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ABOUT
MINOR
INTERNATIONAL
เกี่ยวกับไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

Minor International Pcl. (‘Minor’) is a global company focused on three core businesses: hospitality, restaurants and
lifestyle brands distribution, operating in 65 markets across Asia Pacific, the Middle East, Africa, the Indian Ocean,
Europe, North and South America. Minor is a hotel owner, operator, and investor with a portfolio of 535 hotels and
serviced suites. Minor is also one of Asia’s largest restaurant companies with 2,377 outlets system-wide. In Thailand,
Minor is one of the largest distributors of lifestyle brands and contract manufacturer with 485 points of sale, focusing
primarily on fashion, home, and kitchenware.
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ไมเนอร โฮเทลส
Hotels
Majority-owned
Leased
Joint-venture
Purely Managed
Management Letting Rights
Spa
Plaza & Entertainment
Residential Development
Vacation Club

535
121
230
25
100
59
58
3
7

properties
hotels
hotels
hotels
hotels
properties
spas
plazas
entertainment
outlets
6 properties
148 units
247 inventories
535
121
230
25
100
59
58
3
7
6
148
247
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ไมเนอร ฟูด
Restaurant Outlets
2,377 outlets
Equity
1,198 outlets
Franchised
1,179 outlets
Four Factories: Dairy, Cheese, Pecan Deluxe,
Coffee Roaster
2,377
1,198
1,179

ไมเนอร ไลฟสไตล
Retail Points of Sale
Contract Manufacturing

485 points of sale
485
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ฐานธุรกิจของไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล

MINOR
INTERNATIONAL’S
FOOTPRINT
ฐานธุรกิจของไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
Revenue Baht

Net Profit Baht

Million
รายไดรวม 129,889 ลานบาท

Million
กําไรสุทธิ 10,698 ลานบาท

MinOR HOtElS
MinOR FOOD
MinOR liFEStylE

129,889 10,698 >79,000 >50
Employees
พนักงานกวา 79,000 คน

Brands
กวา 50 แบรนด

>230

Million Customers Served
ลูกคากวา 230 ลานราย

DJSI FTSE4Good MSCI ESG
Membership
สมาชิก FTSE4Good

Membership
สมาชิก DJSI

Rating of AAA
MSCI ESG Rating ระดับ AAA

ASIA PACIFIC
เอเชียแปซิฟก
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CAMBODiA

THE AMERICAS
อเมริกา

AFRICA
แอฟริกา
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ARgEntinA

BOtSwAnA
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EgyPt
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MIDDLE EAST
ตะวันออกกลาง

MyAnMAR
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MESSAGE
FROM
CHAIRMAN
&
CHIEF
SUSTAINABILITY
OFFICER
รายงานจากประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
As Minor International continues
to excel on its path as a global
company, we have also embarked
on a path of change, one that will
strengthen our ability to compete
on the world stage, sustainably.

william Ellwood
Heinecke
Chairman
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Our sustainability strategic
direction – with the focus on people
development, sustainable value
chain, environmental protection,
good corporate governance
and shared value creation –
remains true during this time of
transformation.

John Scott
Heinecke

Chief Sustainability
Officer

Minor International Public Company Limited

รายงานจากประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

As Minor International continues to
excel on its path as a global company,
we have also embarked on a path of
change, one that will strengthen our
ability to compete on the world stage,
sustainably. In today’s fast-changing
world, Minor International will foster
a culture that embraces and encourages
change, while maintaining high standard
of good corporate governance and
risk management, and ensuring the
sustainability of our business and our
multiple stakeholders.
Our Sustainability Vision remains
‘to strengthen long-term capabilities
and performance through sustainability’.
This affirms that in the time that changes
are inevitable, we have to constantly
adapt and fulfill our obligation to grow
and sustain our business, not just for the
benefits of our shareholders and investors,
but also to create positive impact for the
economy, our people, our society and
our planet.
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Message from Chairman & Chief Sustainability Officer

Last year, Minor International
established its first set of eleven 5-year
sustainability goals which addressed
the material topics that are important to
both Minor and our key stakeholders.
This year we have added another
2 goals. The goals are aligned to our
sustainability strategy and we tracked
our annual performance against them.
We will continue to monitor, develop
and refine our measurements to ensure
our sustainability efforts support Minor’s
sustainable growth on the world stage.
Our sustainability strategic direction –
with the focus on people development,
sustainable value chain, environmental
protection, good corporate governance
and shared value creation – remains true
during this time of transformation.
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Minor International relentlessly focuses
on People Development with our belief
that people are our greatest assets. We
continue our efforts to develop our leaders
and employees, invest in educational and
career support for children, youth and
underprivileged community members, and
promote a social responsibility mindset
among our people and peers. Last year,
Minor has empowered and supported over
400,000 people through our various CSR
and people development initiatives. We
are proud to share that on our ‘Founder’s
Day’, Minor’s group-wide annual day of
good deeds alone, the group contributed
over 17,000 volunteer hours and impacted
over 10,000 beneficiaries. NH Hotel Group
also joined us for the first time on this event
with almost 1,000 volunteers and created

good will among our team members and
communities. On educational support,
we continue close collaborations with
vocational schools in Thailand. As a result,
43% of students from our Minor Corporate
University (MCU) program returned to
work within Minor’s operations. As further
contribution of our experience in hospitality
industry, Minor Hotels announced the
launch of the Asian Institute of Hospitality
Management (AIHM), in academic
association with Les Roches Global
Hospitality Education. The hotel school,
set to open in 2020, aims to improve
Thailand’s tertiary education and develop
employability and transferable skills. Our
internal development programs are also
bearing fruits with many success stories
attained from various programs.
We promote Sustainable Value Chain
by driving to ensure sustainable supply
chain for our operations and establishing
long-term partnerships with our partners
to achieve mutual sustainable success.
In line with our long-term goal, in 2019, 18%
of Thailand local tier 1 food & packaging
suppliers were assessed on sustainability
risk. All of the identified high risk suppliers
were audited and development plans
identified within the year. We strive to source
sustainably and locally where possible,
and in 2019, 95% of our suppliers in
Thailand and Europe are local. To achieve
sustainable value chain, we also seek to
empathize our customers’ needs and
enrich our customers’ experience through
end-to-end engagement, and by delivering
the best products and services. We are
cognizant of the customers’ growing
demands towards health and wellness
and have explored different product
offerings such as plant-based proteins,
cold-pressed juice, low sugar ice-cream,
as well as establish partnerships to
develop wellness centers in our hotels.

Minor International Public Company Limited

รายงานจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปีที่ผ่านมา ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้ก�ำหนดเป้าหมายด้าการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5 ปีขนึ้ เป็นครัง้ แรก รวม 11 เป้าหมาย โดยพิจารณา
จากประเด็ น ความยั่ ง ยื น ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ บริ ษั ท
และผู้มีส่วนได้เสียหลัก และในปีนี้เราได้เพิ่ม
เป้าหมายอีก 2 ข้อ เป้าหมายเหล่านีส้ อดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและ
มีการติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ในทุกปี เราตั้งใจที่จะติดตามผลของตัวชี้วัด
เหล่ า นี้ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการวั ด ผล
การด� ำ เนิ น งานในอนาคต เพื่ อ ให้ ง านด้ า น
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเราสามารถสนับสนุน
การเติบโตทางธุรกิจของไมเนอร์ในเวทีโลก
อย่างยั่งยืน
ในช่ ว งเวลาของการเปลี่ ย นแปลงและ
ปฏิ รู ป องค์ ก รนี้ ทิ ศ ทางของแผนกลยุท ธ์ใน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของเรา ได้แก่ การพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
ทีย่ งั่ ยืน และการปกป้องสิง่ แวดล้อม การก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี และการสร้างคุณค่าร่วม ยังคง
เป็นสิ่งส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของไมเนอร์
อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลยังคงมุ่งมั่น
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สอดคล้ อ งกั บ
ความเชื่อว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
สูงสุดของเรา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้น�ำและ
พนักงานในองค์กร ให้การสนับสนุนการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาและอาชีพแก่เด็ก เยาวชน
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม และปลูกจิตส�ำนึก
ในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมให้ กั บ พนั ก งาน
และคนที่อยู่รอบข้าง ในปีที่ผ่านมา ไมเนอร์
ได้สนับสนุนและพัฒนาคนกว่า 400,000 คน
จากโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
หลากหลายโครงการ เรามี ค วามภู มิ ใ จ
เป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานว่า ในวัน Founder’s
Day ซึ่งถือเป็นวันท�ำดีด้วยจิตอาสาประจ�ำปี
ของเรา พนักงานของเราได้อุทิศเวลาท�ำงาน
จิตอาสา 17,000 ชัว่ โมง เพือ่ ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์
กว่า 10,000 คน นอกจากนั้นปีนี้เป็นปีแรก
ที่พ นั ก งานของเอ็ น เอช โฮเทล กรุ ๊ ป เกื อ บ
1,000 คน ได้มโี อกาสร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
ซึ่ ง สร้ า งความสุ ข ใจให้ กั บ ทั้ ง พนั ก งานและ
ชุมชนของเรา ในด้านการสนับสนุนการศึกษา
เรายั ง คงสานต่ อ ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น
อาชีวศึกษาในประเทศไทยภายใต้โครงการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาร่ ว มกั บ สถาบั น
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การศึกษา (Minor Corporate University) ส่งผล
ให้ร้อยละ 43 ของนักศึกษาที่ส�ำเร็จการศึกษา
ภายใต้โครงการนี้กลับเข้าร่วมงานกับไมเนอร์
นอกจากนีไ้ มเนอร์ โฮเทลส์ได้ประกาศการก่อตัง้
สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม
แห่งเอเชีย (สจธอ.) ภายใต้ความร่วมมือกับ
สถาบั น เลส์ โรชส์ ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์
พร้อมเปิดด�ำเนินการในปี 2563 โดยมุ่งหวัง
ที่ จ ะแบ่ ง ปั น ประสบการณ์ใ นธุ ร กิ จ โรงแรม
และการบริการของเราเพื่อพัฒนาการศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทยและพัฒนา
ทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการเพิม่ โอกาสในการจ้างงาน
นอกจากนี้โครงการพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์กรของเราหลายโครงการได้แสดงผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรมและมีส่วนในการสร้างเรื่องราว
ความส�ำเร็จให้กับธุรกิจและการด�ำเนินงาน
ของเรา
เราสนั บ สนุ น การพั ฒ นาห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า
ทีย่ งั่ ยืน โดยสร้างความยัง่ ยืนให้กบั ซัพพลายเชน
ของเราและประสานความสัมพันธ์ระยะยาว
ร่วมกับพันธมิตรเพื่อบรรลุความส�ำเร็จร่วมกัน

