Human Elephant 
Conflict work 
sponsored.

By working with the local community, potential 
direct positive impacts will be irreversible.

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

ช้ำงเอเชีย อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่/
ทับลำน
อุทยำนแห่งชำติกุยบุรี
รัฐกะเหรี่ยง สำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพพม่ำ

โครงกำรในระยะยำว
และต่อเนือ่ง ซ่ึงเป็น
กำรท�ำงำนร่วมกบัชมุชน
เพือ่ปรกึษำหำรอื
และหำวธีิแก้ไข
ควำมขดัแย้ง
ระหว่ำงคนกบัช้ำงป่ำ

ท�ำงำนร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทำงตรง 
ที่อำจเกิดขึ้นที่ไม่สำมำรถแก้ไขกลับคืน

Koh Kong 
Provice, 
Cambodia

Forest/
Grassland/
Mangrove 
Ecosystem

Botum Sakor National 
Park, Cambodia

5 years Ecosystem under threat from outside investors and 
poachers.  Our efforts would be likely reversed 
resulting in ecosystem destruction if discontinued.

เกำะกง รำช
อำณำจักรกัมพูชำ

ระบบนเิวศป่ำ / 
หญ้ำ / ป่ำ
โกงกำง

อุทยำนแห่งชำติโพทุม
สำคร รำชอำณำจักร
กัมพูชำ

5 ปี ระบบนิเวศถูกคุกคำมจำกนำยทุนและผู้ลักลอบล่ำสัตว์ 
หำกโครงกำรนี้ไม่ได้ด�ำเนินกำรต่อเนื่อง มีแนวโน้มว่ำ
ควำมพยำยำมของเรำจะไม่เกิดผลและอำจจะส่งผลให้
ระบบนิเวศนั้นถูกท�ำลำยไป
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Species Under IUCN Red List of Threatened Species Protected 
in the Areas Affected or Supported by Our Operations
รายชือ่ของสัตวต์ามบญัชแีดงของสหภาพเพ่ือการอนรุกัษ์ธรรมชาตทิีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากไมเนอร์

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
White-headed Vulture 
 - Triginoceps occipitalis
Hooded Vulture - Necrosyrtes monachus

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
Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)
Milky Stork - (Mycteria cinerea)
African Wild Dog - Lycaon rictus
White-eared Night Heron 
 (Gorsachius magnificus)
Lappet-faced Vulture - Torgos tracheliotos

10
Species

Critically Endangered
เส่ียงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์

21
Species

Endangered
ใกล้การสูญพันธุ์
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Species Under IUCN Red List of Threatened Species Protected 
in the Areas Affected or Supported by Our Operations
รายชือ่ของสัตวต์ามบญัชแีดงของสหภาพเพ่ือการอนรุกัษ์ธรรมชาติทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจากไมเนอร์

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
Arabian Oryx - Oryx leucoryx
Dugong - Dugong dugon
Pineapple Coral - Physogyra lichtensteini 
Blue Coral - Heliopora coerulea 
Boulder Coral - Acropora hemprichii 
Bushy Table Coral - Acropora aculeus 
Flowerpot Coral - Alveopora gigas 
Pagoda Coral - Turbinaria mesenterina 
Ground Pangolin - Smutsia temminckii
Hippopotamus - Hippopotamus amphibious
Hammer Coral - Euphyllia ancora

Leopard - Panthera Pardus 
White Rhino - Ceratotherium simum 
Gerenuk - Litocranius walleri 
Beisa Oryx - Oryx beisa
Lesser Kudu - Tragelaphus imberbis
Boulder Coral - Porites lobata
Volcano Coral - Diploastrea heliopora 
Branched Sandpaper Coral 
 - Psammocora contigua 
Interlocking Branch Table Acroporid 
 - Acropora divaricata 
Finger Coral - Acropora humilis
Bushy Arcropid - Acropora tenuis
Bermuda Coral - Echinopora forskaliana 
Star Coral - Favites abdita
Daisy Coral - Goniopora columna 
Lobate Daisy Coral - Goniopora lobata 
Brain Coral - Platygyra lamellina 
Sandpaper Coral - Psammocora digitata 
Striped Hyaena - Hyaena hyaena
Bataleur Eagle  - Terathopius Ecaudatus
Blackspot Tuskfish 
 - Choerodon schoenleinii 
Octopus Coral - Galaxea fascicularis 
Painted Stork - Mycteria leucocephala