อย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 ไมเนอร์ได้ท�ำการ
ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า
ท้องถิ่นขั้นที่ 1 ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์
ในประเทศไทย เป็นจ�ำนวนร้อยละ 18 ของจ�ำนวน
คูค่ า้ ท้องถิน่ ด้านอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั้ หมด
และสามารถตรวจสอบและพัฒนาคูค่ า้ ทีไ่ ด้รบั
ผลการประเมินความเสีย่ งในระดับสูงได้ทงั้ หมด
เราให้ความส�ำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
รับผิดชอบและให้การสนับสนุนคู่ค้าท้องถิ่น
โดยในปี นี้ เ รามี สั ด ส่ ว นของคู ่ ค ้ า ท้ อ งถิ่ น ใน
ประเทศไทยและทวี ป ยุ โ รปถึ ง ร้ อ ยละ 95
นอกจากนี้ เ พื่ อ สร้ า งห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ที่ ยั่ ง ยื น
เรายั ง คงมี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะท� ำ ความเข้ า ใจ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการและสร้ า ง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยการส่งมอบ
สินค้าและบริการทีด่ ที สี่ ดุ เราได้สงั เกตถึงแนวโน้ม
ในการใส่ใจต่อสุขภาพของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
ได้ลองน�ำเสนอสินค้าใหม่ๆ เช่น โปรตีนจากพืช
น�ำ้ ผลไม้สกัดเย็น ไอศกรีมทีม่ ปี ริมาณน�ำ้ ตาลน้อย
รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือในการสร้าง
ศูนย์สุขภาพภายในโรงแรมของเรา

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
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Message from Chairman & Chief Sustainability Officer

We aspire in Environmental Protection
and strive to minimize the environmental
impact from our operations. We have
established goals of reducing energy,
water, and CO2 emission intensities for
Minor Hotels by 20% within 2023 from
2016 baseline. In 2019, the cumulative
reductions are 2%, 16% and 3%
respectively. This year, we have added
a new long-term goal to reduce 75% of our
single-use plastic in Thailand by 2024.
Many initiatives are underway to ensure
we achieve this goal, such as reduction in
plastic straws, plastic bags and utensils,
and the redesign of our packaging to
reduce plastic where possible. We promote
biodiversity conservation wherever we
have a footprint. Currently, 72% of our
nature-based hotels have at least one
long-term conservation initiative. We also
continue our support for conservation
initiatives and education through our
foundations, properties and partners,
including the Golden Triangle Asian

10
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Elephant Foundation, Mai Khao Marine
Turtle Foundation, conservation of sea
turtles and coastal habitats in collaboration
with IUCN in Sri Lanka, Holistic Approach
to Coral Reef Protection in the Maldives,
the Cardamom Tented Camp in Cambodia,
and the Land & Life Foundation in Africa.
As a foundation to achieve true
sustainability, we emphasize good
governance and Responsible Business
Culture. Minor International was recognized
and received Excellent CG Scoring by
the Thai Institute of Directors Association
for the 7th consecutive year. In addition,
the company was also re-certified as
a member of Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against
Corruption (CAC). As Minor embarks
upon organizational transformation,
we introduced a new position of Chief
Sustainability Officer, and appointed John
Heinecke to this role. John will be overseeing
Minor’s sustainability and governance

Minor International Public Company Limited

รายงานจากประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่ฝายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

efforts, ensuring continuity of cultures
and succession in collaboration with our
Chief People Officer, and strengthening
partnerships.
Minor International believes that
sustainability can only be achieved
through Shared Value Creation to our
operations. As a demonstration of such
achievement, we are proud to report that
in 2019 Minor International was included
in the Dow Jones Sustainability Emerging
Markets Index for the 6th consecutive
year, the FTSE4Good Index Series
for the 4th consecutive year, received
SET Sustainability Awards for the 2nd
consecutive year, and was included in the
list of Thailand Sustainability Investment
(THSI) by The Stock Exchange of Thailand
(SET) for the 5th consecutive year.

Sustainability Emerging Markets Index

and Minor’s Management Committee,
we would like to take this opportunity to
thank all our stakeholders – our customers,
employees, shareholders, partners,
government, non-profit organizations and
communities – for the continued trust,
support, collaborations and contributions.
We look forward to sharing more sustainable
successes with you in the coming years.

william Ellwood Heinecke
Chairman

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

John Scott Heinecke

Chief Sustainability Officer

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลการด�ำเนินงานปี 2562

Sustainability
Goals
&เป้าหมายการพั
Performance
2019
ฒนาอย่างยั่งยืนและผลการดำ�เนินงานปี 2562
Minor has established the pioneering set of 5-year Sustainability Goals in late 2018 which addresses our materiality topics as
well as responds to the UN Sustainable Development Goals. In 2019, we continue our efforts to achieving those 11 goals, and have
added 2 more Sustainability Goals to address our focus on customer engagement and drive to reduce single-use plastic.

People

2019 - 2023 Goals

ทรัพยากรมนุษย์

1 million people empowered and supported(1)
1 ล้านคนได้รับการพัฒนาและสนับสนุน(1)

Planet

2019 Performance

เป้าหมายปี 2562 - 2566

สิ่งแวดล้อม

ผลการด�ำเนินงานปี 2562

>400,000

50% of Minor Corporate University (MCU) program graduates
return to work with our organization(2)
50% ของนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาภายใต้โครงการ MCU
เข้าร่วมงานกับไมเนอร์(2)

1 million

43%

50% internal promotion of management levels
50% ของต�ำแหน่งระดับบริหารที่ว่าง ได้รับการบรรจุ
โดยการเลื่อนต�ำแหน่งพนักงานภายใน

48%

50%

New

Goal

-CO2

oal

G
New

97%

18%
100%

100%

2019 - 2023 Goals

2019 Performance

เป้าหมายปี 2562 - 2566

ผลการด�ำเนินงานปี 2562

20% reduction in energy intensity for Minor Hotels (Baseline 2016)
อัตราการใช้พลังงานในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559

2%

20%

20% reduction in carbon dioxide emission intensity
for Minor Hotels (Baseline 2016)
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559

3%

20%

20% reduction in water intensity for Minor Hotels (Baseline 2016)
อัตราการใช้นำ�้ ในโรงแรมลดลง 20% เทียบกับปี 2559

50%

Value
Chain
ห่วงโซ่คุณค่า
97% of Thailand local Tier 1 food & packaging suppliers
assessed on sustainability risk
97% ของคูค่ า้ ท้องถิน่ ขัน้ ที่ 1 ในประเทศไทย (อาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์)
ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
100% of identified high-risk suppliers audited
and developed within each year (3)
100% ของคู่ค้าที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงได้รับ
การตรวจสอบ(3)
Increase Minor Hotels’ Guest Loyalty NPS to 50(4) by 2024
ดัชนีความภักดีของลูกค้า (NPS)
ของไมเนอร์ โฮเทลส์ เพิ่มขึ้นเป็น 50(4) ภายในปี 2567

ไมเนอร์กำ� หนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 ปี ขึ้นในปี 2561 โดยมีเป้าหมายรวม 11 ข้อ ซึ่งตอบสนองต่อประเด็นส�ำคัญของบริษัทและ
ต่อเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ และยังด�ำเนินการอย่างมุง่ มัน่ เพือ่ บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2562 เราได้เพิม่
เป้าหมายอีก 2 ข้อ เพือ่ แสดงถึงความตัง้ ใจของเราในการให้ความส�ำคัญในการมีสว่ นร่วมกับลูกค้าและการลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครัง้ เดียว

100% of nature-based hotels have at least one long-term
conservation initiative
100% ของโรงแรมทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ กับแหล่งธรรมชาติ มีโครงการ
ด้านการอนุรกั ษ์ในระยะยาวอย่างน้อย 1 โครงการ
75% reduction of single-use plastic by 2024 (Baseline 2018)(4)
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวลดลง 75% ภายในปี 2567
เทียบกับปี 2561(4)

16%
72%

20%
100%

Governance
ธรรมาภิบาล
Minor maintains annual ‘Excellent’ CG scoring(3)(5)
ไมเนอร์ได้รบั คะแนนด้านก�ำกับดูแลกิจการ ‘ดีเลิศ’ อย่างต่อเนือ่ ง(3)(5)
100% of employees trained on anti-corruption
and Company Code of Conduct(3)(6)
100% ของพนักงานได้รบั การอบรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน
และระเบียบปฏิบัติของบริษัท(3)(6)

‘Excellent’
100%

100%

Note:
(1) Cumulative 2019 - 2023; (2) Refer to MCU students in Thailand under Dual Vocational Education and Explorer programs, but does not include normal student interns;
(3) Annual goal; (4) 2020 - 2024 Goals; (5) From Thai Institute of Directors Association (IOD) Corporate Governance Report of Thai Listed Companies; (6) Code of Conduct – applied to all;
Anti-corruption training – applied to all Thailand-based employees and Minor Hotels properties in 18 countries.

หมายเหตุ
(1) จ�ำนวนสะสมระหว่างปี 2562 - 2566 (2) อ้างถึงนักศึกษาทวิภาคีและ Explorer program ภายใต้โครงการ MCU แต่ไม่รวมนักศึกษาฝึกงานปกติ (3) เป้าหมายประจ�ำปี
(4) เป้าหมายปี 2563 - 2567 (5) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (6) ระเบียบปฏิบัติของบริษัท – ส�ำหรับพนักงานทุกคน; การอบรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน –
ส�ำหรับพนักงานในประเทศไทยทุกคนและพนักงานของกลุ่มโรงแรมใน 18 ประเทศ
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SUSTAINABILITY
HIGHLIGHTS
2019
จุดเดนดานการพัฒนาอยางยั่งยืนป 2562
included in Dow Jones Sustainability Emerging Markets
index (DJSi) 2019 in Hotels, Resorts and Cruise lines
industry (6th consecutive year)

As of 2019, received an MSCi ESg Rating “AAA”

included in FtSE4gOOD index Series
(4th consecutive year)
index Series

Best Sustainability Award 2019 (Market Capitalization
of over Baht 100 Billion), The Stock Exchange of Thailand
(2nd consecutive year)

Board of the year Awards 2018 - gold Prize, Thai Institute
of Directors Association

included in the list of thailand Sustainability investment
(tHSi) 2019, The Stock Exchange of Thailand (5 th
consecutive year)

2019 All-Asia Executive team Rankings: top 3 thailand’s
Best ESg/SRi Metrics, Institutional Investor

included in ESg100: 2019 list, Thaipat Institute

Excellent Cg Scoring (7th consecutive year), Thai Institute
of Directors Association

TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI.
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จุดเดนดานการพัฒนาอยางยั่งยืนป 2562

Recertified as a member of the Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption (CAC), Thai Institute
of Directors Association (2019 - 2022)
(2562 - 2565)

Sustainability Disclosure Award 2019, Thaipat Institute

ISO 14001: Total of 94 hotels in Europe and 3 factories
in Thailand certified

2019 AMCHAM thailand’s CSR Excellence Award –
Platinum Status, The American Chamber of Commerce
in Thailand

green key - Eco label: Total of 50 hotels under NH Hotel
Group in Europe and America awarded
green growth 2050 Members: Total of 52 Certification
Member Hotels (5 Platinum, 34 Gold and 3 Silver Certifications)

iSO 50001: Total of 25 hotels in Europe and 2 factories in
Thailand certified
HACCP: Total of 10 hotels in Thailand, The United Arab
Emirates and Sri Lanka certified
Eco-rating Certification, Ecotourism Kenya: Total of
9
Certfications)
Environment & Ecotourism gold Award, Pacific Asia Travel
Association: Cardamom Tented Camp
Tented Camp

from CDP

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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ห่วงโซ่คุณค่าของไมเนอร์

MINOR
VALUE
CHAIN
ห่วงโซ่คุณค่าของไมเนอร์

Business Partners

Communities

ชุมชน
• Engage local communities,
local suppliers, and offer
local employment in
65 markets
• Support disadvantaged
students and community 		
members
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้ผลิตท้องถิ่น และสร้างงาน
ในท้องถิ่นของ 65 ประเทศ
• สนับสนุนนักเรียนและ
สมาชิกชุมชน
ที่ด้อยโอกาส

1

4

พันธมิตรทางธุรกิจ
Long-term and sustainable
partnerships with
• Over 20 joint venture partners
• 4 hotel operators
•100 hotels under management
• 5 food brand principals
• 1,179 franchised restaurants
• 11 retail brand principals
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับ
• พันธมิตรด้านการลงทุน
		 ทางธุรกิจมากกว่า 20 ราย
• บริษทั รับจ้างบริหารโรงแรม 4 บริษทั
• โรงแรมที่ไมเนอร์รับจ้างบริหาร
		 100 โรงแรม
• เจ้าของแบรนด์อาหาร
		 ที่เราจัดจ�ำหน่าย 5 แบรนด์
• แฟรนไชส์ร้านอาหาร 1,179 ร้าน
• เจ้าของแบรนด์ที่ไมเนอร์
		 จัดจ�ำหน่าย 11 แบรนด์

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

5

• ค่านิยมองค์กร ได้แก่ มุ่งเน้นลูกค้า
การท�ำงานต้องมีผล มุ่งมั่นพัฒนาคน
ปรับเปลี่ยนตนปรับปรุงงาน
ประสานพันธมิตรเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
• ผสมผสานความยัง่ ยืนเข้ากับการด�ำเนินงาน
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมการขับเคลือ่ นองค์กร
เป็นหลักในการปฏิบตั ิ
• ให้ความเท่าเทียมในโอกาสการจ้างงาน
สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการท�ำงาน
และให้โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพ

2
Farmers, Producers,
Manufacturers, Suppliers

ผู้ผลิต
• 5 owned and JV factories:
Cheese & ice-cream, Ice-cream
ingredients & toppings, Coffee
roaster, Contract manufacturing
• Over 17,000 suppliers
in Thailand and Europe
• เป็นเจ้าของและร่วมทุนโรงงาน
5 แห่ง ซึ่งผลิตไอศกรีม ชีส
ส่วนประกอบอาหาร
คั่วเมล็ดกาแฟ และรับจ้างผลิต
สินค้าอุปโภคบริโภค
• จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ผลิตกว่า
17,000 รายในประเทศไทย
และทวีปยุโรป

16

2019 Sustainability Report

Environment

Distribution Centers and Logistics

3

ศูนย์กระจายสินค้าและการขนส่ง
• Centralized logistics for
Minor Food and Minor Lifestyle
in Thailand - Delivery to
1,578 restaurants and 485
retail points of sale in Thailand
• Decentralized logistics 		
setting for Minor Hotels

• ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ในประเทศไทยมีระบบศูนย์กลางการขนส่ง
ซึ่งจัดส่งไปยังร้านอาหาร
1,578 แห่ง และจุดจ�ำหน่ายสินค้า
485 แห่งในประเทศ
• ไมเนอร์ โฮเทลส์มีศูนย์กระจายสินค้าและ
ขนส่งตามพื้นที่

Minor International Public Company Limited

Customers

6

ลูกค้า
• Satisfy over 230 million • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
customers worldwide
มากกว่า 230 ล้านคนทั่วโลก
with quality products,
ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการ
services and experiences 		 ที่มีคณ
ุ ภาพ รวมถึงการมอบ
that promote local culture ประสบการณ์ทดี่ ใี นการส่งเสริม
and heritage
มรดกทางวัฒนธรรม

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

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

7

• ส่งเสริมให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่าง
มีความรับผิดชอบในด้านการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และการปล่อยของเสีย
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• สนับสนุนการปกป้องความหลากหลาย
ทางชีวภาพ โดยเน้นการอนุรกั ษ์ชา้ ง เต่า
สัตว์ปา่ รวมถึงถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์เหล่านัน้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
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หลักการพัฒนาอยางยั่งยืนของไมเนอร

MINOR
SUSTAINABILITY
APPROACH
หลักการพัฒนาอยางยั่งยืนของไมเนอร

Vision /

to Strengthen long-term Capabilities
and Performance through Sustainability

Minor’s Sustainability Vision
วิสัยทัศนดานความยั่งยืนของไมเนอร

To Strengthen
Long-term Capabilities
and Performance
through Sustainability

PEOPlE

Develop Sustainable and
Capable Human Capital

VAluE CHAin

PlAnEt

Drive for Sustainable
Value Chain Management Practices

Manage Environmental impact
and Advocate Conservation

gOVERnAnCE

Strengthen good Corporate governance and Responsible Business Culture

SHARED VAluE

เสริมสรางความแข็งแกรงทางศักยภาพและการดําเนินงานในระยะยาว
ดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน
Minor remains committed to achieving sustainability
through the strengthening of long-term capabilities of
both our organization and our numerous stakeholders.
We believe our Sustainability Approach enables us to
improving the economic, social, and environmental
conditions of our stakeholders while competing on
the world stage sustainably.

integrate and Advocate Sustainability Best Practices in Minor’s Operations

We continue to cultivate a robust Sustainability Approach that
comprises of the following critical components: The Company’s
Vision, Core Values, business strategy, and dynamic Stakeholder
Engagement(1) practices. These components enable us to conduct
Materiality Assessment(1) to identify material issues that are common
for Minor and its stakeholders. From this understanding, we
established Minor’s Sustainability Framework(1) which was the
foundation in the development of our rolling 5-year Sustainability
Strategy(1). The Board of Directors endorses the strategy, as
reflected in Minor’s Sustainability governance Structure(1), and
progress are reported and reviewed quarterly.
Minor’s Sustainability Strategy comprises of 3 pillars: People
Development, Sustainable Value Chain, Planet Protection, and
2 enablers: Good Governance and Shared Value Creation.

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

note: (1) Details are presented in ‘Sustainability’ of Minor’s website (www.minor.com)
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

People
Development
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Goals by 2023(1)
เป้าหมายปี 2566(1)

115

Average training hours/
employee/year
จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
ต่อพนักงานต่อปี

2019 Performance

Approach

ผลการด�ำเนินงานปี 2562

แนวทางการด�ำเนินงาน

Supporting grassroots
การสนับสนุนสมาชิกชุมชน

1. 1 million people empowered and
supported
1 ล้านคน ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน

>400,000

1

million

Developing youth & workforce
Minor considers ourselves to be in the
‘people business’. Our current operations
in 65 countries are engaging over 79,000
employees, and touching lives of many
more in their families and communities.
People Development is therefore
one of Minor’s core values and main
sustainability pillars. We recognize that
without sustainable and capable people
in the company and the society, we will
not be able to grow and stay competitive.
Minor continues its momentum to
enhance people’s capabilities within our
sphere of influence through our 3-Tier
Human Capital Development Approach:
Developing Grassroots, Workforce, and
Talents & Leaders.