18
Species

Vulnerable
เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

22
Species

Near Threatened
เกือบอยู่ในข่ายเส่ียงต่อการสูญพันธุ์



Memberships 
and Certification
สมาชิกและประกาศนียบัตร

iSo9001 ระบบประกนัคณุภาพ
•	Tivoli	Marina	Vilamoura	Algarve 
 ทโิวล ีมำรีนำ วิลำมวัรำ อลักำร์ฟ
•	Tivoli	Carvoeiro	Algarve 
 ทโิวล ีคำร์โวเอโร อัลกำร์ฟ
•	Tivoli	Oriente	Lisboa 
 ทโิวล ีออเรียนเต้ ลสิบวั

iSo14001 ระบบจัดการส่ิงแวดลอ้ม
•	Tivoli	Carvoeiro	Algarve 
 ทโิวล ีคำร์โวเอโร อัลกำร์ฟ
•	Tivoli	Oriente	Lisboa 
 ทโิวล ีออเรียนเต้ ลสิบวั

•	Minor Dairy Limited 
 บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จ�ำกดั
•	Minor Cheese Limited 
 บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ำกดั
•	NMT Limited 
 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จ�ำกดั

iSo22000 ระบบบรหิาร
ความปลอดภยัของอาหาร
•	Banana Island Resort Doha 
 by Anantara
 บำนำน่ำ ไอส์แลนด์ โดฮำ บำย อนนัตรำ

iSo50001 ระบบการจดัการ
พลงังาน 
•	Minor Dairy Limited
 บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จ�ำกดั
•	Minor Cheese Limited
 บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ำกดั

ohSaS ระบบจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภยั  
•	Tivoli Oriente Lisboa
 ทโิวล ีออเรียนเต้ ลสิบวั
•	Minor Dairy Limited
 บริษัท ไมเนอร์ แดร่ี จ�ำกดั
•	Minor Cheese Limited
 บริษัท ไมเนอร์ ชีส จ�ำกดั
•	NMT	Limited
 บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริง่ จ�ำกดั

GMP มาตรฐานการผลิตผลิตภณัฑ์ 
•	Anantara Layan Phuket 
 อนนัตรำ ลำยนั ภเูกต็
•	Anantara Mai Khao Phuket Villas 
 อนนัตรำ ไม้ขำว ภเูกต็ วลิล่ำส์
•	Anantara Peace Haven Tangalle 
 อนนัตรำ พซี เฮเวน แทงเกล
•	Anantara Riverside Bangkok 
 อนนัตรำ รเิวอร์ไซต์ กรงุเทพฯ
•	AVANI Riverside Bangkok  
 อวำน ีรเิวอร์ไซด์ กรงุเทพฯ

haCCP ระบบควบคมุการผลติ
อาหารเพ่ือใหไ้ดอ้าหารทีป่ลอดภยั 
•	Anantara Layan Phuket 
 อนนัตรำ ลำยนั ภเูกต็
•	Anantara Mai Khao Phuket Villas 
 อนนัตรำ ไม้ขำว ภเูกต็ วลิล่ำส์
•	Anantara Peace Haven Tangalle 
 อนนัตรำ พซี เฮเวน แทงเกล
•	Anantara Riverside Bangkok 
 อนนัตรำ รเิวอร์ไซต์ กรงุเทพฯ
•	AVANI Riverside Bangkok  
 อวำน ีรเิวอร์ไซด์ กรงุเทพฯ

the Golden triangle asian 
elephant Foundation 
มลูนธิโิกลเด้น ไทรแองเกิล้
เอลเลเฟน่
•	Ordinary member, International Union 

for Conservation of Nature (IUCN): 
Asian Elephant Specialist Group

 สมำชิกกลุ ่มผู ้ เชี่ยวชำญช้ำงเอเชีย 
องค์กำรระหว่ำงประเทศเพือ่กำรอนรุกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติ 

•	Co-Chair, Asian Captive Elephant 
Working Group 

 ประธำนร่วม คณะท�ำงำนช้ำงบ้ำนใน
ภมูภิำคอำเซยีน

•	Signatory & Ordinary Member, World 
Travel and Tourism Council (WTTC): 
Illegal Wildlife Trade