ไมเนอร์ด�ำเนินธุรกิจอยู่ใน 65 ประเทศ
มีพนักงานกว่า 79,000 คน ธุรกิจเรานั้นจึง
เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนโดยตรง
ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และคนอื่นๆ
ในสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จงึ เป็น
เรื่ อ งที่ เ ราให้ ค วามส� ำ คั ญ โดยเป็ น หนึ่ ง ใน
ค่ า นิ ย มองค์ ก รและปั จ จั ย หลั ก ในแนวทาง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของไมเนอร์ เราเล็งเห็น
ว่ า การมี บุ ค ลากรและคนในสั ง คมที่ มี ทั้ ง
ความสามารถและคุณภาพจะสนับสนุนให้บริษทั
สามารถเติบโตและมีศักยภาพในการแข่งขัน
ได้ดียิ่งขึ้น
ไมเนอร์ มุ ่ ง มั่ น สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในองค์กรและ
คนในสังคมรอบข้างอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านแนวทาง
การด� ำ เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
3 ระดับ คือ กลุ่มรากหญ้า กลุ่มพนักงาน และ
กลุ่มผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้น�ำ

Management Approach
แนวทางการจัดการ

การพัฒนาเยาวชนและบุคลากร

84%

Employee engagement
score*
คะแนนความผูกพันเฉลี่ย
ของพนักงาน*

2. 50% of Minor Corporate University
(MCU) program graduates return
to work with our organization
50% ของนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา
ภายใต้โครงการ MCU เข้าร่วมงานกับ
ไมเนอร์

43%

50%

Grooming talents & leaders

การพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำ�

>15,000
Participating volunteers

จ�ำนวนพนักงานจิตอาสา

3. 50% internal promotion
of management levels
50% ของต�ำแหน่งระดับบริหารที่ว่าง
ได้รับการบรรจุโดยการเลื่อนต�ำแหน่ง
พนักงานภายใน

>47,000
Volunteer hours

48%

50%

• Support local and disadvantaged
community members through
community investments, charitable
donations, and commercial initiatives
• Enhance children and youths’
learning capability through Minor’s
School Programs
• Develop MCU into a holistic grassroots
development program from engagement
with local communities to employment
• Ensure effective workforce learning
and development programs
• Continually develop and promote
homegrown talents & leaders
• Foster responsibility mindset among
our employees and stakeholders
• Promote sustainability culture via
sustainability champions
• สนับสนุนชุมชนท้องถิน่ และสมาชิกของชุมชน
ที่ด้อยโอกาสผ่านการลงทุนกับชุมชน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้
ความสนับสนุนเชิงพาณิชย์
• ส่งเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชน
ผ่านโครงการสนับสนุนโรงเรียนของไมเนอร์
• พัฒนาโครงการ MCU ให้เป็นโครงการ
พัฒนาแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่
การมีส่วนร่วมกับสมาชิกชุมชนจนถึง
การจ้างงานคนในชุมชน
• จัดหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาส�ำหรับ
พนักงานที่มีประสิทธิภาพ
• ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูง
และผู้น�ำอย่างต่อเนื่อง
• ปลูกฝังจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
• ส่งเสริมวัฒนธรรมความยั่งยืนภายในองค์กร
ผ่านผู้น�ำด้านความยั่งยืน

ชัว่ โมงทีอ่ ุทศิ ในกิจกรรมจิตอาสา

Material topics:
ประเด็นส�ำคัญ:

Employment
การจ้างงาน
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Training and Education
การจัดฝึกอบรมและการให้การศึกษา

* Excluding NH Hotels Group
* ไม่รวมโรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊

Minor International Public Company Limited

(1) The 1st and 3rd goals are applied group-wide while the 2nd is applied to Thailand where Minor is headquartered.
(1) เป้าหมายที่ 1 และ 3 เป็นเป้าหมายรวมของทุกกลุ่มธุรกิจของไมเนอร์ ในขณะเป้าหมายที่ 2 เป็นเป้าหมายในประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของไมเนอร์

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562
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gROOMing
tAlEntS &
lEADERS
1.9%
9.1%
Senior Management Middle Management
89.0%
Staff
Minor believes that good leaders are not only
those with high capabilities but also those who are
visionary, agile and adaptive to changes, and able to
empathize with our stakeholders. The ability to identify
and groom talents and leaders to fulfil our expanding
leadership pipeline is critical to Minor’s ability to
compete sustainably on the world stage. Minor deploys
multiple approaches for learning and development,
from e-learning to classroom learnings, workshops,
and most importantly experience-based learnings.
Examples of such programs include:

22 2019 Sustainability Report

the new generation
talents Program
A 4-month innovative leadership development program
customized for junior talents with the objective to develop and
equip them with 4 core skills: Innovating, Agility, Accelerating,
and Mobilizing, in order to drive innovation to tackle digital
disruption.

Minor International Public Company Limited

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

Design thinking
A 4-month training program for senior management
to explore a new way of thinking and working in response
to customers’ needs and the changing environment.
The program provides approaches for senior talents
to develop customer empathy, initiate, and implement
innovative business strategies to address customer
needs in real practices.

Accelerate
In response to the era of agility, a 3-month intensive
development program is developed to equip senior
leaders with agility mindset and the ability to derive
customer insights and drive innovation. The program
included blended learning sessions with Thailand
leading start-up experts, group assignments, and ended
in a 2-day Hackathon in which 8 teams of participants were
challenged to pitch their ideas and compete for the title of
‘Most Innovative’, ‘Most Disruptive’, and ‘Most Customer
Centric’.

Achievements from implemented initiatives in 2019:
Company sales increase in dine-in
service at the Pizza Company

5%
growth in delivery service
18% Docket
at the Pizza Company
70%
10X

Better service lead time at
Burger king

Minor Hotels’ learning Journeys
A complete development journey is designed for
talents to grow their careers. The Leadership Development
Series comprise 3 programs: Wavelength, Endeavour,
and Horizon, targeting manager to director levels. The
Endeavour and Horizon programs, launched in 2013,
were participated by 73 employees and resulted in
internal promotion of 33 employees to date. Wavelength
was launched in 2018 and 2 of 15 employees graduated
from the program were already promoted.

Higher customer engagement
through effective media launch
for the Coffee Club

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562 23
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DEVElOPing
wORkFORCE &
wEll-BEing

>79,000
160

total of employees

nationalities

52%

Female

48%
Male

Responsible Employer
Minor tracks and monitors labor practices to ensure
compliance with relevant local and international regulations and
to pursue continuous improvement. In 2018, we issued ‘Human
Rights Policy’ highlighting protection of employee rights that
include freedom of association and collective bargaining power.
In 2019, 17% of our total employees including NH Hotel Group
are covered by collective bargaining agreements. Details of
human rights are presented in
section of
this report.
We also assure that standard entry-level wages of our business
units are on par with the country’s minimum wage or higher,
depending on the type of business, nature of job, and location.
Minor also provides benefits for employees depending on
employment type. Details of employee benefits are presented
in
section of Sustainability
Performance Data 2019 report, available on our website.
We continue to develop our people through various
development programs tailored for each business unit,
employee level, and skill required. In order to identify the
development needs of each employee, all are required to
complete their employee appraisal with their supervisors on
an annual basis. In 2019, 100% of the employees completed
their appraisals. With this information, the Human Resources
team works on creating the right training courses to offer to
employees. In 2019, the average training hours per employee
per year was 115. Details of training programs are presented
in
section of Sustainability
Performance Data 2019 report on our website.

Minor pledges to be a
by maintaining fair treatment, offering development
opportunities, and providing occupational health and
safety and well-being for our workforce.
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Average training hours/
employee/year:

115

Employee
Engagement Score:

84%

Minor annually conducts employee engagement surveys.
The group-wide average employee engagement score in 2019
was 84%. Minor also tracks and monitors employee turnover,
which includes both full-time and part-time employees.
Details of employee turnover are presented in
Performance’ section of Sustainability Performance Data 2019
report on our website.
Prior to departure from employment, an exit interview is
conducted with the employee to identify resignation causes and
take appropriate actions to reduce future attrition where needed.
The information is collected and held in confidential. We also
continue to develop systems and processes to enhance recruiting
and retention effectiveness.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562 25
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Smart Career System
The effective use of technology can undoubtedly enhance
business performance. Minor Food, with large numbers of staff
spreading in multiple outlet locations, developed Smart Career
System to improve efficiency of recruitment and administrative
process. The system minimizes manpower, processing time, and
paper documents.
Launched in June 2019, the system has already processed
over 95,000 applications and hired over 7,000 employees for
Minor Food Thailand. In addition to its advantage to recruitment
process, Smart Career System also reduces paper usage and
6 months.

Interview
Candidate
selection by
Restaurant
Manager
Hiring
finalized

Application
filled in
the system

Document
requests
Start
working
Document
submitted &
reviewed

Contract
signed

Hiring contract
generated within
48 hours
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Occupational Health and 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. We
have established our Occupational Health & Safety and well-being
Framework in 2018 and continuously drive the 4R (Risk-RespondMind, Family and Society, and Finance.