 สมำชกิร่วมลงนำม สภำกำรเดนิทำงและ
กำรท่องเที่ยวโลก กำรค้ำสัตว์ป่ำที่ผิด
กฎหมำยและใกล้สญูพนัธุ์

the Mai Khao Marine turtle Foundation 
มูลนธิิเพ่ือการอนรุกัษ์เตา่ทะเล
หาดไม้ขาว
•	Official member,  International Union for  

Conservation of Nature (IUCN): Maikhao 
Beach, Department of Marine and Coastal  
Resources: Mai Khao Marine Turtle Foundation

 สมำชกิอย่ำงเป็นทำงกำร องค์กำรระหว่ำงประเทศ 
เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ: มูลนิธิเพื่อ 
กำรอนรุกัษ์เต่ำทะเล หำดไม้ขำว

•	Sponsor, Sea Turtle and Habitat Conservation 
Fund

 ผูส้นบัสนนุ กองทนุอนรุกัษ์เต่ำทะเลและถิน่อำศยั
•	Member and coordinator, Maikhao Declaration  

Association 
 สมำชิกและผู้ประสำนงำน ปฏิญญำอนุรักษ์เต่ำ

ทะเลหำดไม้ขำว
•	Joint project of education center with Sirinart 

National park in Layan 
 ร่วมประสำนงำนโครงกำรศนูย์ศกึษำอุทยำนแห่งชำติ 

สรินิำถในลำยนั

others อ่ืนๆ  
•	Seychelles Sustainable Tourism Label  

Certification, Seychelles Tourism Department: 
AVANI Seychelles Barbarons  

 เกียรติบัตรกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนเซเชลส์ 
จำกกรมกำรท่องเที่ยวเซเชลส์: อวำนี เซเชลส์  
บำบำรอนส์

•	Sapling Level Certification, Responsible 
Tourism Tanzania: Elewana Arusha Coffee 
Lodge 

 เกยีรตบิตัรกำรท่องเทีย่วอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ 
ระดบัต้นกล้ำ สำธำรณรฐัแทนซำเนยี เอเลวำน่ำ 
อำรชุำ คอฟฟ่ี ลอดจ์

•	Green Heal th ier  Awards;  Won best  
carbon usage at NH Conference Centre  
Leeuwenhorst 

 รำงวลั Green Healthier ประเภทกำรใช้คำร์บอน
ที่ดีที่สุด ของศูนย์กำรประชุมเอ็นเอช โฮเทลส์  
Leeuwenhorst

•	Preventive Operations on Occupational Health 
and Safety (Nakhon Ratchasima Province), 
Gold Level: Minor Cheese Limited  

 ใบประกำศเกยีรตคิณุเข้ำร่วมกจิกรรมกำรด�ำเนนิ
มำตรกำรเชิงป้องกันตำมปัจจัยเส่ียง ด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน 
กำรท�ำงำน (จังหวัดนครรำชสีมำ) โดยมีผล 
กำรด�ำเนนิกำร ระดบัทอง: บรษิทัไมเนอร์ ชสี จ�ำกดั
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Green Growth
2050 Members
สมาชิกประกาศนียบัตร
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

•	Al Baleed Salalah by Anantara**
 อัล บำลีด ซำลำลำห์ บำย อนันตรำ
•	Anantara Al Jabal Al Akhdar**  

อนันตรำ อัล จำบำล อัล อัคคำร์
•	Anantara Angkor
 อนันตรำ อังกอร์
•	Anantara Baan Rajprasong Bangkok 

Serviced Suites** 
 อนันตรำ บ้ำนรำชประสงค์ กรุงเทพฯ
•	Anantara Bazaruto Island
 อนันตรำ บำซำรูโต ไอส์แลนด์
•	Anantara Bophut Koh Samui** 
 อนันตรำ บ่อผุด เกำะสมุย
•	Anantara Chiang Mai** 
 อนันตรำ เชียงใหม่
•	Anantara Dhigu Maldives**  
 อนันตรำ ดิห์กู มัลดีฟส์
•	Anantara Golden Triangle Elephant 

Camp**  
 อนันตรำ สำมเหลี่ยมทองค�ำ แคมป์ช้ำง
•	Anantara Guiyang 
 อนันตรำ กุ้ยหยำง
•	Anantara Hoi An**  
 อนันตรำ ฮอยอัน
•	Anantara Hua Hin**  
 อนันตรำ หัวหิน
•	Anantara Kalutara**   
 อนันตรำ คำลูทำรำ
•	Anantara Kihavah Maldives Villas**
 อนันตรำ คิฮำวำห์ มัลดีฟส์ วิลล่ำส์
•	Anantara Lawana Koh Samui** 
 อนันตรำ ลำวำณำ เกำะสมุย
•	Anantara Layan Phuket**
 อนันตรำ ลำยัน ภูเก็ต