Occupational Health & Safety (OHS) & well-Being Framework

wage laws

and health risks
into our operations
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บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

Fin
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reasonable support to
preserve and uphold
the family units which in turn
will strengthen our society
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for employees’ future security
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y

body and mind by offering
health and nutrition programs
that suit the needs of different
operating units

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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workplace: In compliance with Thai occupational health

and safety laws, our 15 hotels and 3 manufacturing plants in
Thailand: Minor Dairy, Minor Cheese, NMT each has a formal joint
management-worker health and safety committee with average
3.2% of total workforce represented in the committee. The
3 manufacturing factories have adopted stringent practices in
compliance to relevant occupational and labor legal regulations
e.g. monitoring of workplace environment, handling of hazardous
chemicals, etc.
response, monitoring, and review at The Pizza Company, we have
expanded the same approach to improve occupational health
and safety (‘OHS’) in our Sizzler, Swensen’s, Dairy Queen, and
The Coffee Club Thailand restaurants. We have implemented our
online accident reporting tool since February 2020.
In 2019, we were able to include occupational health
and safety performances of additional owned and managed
businesses into the reporting scope. This includes Minor Food
and Minor Hotels in Australia and New Zealand. For hotels alone,
the scope has increased from 96 hotels in 2018 to 121 hotels in
2019.
Our 3 manufacturing facilities: Minor Dairy, Minor Cheese,
and NMT demonstrated significant improvements in
occupational health and safety performance. Lost-Time Injury
Frequency Rate (LTIFR) and Lost Day Rate (LDR) of both Minor
Dairy and Minor Cheese were zero. The NMT’s Injury Rate (IR),
Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR), and Lost Day Rate
(LDR) significantly reduced by 65%, 47% and 58% respectively
compared to 2018.
With the increase in reporting scope, IR and LTIFR of our
hotel business increased from last year to 8.36 and 6.39 per
one million working hours in 2019 respectively. However, our
2019 LDR was 32.29, a reduction by 24% compared to 2018 with
no occupational disease case reported. The main accident was
slips and trips which contributed to almost 30% of total lost days.
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Minor Hotels OHS Analysis Root Cause

Negligence of employees
Employees’ health conditions
Mitigation Action
Review related operating procedure to include
‘Do’s and Don’t’s’ during operations and ensure
this was properly followed by relevant employees
Provide open and effective two-way communications
to encourage staff to disclose their health conditions
Accident: Slips and trips
Minor Hotels OHS Analysisand readiness to work

We have included data from our Australian and New Zealand operations in the calculation of overall Minor Food’s OHS
performance for the first time this year. Our food business’s IR and LTIFR are 4.47 and 8.65 per million working hours in 2019 while
LDR was 102.21. The high loss day rate was mainly attributable to one case at our restaurant in Australia in which one staff incurred
serious back pain from moving tables. This particular case contributed to 83% of total lost days. We also encountered the unfortunate
fatality rate of 0.07 per one million working hours resulting from vehicle accidents during food delivery in Thailand.

Minor Food OHS Analysis Root Cause

Employee’s pre-existing injury
Mitigation Action
Review related operating procedure to integrate
daily safety check of carrying and lifting heavy
objects prior to work hours
Establish pre-existing injury report to encourage
Accident: Serious back pain employees to report their existing injuries so
appropriate job can be allocated
Root Cause
Negligence of our new delivery employee
Illegal driving of counterparty
Mitigation Action
Provide consistent communication of safe driving
Q2 2019 to all delivery staff who are members
Fatality: Vehicle accident since
of existing ‘The Pizza Company 1112 Driver’
during food delivery
Facebook
Intensify relevant trainings on road safety e.g.
driving simulation in partnership with Honda. The tool
provides scenarios of possible accidents and
requires driver to decide and respond to those
situations.
Future Plan in 2020: Install new tracking system to
monitor real-time driving behavior of delivery
staff from store to delivery destination

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562 29
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the Pizza Company Driver Safety

To prevent all our motorcycle drivers in our delivery business from
road accidents, we strictly require all drivers to have valid motorcycle
registration, driving license, and compulsory motor insurance. The
document validity, motorcycle and safety equipment condition are
part of the daily outlet checklist conducted by the store managers.
This safety rule is now integrated as part of the monthly Quality
Service Cleanliness and Safety audit by area coaches.
The Pizza Company sends all its drivers for safe driving skills
training at Honda. This training provides awareness of safe driving
and safety equipment inspection. During operations, safety rules
are strictly enforced with penalty. Examples of such rules include
wearing safety helmet while driving and adhering to speed limits in
different areas.
The Pizza Company is implementing its driver tracking system,
LogiNext, in 2020. This system monitors a driver’s real-time location,
driving speed, traffic condition, and driving behavior. With information
on erratic driving behaviors, proper trainings or countermeasures will
be designed and implemented to eliminate such behaviors. The Pizza
since January 2020 and expect to cover all targeted areas by mid-2020.
Details of our occupational health and safety performance are
presented in Occupational Health & Safety indicators section of
Sustainability Performance Data 2019 report on our website.
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Body & Mind: Minor has offered a variety of well-being
programs depending on prioritized issues of each business unit.
The corporate office integrates the fostering of well-being into
as Wellness Day and virtual run challenges. There are also other
wellness-related arrangements such as weekly yoga classes
and fruit stations. At our hotel properties, various well-being
activities have been implemented. These include regular exercise
and sports activities, healthy menu for staff, meditation and
stress handling classes, ergonomic review and improvement,
annual health check-up, influenza vaccination, and other wellness
campaigns.
Minor Dairy and Minor Cheese factories provide various
well-being initiatives and activities such as free healthy brown
rice during lunch, running event, and influenza vaccination.

Minor International Public Company Limited

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

Family & Society: Employees’ well-being is inevitably
related to well-being of their families’ and societies nearby.
A variety of programs are provided by our different business units
to support employees’ family welfare such as children education
support and paid paternity leave. Not only do we strive to support
our employees in strengthening their family’s well-being, we
also support well-being of communities and environment nearby
our business units. In 2019, Minor empowered and supported
over 370,000 family and community members worldwide with
and environment. This amount does not include our spending
on our own workforce development.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

Finance: In addition to the wages and benefits, we care
about our employees’ 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
32,053 million on benefits to employees, which comprise
salaries, wages, welfares, and other regular contribution.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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Supporting
graSSrootS

Youth Development
Minor employs 59% of people aged below 30 years
old. The holistic development of youth is therefore
important to support business expansion by building
human capital pipeline, as they can become part of our
workforce during and after their graduation.

Our grassroot support aims at developing youth
through holistic development programs, enhancing
children’s learning capabilities, and contributing to
employment for local and disadvantaged community
members.

Minor Corporate university (MCu)

Minor Corporate University (MCU), in partnership with
vocational schools, aims to develop and equip students
with necessary skills for their future career while creating
a pool of potential entry-level employees for Minor
businesses. Over 5,000 students participated in the program
in 2019. Within MCU, there are varieties of programs with
different durations and objectives, from normal short-term
internships to 1 - 2 years dual vocational education in which
we cooperate with local vocational schools to co-develop
the curriculum. In 2019, 713 students graduated from dual
vocational education program and 43% of them returned
to work with Minor.
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Sizzler the Master
To strengthen specific skill development and to
ensure smooth operation and food quality standard at the
stores, Sizzler launched ‘Sizzler the Master’ program. The
purpose of this one-year program is to develop 3 specific
crucial skills for Sizzler’s operations: Grill, Salad and
Service. The program is open for MCU students who
would like to develop their careers with Sizzler. Students
who complete each test will receive an honorable pin
resulting in higher pay rate. This program motivates
self-development of the students while allowing
the restaurants to be equipped with skillful staff. Since
its launch in April 2019, the program helped improve
retention rate of students working for Sizzler.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

the Coffee Club Chef Academy
A one-year training program is customized by
The Coffee Club for MCU students to equip them with
international standard culinary skills that enable them
to work internationally in the future. In 2019, 40 students
graduated from this program and 30 of them remained
employed by The Coffee Club as Kitchen Head Staff and
Kitchen Managers. One of the graduates was posted
in a one-year exchange program in the Maldives as
a Kitchen Manager. The growing number of skilled kitchen
staff from this program supports The Coffee Club’s store
expansion from 10 in 2018 to 64 restaurants in 2019.
With promising career path and great opportunity, over
600 students applied for the program in 2019. A total of
74 students were accepted, are currently undergoing
training and will graduate in 2020.

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562 33
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Minor Food China’s Collaboration with
DongFang Culinary School
Minor Food China established a partnership with
DongFang Chengdu School since 2012 with the objective
to develop pipeline of skilled kitchen talents for our
operations in order to offer highest customer satisfaction
through better service and best food. A joint-training
program is designed for Minor Food China, with 80% from
DongFang Culinary School Curriculum and 20% Riverside
Cooking Curriculum. The partnership has now extended
to multiple branches of DongFang Culinary School in
over 500 chefs for Minor Food China operations to date.

Minor Hotels Explorer Program
A 12-month hospitality curriculum aims to provide
an apprenticeship and creates aspiration among young
people with an opportunity to earn while they learn,
gaining valuable hospitality experience and career
upon graduation. The program is currently offered in the
Maldives and Thailand and is planned to be launched in
Vietnam in 2020. In 2019, there were 12 graduates in the
Maldives and 22 in Thailand, of which 47% now work for
Minor Hotels.