•	Anantara Mai Khao Phuket Villas**
 อนันตรำ ไม้ขำว ภูเก็ต วิลล่ำส์
•	Anantara Medjumbe Island 
 อนันตรำ เมด์จุมเบ ไอส์แลนด์
•	Anantara Mui Ne**
 อนันตรำ มุยเน่
•	Anantara Peace Haven Tangalle** 
 อนันตรำ พีซ เฮเวน แทงเกล
•	Anantara Rasananda Koh Phangan Villas**
 อนันตรำ รสำนันดำ เกำะพะงัน วิลล่ำส์
•	Anantara Riverside Bangkok**
 อนันตรำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
•	Anantara Sathorn Bangkok** 
 อนันตรำ สำทร กรุงเทพฯ
•	Anantara Seminyak Bali
 อนันตรำ เซมินยัค บำหลี
•	Anantara Siam Bangkok***
 อนันตรำ สยำม กรุงเทพฯ
•	Anantara Sir Bani Yas Island Al Sahel Villa**
 อนนัตรำ เซอร์ บำน ียำส ไอส์แลนด์ อลั ซำเฮล  

วิลล่ำ
•	Anantara Sir Bani Yas Island Al Yamm Villa**
 อนนัตรำ เซอร์ บำน ียำส ไอส์แลนด์ อลั ยำมม์  

วิลล่ำ
•	Anantara The Palm Dubai*** 
 อนันตรำ เดอะ ปำล์ม ดูไบ
•	Anantara Veli Maldives** 
 อนันตรำ เวลิ มัลดีฟส์
•	AVANI Atrium Bangkok**
 อวำนี เอเทรียม กรุงเทพฯ
•	AVANI Bentota 
 อวำนี เบนโททำ
•	AVANI Deira Dubai* 
 อวำนี เดรำ ดูไบ
•	AVANI Gaborone 
 อวำนี กำโบโรเน
•	AVANI Hai Phong Harbour View**
 อวำนี ไฮฟง ฮำร์เบอร์ วิว
•	AVANI Hua Hin 
 อวำนี หัวหิน
•	AVANI Kalutara** 
 อวำนี คำลูทำรำ
•	AVANI Lesotho 
 อวำนี เลโซโท
•	AVANI Luang Prabang
 อวำนี หลวงพระบำง
•	AVANI Maseru
 อวำนี มำเซรู
•	AVANI Pattaya** 
 อวำนี พัทยำ

•	AVANI Quy Nhon** 
 อวำนี กวีเญิน
•	AVANI Riverside Bangkok**  
 อวำนี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
•	AVANI Seychelles Barbarons  
 อวำนี เซเชลส์ บำบำรอนส์
•	AVANI Victoria Falls**  
 อวำนี วิคตอเรีย ฟอลส์
•	AVANI Windhoek* 
 อวำนี วินด์ฮ็อก
•	Banana Island Doha by Anantara  
 บำนำน่ำ ไอส์แลนด์ โดฮำ บำย อนันตรำ
•	Desert Islands by Anantara**  
 เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ บำย อนันตรำ
•	Eastern Mangroves by Anantara** 
 อีสเทิร์น แมนโกรฟส์ บำย อนันตรำ
•	Naladhu Private Island Maldives** 
 นำลำดู ไพรเวท ไอส์แลนด์ มัลดีฟส์
•	Niyama Private Islands Maldives 
 นิยำมำ ไพรเวท ไอส์แลนด์ส มัลดีฟส์
•	Qasr Al Sarab Desert by Anantara**  
 คัสร์ อัล ซำรำป เดสเสิร์ท บำย อนันตรำ
•	Royal Livingstone Victoria Falls Zambia 

by Anantara** 
 เดอะ รอยัล ลิฟวิ่งสโตน วิคตอเรีย ฟอลส์ 

แซมเบีย บำย อนันตรำ
•	The St. Regis Bangkok 
 เดอะ เซ็นต์ รีจิส กรุงเทพฯ

 