34 2019 Sustainability Report

Minor International Public Company Limited

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

Asian institute of Hospitality Management (AiHM)
Minor Hotels announced the launch of the Asian Institute of
Hospitality Management (AIHM) in academic association with Les
Roches Global Hospitality Education, a private institution ranked among
the world’s top 3 higher education establishments for hospitality
and leisure management. This hotel school will support the Thai
Government’s policy of attracting world class universities and facilities
that will improve the country’s tertiary education and develop
employability and transferable skills. The strategic decision
area lined with popular beaches, means the institute is well
placed to support the needs of Thailand’s fast-growing tourism
the gap between an ever-increasing demand for experienced
hospitality leaders and limited domestic supply, the institute
will develop its students, unlock and maximize their potential
to be able to rise up and go beyond, whilst developing the necessary
human resources to raise occupational standards and the future
economic growth of the nation. AIHM is set to launch in September 2020.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

Excellence Model School (EMS)
Minor continues its partnership with the Office
of Vocational Education Commission (OVEC) in
strengthening skills and competencies of vocational
students through curriculum development and
on-the-job training at Minor Hotels. After 3 years of
opening and teaching hospitality in partnership with
Minor, in November 2019, Pathumthani Vocational
Education College was audited by the OVEC and
successfully passed the requirements of effectiveness,
compliance, and outcome of the ‘Excellent Model
Schools’. Minor also received a certificate of recognition
for our support towards this achievement. In addition, in
2019 we organized teacher workshops for 70 teachers
from 37 schools with hospitality discipline. The session
allowed participating teachers to design an English
course that outlined common terms used in food and
beverage, housekeeping, kitchen, and front office.
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Children Education Support
Minor’s School Program
Minor’s School Program was initiated with the
intention to give students and the schools access
to better education. The program involves working
with disadvantaged schools in Thailand to identify
requirements and then provide mutually-agreed
resources, both in form of hardware and software, for
improvement initiatives.
To ensure continual support, we chose schools that
are mainly located in communities whereby our business
operates. Since 2005, we have continued to expand
our support to schools nationwide and are currently
supporting 15 schools in 10 provinces. In addition to
these schools, our hotel properties also engage with local
schools in their proximity.
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Minor Smart kids (MSk)
Minor Smart Kids is Minor’s Thailand-based education
business that focuses on offering new and effective
learning materials, books, and technology to children.
MSK continues its holistic customer engagement
approach with parents and children through educational
seminars. In 2019, over 200 seminars were conducted
across the country with over 28,000 participants, both
parents and children. Additionally, in 2019, MSK
continued its support in education by providing materials
and books for children development in 25 schools, valued

Minor International Public Company Limited
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the Pizza Company Book Club

with the aim to encourage reading habits among young
Thai children. We believe reading helps children improve
vocabulary, attention span, and analytical thinking. The
program works with schools and teachers who recommend
level-suitable books and validate reading achievements.
Participating students earn stamps from each book they finish
and redeem free pizza with the collected stamps.

the Pizza Company
Book Club 2019
Achievements

Participating students

576

Participating schools

80%

8,062

85,785

Participating teachers

Heinecke Foundation Scholarships
Heinecke Foundation and Minor have provided
scholarships to students with outstanding academic
and social-serving performance over the past 24 years.
In 2019, a total of 1,427 scholarships were given to
well-deserved students from primary to tertiary levels.
Majority of nominated students come from schools
in communities where we operate in Thailand,
Minor-supported schools, and children of junior-level staff.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

222,145
Reading achievement rate

Redeemed pizzas

wushan Joint-Education Program
Wushan Province is the origin of Riverside’s grilled
fish. Since 2014, Minor Food China worked with Wushan
administrative and have supported 150 underprivileged
Furthermore, in 2019 Minor Food China initiated a jointeducation initiative in partnership with Chongqing-Wushan
education authority which support 39 students in the
Hospitality and Tourism program. The students are
expected to graduate in 2021 and become Riverside’s
front-of-house management trainees.
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People Development

Career Support for People with Disabilities

Minor believes in
giving people with
disability opportunities
to create a career
and to be able to
take care of
themselves and
their families

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
million to create employment for another 194 people to work
within their communities through our continued collaboration with
the Social Innovation Foundation and the Association of Strong
Micro Enterprise Development Institute (SMEDI). Furthermore,
NH Hotel Group hires 114 people with disability in their operations.
The Elewana Collection’s Arusha Coffee Lodge in Tanzania
continues to provide support to
, a financial independent
social enterprise, which offers career to people with disabilities.
The Shanga workshop and store is located in the grounds of our
hotel and has become part of the guest experience. Profits from
handmade jewelry, glassware, and home decorations created
from hotel’s recycled wastes are reinvested into the project
to create more career opportunities to additional people with
disabilities.
In 2019, Shanga employed 39 people with disabilities and
offered internship to 3 students from a local school with a Special
remained as an employee of Shanga. Apart from its own business,
Shanga also supports community of disabled people nearby.
It partnered with The Wheelchair Foundation and supported
20 people in the community with new wheelchairs.
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Minor’s Contribution to Sustainability
in monetary value (Baht)

SOCiAl
RESPOnSiBility
MinDSEt
Minor does not only focus on developing people’s capabilities
but also promoting social responsibility mindset among our
people and peers. We encourage all of our business units globally
to undertake social responsibility activities to contribute back to
the society we live in. We continue to monitor our contribution
a guideline. Our monetary contribution spent on various social
and environment programs worldwide accounts for 0.1% of our
total core revenue (including core revenue of NH Hotel Group).
Details of how, what, and where we contributed in 2019 are as
follows:

How we contributed?
Community Investment
Commercial
Initiatives

8%
14%

Charitable
Donations

78%

what we supported?
Education
Health and
Well-being

8%
14%
4%
74%

Environment
Other Charitable Activities

where we contributed?
Africa
Asia and Pacific
Australia and
New Zealand

1%
4%

2%
2%
7%

Indian Ocean
Middle East

84%

South America

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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People Development

Our Social Responsibility Activities worldwide
Oaks Australia
Contributions
Oaks hotels across Australia provided free rooms to those
affected by bushfires.

Minor Founder’s Day
Our annual ‘Day of Good Deeds’, in 2019, gathered
over 4,000 Minor employees from 34 countries to
contribute their time and efforts for good causes.
Over 10,000 people benefited from various social and
environmental activities.

From October - December 2019, AUD
room nights was contributed.

9,865 worth of

Program runs from October 2019 - June 2020.

Beneficiaries

18 people who lost homes in the bushfires.
good Deeds in Birth Month
Our monthly social responsibility activities by volunteering
corporate employees have an aim to create opportunities
for our people to ‘give’ in their birth month. In 2019, 391
employees joined hands and contributed 2,308 volunteering
hours in monthly activities that benefited over 790 people
in the societies.

nH Hotel group
Contributions

1,000

Corporate Volunteering Week gathered almost
volunteers in activities to address environmental issues,
support education opportunities, promote health and
well-being, and care for people with disabilities.

Beneficiaries

3,380 people in countries where NH Hotel Group operates.
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Minor group

Minor Hotels Australia (Oaks)
in Partnership with Soap Aid

Contributions

1,002 employees of Minor Group from 7 countries
donated blood to national Red Cross and hospitals in
the location where the business operates.

Contributions

27,487

Donated hygienic recycled
bars of soap
to communities facing major hygiene challenges.

Beneficiaries

1,002 recipients of blood could be saved.

Beneficiaries

1,164 children in 15 countries in the pacific
islands, Asia and Africa.

Minor group

3.25 tons of carbon dioxide emission

Contributions
Disaster reliefs to countries where Minor operates. This
included floods in Thailand and cyclone in Mozambique.

Reduced
from landfill.

Beneficiaries

300,000 to help over

110 flood victims in the Northeast and the South of Thailand.

7,900 raised to help Idai Cyclone victims

Over USD
in Mozambique.
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รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562

41

หวงโซคุณคาที่ยั่งยืน

SUSTAINABLE
VALUE
CHAIN
หวงโซคุณคาที่ยั่งยืน

95%

Number of local suppliers
in Thailand and Europe*

93%

2019 Performance

(1)

1. 97% of Thailand local
Tier 1 food & packaging
suppliers assessed
on sustainability risk

18%

Approach

97%

Total numbers of suppliers
in Thailand and Europe*

100 %

suppliers on sustainability: Environment, Occupational
Health and Safety, and Human Rights
identified high-risk suppliers against relevant local
regulations to ensure their continual improvement

Spending on local suppliers
in Thailand and Europe*

>17,000

To achieve our aspiration to continually
competing on the world stage successfully,
Minor is committed to creating a sustainable
business through establishing long-term
and sustainable partnership with our
partners ranging from farmers, suppliers,
to business partners. We focus our efforts
on creating and sharing mutual long-term
growth and sustainability with our partners
while enriching end-to-end customer
engagement by offering exceptional
services and products to our customers.

Goals by 2023(1)

become sustainability champions in engaging with
suppliers, farmers, and operations

2. 100% of identified
high-risk suppliers
audited and developed
within each year

100%

100%

to optimize resources and/or create innovation and
exchange knowledge

Of our suppliers and
contractors signed
Business Partner Code
of Conduct in Thailand

value chain comprise those having
direct impacts to our business: suppliers,
business partners, and customers. The
ability to strengthen our relationship with
these stakeholders is therefore vital to the
growth and continuity of our business.

>230
93%
47

Million customers served

New Goal – By 2024(2)

(2)

needs and respond effectively and timely

Customer Satisfaction

Management Approach

as well as supply traceability

Minor Hotels’ Guest
Loyalty NPS**

Material topics:
Sustainable Supply Chain
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Customer Relationship Management

(1) Applied to Thailand where Minor is headquartered

Minor International Public Company Limited

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562 43

Sustainable Value Chain

StREngtHEning
SuPPliERS’ CAPABilitiES
Sustainable Supply Chain
we continue our efforts to
uplift our supply chain
management (SCM) practice
by enhancing our Minor Food
and Minor Hotels SCM teams’
knowledge in sustainable
supply chain

We continue our efforts to uplift our supply chain management
(SCM) practice by enhancing our Minor Food and Minor Hotels
SCM teams’ knowledge in sustainable supply chain. In 2019,
we invited speakers from reputable peer companies to share
practices on value chain traceability and non-tier 1 supplier
management. A workshop was arranged for 33 Thai SCM staff
who are involve in procurement, food safety and quality audit and
Corporate Sustainability staff who oversee sustainability audit.
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Minor Food’s supply chain and project management teams
organized the Partners Conference which was attended by
468 suppliers and contractors. The primary objective of the
conference was to share Minor Food’s business direction and
its implication for sustainable partnership. The conference
highlighted the key actions to be implemented in SCM and
project management functions and concluded with Minor Food
Partner Awards celebration.
In 2019, SCM and Corporate Sustainability team prioritized
Thailand local Tier 1 food & packaging suppliers by Minor’s
spending, criticality to our business, and substitution availability.
They selected top 18% of this group to be assessed on sustainability
risk. Only two suppliers were initially identified as high-risk
suppliers. However, after discussions with SCM team,
Corporate Sustainability team embarked upon on-site audit of
23 high-risk and medium-risk suppliers and 2 low-risk suppliers
to ensure their compliance to local environment, occupational
health and safety, and human rights regulations. We also
undertook the second year follow-up audits on 22 of 34 critical
suppliers. The audits of the remaining critical suppliers were
postponed to early 2020 due to suppliers’ unavailability.
All audited suppliers with identified gaps have corrective
action plans with appropriate timeframe.
We have identified top 3 non-conformities against legal
regulations from our high-risk and medium-risk supplier audits
in 2019 as follows:

Fire Protection:

Emergency plan and/or emergency
equipment not available or in
not in compliance with the law

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

Electrical work Safety:
Record of electrical safety
inspection not available
including electrical equipment
not in proper conditions

Compensation and
Benefits:

Hiring contract not prepared
for all employees

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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Blockchain Solution for Procure to Pay (B2P)

In response to digital transformation, Minor Food, in
replacing traditionally manual procurement platform with more
process- and cost-efficient Blockchain Solution for Procureto-Pay (B2P) platform. The system digitalizes processes from
purchase order generation to supplier payment, and such process
can be monitored and traced by both parties. Furthermore,
suppliers also benefit from ability to request for invoice financing
directly from the bank. Close to 400 of Minor Food’s food
suppliers participate in this platform since its implementation
in the 4th quarter of 2019. Minor aims to expand the platform
to all suppliers in Thailand by the end of 2020.

Purchase Order generation

Supplier Payment

invoice Financing

Monitor and trace
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Sustainable Sourcing

Minor Hotels continues its endeavor on leading sustainable
hospitality practices with various sustainable policies and
commitments: ‘Heart to Hearth Policy’ - Sustainable Sourcing
and Seasonal Menu Planning in Local Specialty Restaurants for
Anantara and AVANI; ‘Sustainable Seafood Policy’ for all hotel
properties; and a commitment to sourcing cage-free eggs, which
was made in February 2020.

Cage-free eggs at the Coffee Club Australia

The Coffee Club in Australia uses approximately
11 million eggs annually throughout both our equity
and franchised stores. All eggs used are cage-free.

nomad Coffee group’s Sustainable Coffee Program

Minor Hotels and Minor Food in thailand also
procure materials with sustainable certificates
Forest Stewardship Council (FSC) and
Programme for the Endorsement of
Forest Certification (PEFC)
Sizzler and The Coffee Club

Nomad Coffee Group embarked upon Sustainable
Coffee Program (SCP) since 2010 by moving away from
sourcing green beans via traditional coffee brokers and
paying a premium price that has direct impact to the
coffee producing community. The program focuses on
long-term relationship, traceability, quality and giving
back to local community. Nomad’s coffee producers in
are currently benefiting from SCP. In 2019, Nomad
moved another 13% of coffee over to the SCP and now
buys 73% of total green coffee via this program. Nomad
aims to be at 100% by 2023.

copy paper used in 13 properties; Certified
luggage tag used in 5 properties

Roundtable on Sustainble Palm Oil (RSPO)

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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Minor Partnership timeline

StREngtHEning
BuSinESS
PARtnER
RElAtiOnSHiPS

2004

Minor Hotels
Minor Food

2006

Minor lifestyle

2008

Sustainable and long-term
Business Partnership
2011

To compete on the world stage sustainably, Minor
relentlessly creates sustainable and long-term business
partnership with master franchisors, franchisees, brand
operators, hotel owners, joint-venture partners, and
retail brand principals. We will continue to ensure that we
consistently create win-win synergies with our partners
and continue to grow together with them.

2015

2012
2001
2000

2016

2013
2014
2017

1996
1995

2018

1992
2019

1990
1986
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Minor Hotels Partners

Minor Food Franchisees

Minor Hotels’ exponential growth has been a
result of strategic collaborations with our joint-venture
partners, hotel owners, and hotel brand operators.
With these partnerships, we and our partners create
synergies through the sharing of local knowledge,
expertise, and brand strengths.

number of Equity and Franchise Outlets –
as of 31 December 2019
Equity

total

Franchise

260 570 310
117 322 205
259 522 263

number of hotel properties by ownership
as of 31 December 2019

111 460 349
Management Letting Rights

Majority Owned

121

59
total

535
Purely Managed

100

Joint Venture

Leased

Others(1)

78

130 52

From the first franchise business in 2002, franchised outlets now
account for almost 50% of our total 2,377 outlets globally. As strong
partnership with our franchisees is instrumental to our sustainable
growth, we continually focus on supporting our franchisees in their
development and wealth creation through multiple channels.

230

25
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Franchise Conference

Franchise Academy

international Franchise Conference

To strengthen business partnership
and alliance, enhance capability of our
franchisees, and recognize outstanding
economic and social performance of
franchisees in Thailand

To equip franchisees in Thailand with
essential knowledge for successful
business ownership

To strengthen business partnership and
alliance among international franchisees
by enabling them to exchange relevant
experience, initiatives, and best practices

were coached on how to manage their
stores, enhance their businesses, and
develop their employees, in order to

for franchisees to learn the 7 stages of
high-performing multi-unit leaders to
expand the understanding of who leaders
are and what leadership means

operational capability of international
franchisees, centering on ‘customer
centric’, as well as to create a strong
relationship with the franchisees

invited to share the impact of plastic
on the environment in support of Minor’s
commitment to reduce single-use plastic

the workshop to a pitching session on
store performance improvement. The
pitches were evaluated and feedback
was received from the Franchise

marketing and social media platform,
testing virtual reality in store design, and
franchisees best practice sharing.

with outstanding performance

243 franchisees of The Pizza
Company, Swensen’s, and Dairy Queen
in Thailand

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

with outstanding performance

33 franchisees of The Pizza Company,
Swensen’s, and Dairy Queen in Thailand

36 representatives from franchisees of
The Pizza Company and Swensen’s from
Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, and
the United Arab Emirates

รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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Minor lifestyle Brand Principals
Minor is one of Thailand’s largest distributors of lifestyle
brands overseeing multiple brands of fashion, home, and
kitchenware products. Strong partnerships with our brand
principles help enhance the sustainability of the brands in Thailand
market. In 2019, we also initiated our collaboration with Scomadi,
globally.

trade & industry Associations Memberships
Minor maintains relationships with our peers in the industry
and those who have interests in the same geographical locations.
The company participates in trade and industry associations for
multiple reasons including networking and monitoring of industry
policies and trends. Our contributions to these associations are
in form of membership fees and participation in relevant forums.
In 2019, Minor Thailand and NH Hotel Group, participated
in over 40 trade and industry associations and contributed
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StREngtHEning
CuStOMER
EngAgEMEnt
In 2019, Minor served over 230 million customers worldwide.
We strive to actively engage and connect with our customers
through various channels in order to better understand their
needs, desires, and expectations. We put our efforts into
building long-term customer relationship by offering quality
and safe products and services that enrich customers’
experiences. In 2019, we have established a 5-year goal
to capture our performance in customer relationship
management, starting with Minor Hotels. Concurrently,
we continue to collect data to establish long-term goals for
group-wide customer relationship management and food &
service safety.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

Food Safety and traceability
We do not compromise on our consumers’ health and safety.
Safety and quality of food served in our hotels and restaurants
are strictly monitored as they have significant impact on
customer health. The Supply Chain Management department
has prioritized the food and packaging suppliers based on the
criticality and risks to the business. In 2019, 16% of Tier 1 food
and packaging suppliers of Minor Food and Minor Hotels in
Thailand were audited under the annual audit scheme. Another
24% of suppliers with good performance record will be audited
every 3 years. In addition, the teams will also audit 8 non-Tier 1
suppliers annually and another 14 every 3 years. 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.
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Minor Food China Fish traceability

In 2019, Minor Food in Thailand, in partnership
with NSF International, a global, independent, public
health and safety organization, has developed
coaching and audit scheme undertaken by
approved NSF coaches and auditors for 181
The Pizza Company and Swensen’s franchisees.
The topics include critical food safety, brand
standard, food safety standard, and occupational
health and safety.
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Since its establishment in 2005, Riverside has sold more than
20 million grilled fish dishes. It is the brand’s focus to ensure
the quality and safety of the main ingredient, the Qingjiang fish.
In January 2018, the brand set up a live fish traceability project
to manage the whole supply chain of the fish. It monitors the
trail from breeding, transportation, storage to distribution of the
fish. The traceability records are on the national agricultural
products traceability platform and in the national management
information database, supervised by the Ministry of Agriculture.
In September 2019, traceability platform for all 51 stores in the
east of China was fully implemented.
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Health and wellness
Minor is cognizant of a growing consumer trend in health
and wellness and has explored opportunities to offer varieties
of healthy options in our restaurants and hotel properties.

Sizzler - Plant-based meat
In addition to its popular fresh salad bar and in response
to healthy and environmental trends, Sizzler Thailand launched
‘Taste the Future’ plant-based meat menus during 2019
vegetarian season in 31 stores countrywide. Plant-based meat,
offered to Sizzler consumers. The menus were well received and
over 14,600 dishes were sold during the last quarter of 2019.
Plant-based diet has been recognized as a potentially
healthier option for consumers and better for the environment.
Its production process requires less land and water and
produces less greenhouse gas emissions than production of
meat from cattle.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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Sizzler - Cold-pressed Juice

Swensen’s - good for you ice Cream

In response to more health-conscious consumer
trend, Swensen’s has created a healthy product range
of low fat, low sugar, high fiber, as well as non-dairy
ice cream flavors. At the beginning of 2019, Swensen’s
introduced 2 flavors of non-milk-based ice cream:
dark chocolate sorbet and mangosteen sorbet, which
contained no milk, offering more options for those who
are lactose intolerance and those who want a lighter
ice cream. In October, the brand introduced seasonal,
which are low-sugar, low-calories vanilla and strawberry
ice cream. Swensen’s will continue its effort to develop
more options of healthy ice cream in 2020 through its
flavor of the month platform.