•	Elewana Elephant Pepper Camp**
 เอเลวำน่ำ เอเลเฟนท์ เพพเพอร์ แคมป์
•	Elewana Tortilis Camp**   
 เอเลวำน่ำ ทอทิลิส แคมป์
•	Elewana Loisaba Star Beds*
  เอเลวำน่ำ ลอยซำบำ สตำร์ เบดส์
•	Elewana Sand River Masai Mara*
 เอเลวำน่ำ แซนด์ ริเวอร์ มำไซ มำร่ำ

eco-rating 
Certification
เกียรติบัตรรับรองการจัดล�าดับ
ด้านความเป็นมิตรต่อระบบ
นิเวศวิทยา

* Silver Certification (ประกำศนียบัตรระดับเงิน) **Gold Certification (ประกำศนียบัตรระดับทอง) ***Platinum Certification (ประกำศนียบัตรระดับแพลทินัม)
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About
this report
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนเป็นช่องทำงหนึ่งใน
กำรรำยงำนผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม
และสังคมที่เกิดจำกธุรกิจของไมเนอร์ รำยงำนฉบับนี้
ยังช่วยในกำรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเรำได้เปิดเผยเป้ำหมำย
และควำมก้ำวหน้ำในกำรผสมผสำนกำรด�ำเนินธุรกิจ
อย่ำงรับผิดชอบเข้ำกับกระบวนกำรท�ำงำนของบริษัท

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’ need for sustainability  
information by disclosing our aims and progress 
towards incorporating responsible business 
practices into our operations.

reporting Period
รอบระยะการรายงาน 

Fiscal year 2018 : 1 January 2018 – 31 December 2018
รอบปีบญัช ี2561 ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2561 ถงึวนัที่  
31 ธันวำคม 2561

reporting Cycle
ความถี่ในการรายงาน

Annual
ประจ�ำปี

report details and Gri 
reporting references
รายละเอียดและการอ้างอิงแนวทางการรายงาน

Minor International PCL’s seventh annual  
Sustainability Report.  This report has been  
prepared in accordance with the GRI Standards:  
Core option. The GRI Content Index for this  
year’s report can be downloaded from Minor  
International’s website, Sustainability Report 
section.
รำยงำนฉบบันีเ้ป็นรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืประจ�ำปี 
ฉบบัทีเ่จด็ ของบรษิทัไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั 
(มหำชน) และเป็นรำยงำนฉบับที่จัดท�ำให้สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรรำยงำนของ Global Reporting  
Initiative (GRI) - GRI Standards: Core option 
ข้อมูล GRI Content Index ของรำยงำนฉบับน้ี 
สำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วน
รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

external assurance
การรับรองโดยหน่วยงานภายนอก

Our aim is to continuously improve on the quality 
of our report.  We will consider external assurance 
in due course.
เรำมีควำมตั้งใจที่จะพัฒนำคุณภำพรำยงำนอย่ำง 
ต่อเนือ่ง และจะพจิำรณำถงึกำรจดัให้มกีำรรบัรองโดย
หน่วยงำนภำยนอกในอนำคต

report availability 
การเข้าถึงรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

This report and previous sustainability reports 
are published digitally and are available at Minor  
International’s website, Sustainability Report 
section.
รำยงำนฉบับนีแ้ละรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของ 
ปีอื่นๆ ที่ผ่ำนมำได้รับกำรตีพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล 
และถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนรำยงำน 
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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reporting Scope and Boundary

• Covers all three of Minor’s core business units 
– hotel business, restaurant business and retail 
trading and contract manufacturing business. 

• Reports 2018 operating data of subsidiaries,  
associated and affiliated companies under 
Minor International PCL, but excludes data of 
NH Hotel Group which was acquired in October 
2018. The Material Aspects and Boundaries 
of this report can be downloaded from Minor  
International’s website, Sustainability Report 
section.

• Due to the unique characteristics and context 
of our business units and to reflect materiality, 
the scope of our reported data is focused on 
entities where Minor has both management and 
operational control. 

• All data is based on information currently available  
in our systems, and is presented in alignment 
with recognized standards where feasible.

• Our process for defining report topics and content  
is linked to Minor Sustainability Framework, 
which is guided by the most significant and  
relevant sustainability issues to our businesses. 
The issues were identified by senior management  
through a materiality assessment process  
involving both external and internal stakeholders.

ขอบเขตของการจัดท�ารายงาน 

• ครอบคลมุทัง้สำมธรุกจิหลกัของบรษิทั ซึง่ประกอบด้วย 
ธรุกจิโรงแรม ธรุกจิร้ำนอำหำร และธรุกจิจดัจ�ำหน่ำย 
และรับจ้ำงผลิต

• รำยงำนข้อมูลจำกกำรปฏิบัติกำรของบริษัทย่อย 
บริษัทร่วม และบริษัทในเครือของบริษัทไมเนอร์ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั (มหำชน) แต่ไม่รวมข้อมลู
ของ บริษัท เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ที่ไมเนอร์ได้เข้ำไป 
ลงทุนเมื่อเดือนตุลำคม 2561 ประเด็นส�ำคัญ 
และขอบเขตของกำรจัดท�ำรำยงำน ของรำยงำน
ฉบบันีส้ำมำรถดำวน์โหลดได้จำกเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ในส่วนรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

• เนือ่งด้วยธรุกจิต่ำงๆ ของเรำมลีกัษณะทีแ่ตกต่ำงกนั
และเพือ่คงไว้ซึง่สำระส�ำคญั ข้อมลูทีร่วบรวมมำเพือ่
น�ำเสนอจะอยู่ในขอบเขตของหน่วยงำนที่ไมเนอร์
สำมำรถควบคมุได้ทัง้ด้ำนกำรบรหิำรและปฏบิตักิำร

• ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในระบบของเรำใน
ปัจจุบัน และถูกน�ำเสนอในรำยงำนนี้ให้สอดคล้อง
กับมำตรฐำนเท่ำที่จะเป็นไปได้ 

• กระบวนกำรในกำรก�ำหนดเนื้อหำของรำยงำนนี้
เชื่อมโยงกับแนวทำงในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของ
ไมเนอร์ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นด้ำนควำมย่ังยืน 
ทีส่�ำคญั ของหน่วยธรุกจิต่ำงๆ ของเรำ โดยผูบ้รหิำร
ระดับสูงเป็นผู้ระบุประเด็นเหล่ำนี้ และพิจำรณำถึง
ควำมส�ำคัญโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กร

report Contact
  
Corporate Sustainability 
Department
Email: sustainability.mint
@minor.com
Tel.: +66 (0) 2365 7706

MINOR INTERNATIONAL 
PUBLIC COMPANY LIMITED
99 Berli Jucker House, 
16th Floor, Soi Rubia,
Sukhumvit 42 Rd., Bangkok 
10110, Thailand 
Tel.: +66 (0) 2365 7500
Fax: +66 (0) 2365 7799
www.minor.com

ข้อมูลการติดต่อ

ฝ่ำยกำรพัฒนำเพื่อควำมยั่งยืน
อีเมล: sustainability.mint 
@minor.com
โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7706

บรษิทั ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ำกัด (มหำชน)
เลขที ่99 อำคำรเบอร์ลีย่คุเกอร์ 
ชัน้ 16 ซอยรเูบยี ถนนสขุมุวทิ 42 
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 (0) 2365 7500
โทรสำร: +66 (0) 2365 7799
www.minor.com

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)159
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This report is printed on environment-friendly Green Paper with soy-based ink.
รายงานฉบับนี้ตีพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ที่ท�ามาจากถั่วเหลือง (soy-based ink) บนกระดาษที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Paper)



Minor International Public Company Limited
99 Berli Jucker House, 16th Floor, Soi Rubia, Sukhumvit 42 Rd., Bangkok 10110, Thailand 
Tel.: +66 (0) 2365 7500  Fax: +66 (0) 2365 7799 
www.minor.com

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน)
เลขที่ 99 อาคารเบอร์ล่ียุคเกอร์ ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2365 7500  โทรสาร : +66 (0) 2365 7799
www.minor.com


	About Minor International
	Chairman’s Message
	Sustainability Goals and Performance 2018
	Sustainability Highlights 2018
	Minor Value Chain
	Minor Sustainability Approach
	Minor Sustainability Framework
	Elevating People Development
	Elevating Sustainable Value Chain
	Elevating Environmental Protection
	Elevating Good Governance
	Minor Sustainability Awards
	Welcome of New Minor Member –NH Hotel Group
	SUSTAINABILITY PERFORMANCE DATA 2018
	Memberships and Certification
	Green Growth 2050 Members
	AboutThis Report