Sizzler Thailand developed a new set of drink menus, coldpressed juice, following customer persona derived from Design
Thinking exercise. The juices provide a healthy, no sugar-added,
fresh, and tasty alternative for our customers. The 6 selections,
made fresh daily at the stores from fresh fruits and vegetables,
drinks are available at 43 stores nationwide.
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Anantara - State-of-the-Art Healthcare Center

Anantara has entered
Singapore-based Verita
Healthcare group to
collaborate on a global
network of integrated,
property-based health
centers

Anantara has entered into a joint venture
with Singapore-based Verita Healthcare
Group to collaborate on a global network
of integrated, property-based health centers.
Signaling growing confidence in medical
and wellness tourism in Thailand, the first
joint project is scheduled to open in early
The 677 sq.m. center will feature dark
IV infusion rooms with sleep-promoting
light therapy, streamlined VIP suites,
a meditative garden and ergonomically
designed private consultations pods.
Its offering will reflect Verita’s distinctive
technology to provide advanced health
analytics and reports in real-time for
immediate consultation and recommendation
of personalized programs. Following the
will be launched in Thailand and throughout
Asia Pacific.
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Customer Relationship Management
Strong relationship and continual engagement with customers lead to
increased customer loyalty. We have tracked customers’ satisfaction in order
to constantly improve our products and services offered to our customers. We
are cognizant of the impact of digital disruption to customers’ consumption
behavior and strive to continuously improve on our product and service
offerings. This includes utilizing online digital platforms to quickly respond
to customers’ demand. Protection of customer privacy from both offline and
growing online channels and implementation of strong cybersecurity are hence
critical to avoid costs of breaches and adverse company reputation.

Customer Satisfaction
2019/ 2562

93%

2018/ 2561

89%

2017/ 2560

88%

2016/ 2559

76%

2015/ 2558

75%

note:
Minor Hotels: Data from 153 hotel properties
extracted from 2 different systems
The Pizza Company, Sizzler, and The Coffee Club

47%

of Minor Hotels’ customers
(excluding nH Hotel group) were
actively using online channels through
our own brand websites, online
travel agents, and other third parties

38%

Minor Hotels’ revenue
generated from online channels

Charles & Keith, Zwilling J.A. Henckels, Etam,

58 2019 Sustainability Report

Minor International Public Company Limited

หวงโซคุณคาที่ยั่งยืน

Minor recognizes the importance of online channels
in communicating, engaging, and offering products to our
customers. At the group level, Minor has established new
management committee, with one of the key pillars, the
organizational transformation, emphasizing on a disruptive
world and is driven by Chief Information Officer, Chief
Strategy Officer, and Chief Sustainability Officer. Within
each business unit, digital-related functions are working
hands-in-hands with operations to expand online engagement
with our customers and identify new opportunities. In 2019,
47% of Minor Hotels’ customers (excluding NH Hotel Group)
were actively using online channels through our own brand
websites, online travel agents, and other third parties. Minor
Hotels’ revenue generated from online channels accounted
for 38% of total revenue.
Minor pledges to protect customers’ personal information
and their privacy as well as to respect their rights to information.
We ensure our compliances to related regulations and
requirements.
Following the enforcement of General Data Protection
Regulation (GDPR) by the European Union, in July 2018,
authority to a newly established Data Protection Executive
Committee (DPEC). The committee comprises of the C-Suites
from Information Technology, Finance and business groups.
Its key responsibility is to ensure implementation and
compliance of GDPR and respective regulations across the
entirety of Minor Group. In 2019, we launched GDPR online
training courses which were designed to train Minor team
members starting with Minor Hotels and Minor Corporate on
how to process customers’ personal data.

100%

100% of Minor Hotels and Minor
Corporate employees trained
GDPR course 1: Introduction to
Personal Data Protection Concept
and GDPR

GDPR course 2: Introduction to
how to recognize and address a
Data Subject Access Request and
approach to data breaches, will be
launched in the first quarter of 2020

GDPR
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Our brands are committed to marketing and communicating
in ways that are appropriate to our audiences and respect their
privacy. Our brands’ websites have a ‘Privacy Policy’ page,
which details our policy and practices on the collection and
processing of customer personal data. The Privacy Policy content
includes descriptions on what information we collect about our
customers, who is collecting data, how we will use the information,
marketing communications and customers’ ability to opt-out
from receiving them at any time, how data is stored and who it
could be shared with, the customers’ rights and how to exercise
them, actions in case of data breaches, and cookies policy.
In 2019, there were three data breach incidents. We have
reviewed and investigated all three cases and handled
according to our data protection policy. There was no monetary
impact or fine. No cases were brought through dispute
resolution mechanism.
In 2019, no material non-compliance was identified on the
health and safety impacts of our products and services and our
marketing communications.

Our brands are
committed to marketing
and communicating in
ways that are appropriate
to our audiences and
respect their privacy
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Cause-related Campaigns
We invite our customers to be part of our community
investment and charitable donations by participating
in our commercial caused-related initiatives.

Minor Hotels - Dollars for Deeds
A long-term commercial initiative program invites hotel
guests to donate approximately USD 1 per night stay,
with additional USD 1 matched by Minor Hotels. This will
contribute to the deserving causes that uplift the well-being
of nearby communities or the environment.
thailand
Dollars for Deeds continue to support 3 beneficiary
organizations: Golden Triangle Asian Elephant Foundation,
Mai Khao Marine Turtle Foundation, and Princess Sirindhorn
Craniofacial Center. In 2019 Minor Hotels matched
the amount raised from Dollars for Deeds in Thailand
was equally divided and distributed to the 3 organizations.
Vietnam
As part of Anantara’s Dollars for Deeds program,
Anantara Hoi An donates to the Kianh Foundation,
a not-for-profit organization providing medical care and
schooling for children with disabilities from low-income
families in the Quang Nam Province of Central Vietnam.
In addition to donations given to the Foundation, Anantara
Hoi An also employs 4 of its graduates at the hotel in different
departments.
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Minor Food - Sizzler’s Care for those in need

Sizzler Thailand raised funds for a non-profit
organization, Social Action for Children and Women
(SAW), through the sales of its newly launched coldpressed juice line from 20 September - 31 December
2019. SAW was established to assist displaced women
and orphans in desperate situations in Thailand’s border
donated to the foundation. Since its launch until the end of
2019, Sizzler sold a total of 128,083 bottles and raised
Through its on-going partnership with Socialgiver,
a Thailand-based social enterprise, Sizzler also raised
funds for organizations that provide support for children
and women. Sizzler donated GiveCards amounting to
discounted price and proceeds net of administrative
costs will be given to organizations selected and audited
by Socialgiver.
Sizzler also continues its partnership with
Food4Good. Food4Good is a Thai non-profit organization
that focuses on solving malnutrition issues among
underprivileged children. For every customer’s purchase
Sizzler sold 59,867 plates of this menu and contributed

Food4Good
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Minor lifestyle - Shoes for kids Campaign by Charles & keith

During September to November 2019, Charles
& Keith Thailand launched a campaign to provide
appropriate shoes for children in remote area of
Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The recipients
are children at risk of injuries from broken glasses
or fragments of wood or metal when walking on the
road, especially during the rainy season. For every
receipt that customers buy at least 2 items, Charles

87,000 to this campaign and was able to distribute
656 new shoes to elementary and junior high school
students in 9 schools.
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guest Experiences
Anantara’s Authentic luxury and locally Connected
Anantara, Minor Hotels’ flagship brand, focuses on delivering
thoughtfully-curated guest experiences including culture,
heritage, and natural beauty of a property’s location where
we operate.

AVANI Victoria Falls Resort, located in Zambia’s
Mosi-oa-Tunya National Park, offers up-close encounters
with the country’s spectacular wildlife and the iconic
Victoria Falls. The guests can also experience
authentic village life as residents and witness
how traditional huts are built and decorated, meet the
residents, and see locals at work.

Anantara Golden Triangle Camp and Resort in
Chiang Rai, Thailand, offers the Elephant Learning
Experience where guests can observe and understand
how these majestic creatures live, eat, and sleep. The hotel
also provides customers with opportunities to try planting
rice, ride the local long-tail boat along Mekong River, and
visit a hill-tribe Ahka coffee plantation. These experiences
bring hotel guests closer to the lives of the locals.
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hotel’s personal guide can take customers to visit the heart of
the island to explore temples, palaces, and rice terraces.
The resort also offers local cultural and wellness experience,
such as, a yoga session followed by a cleansing ritual led
by renowned native High Priestess.

River and is located within the vicinity of Hoi An Ancient City,
a UNESCO World Heritage Site in Vietnam. Together with a
Vietnamese-speaking guide, customers can take a day to visit
shires, historical ruins, local artisan village, and museums.
They can also experience traditional Vietnamese coffee or
a steaming bowl of noodles, and the lives of local people.

Minor Hotels - 365 Days of Service
Launched in 2018, Minor Hotels’ 365 Days of Service
motivates employees to go above and beyond in offering
exceptional services to customers. Remarkable service stories
are featured in Minor Hotels’ communications platform
every month, to share team members’ admiring stories and
inspire others. This program helps to enhance team members’
capabilities to craft and deliver thoughtful offerings,
memorable experiences, and well-being to customers.
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PLANET
PROTECTION
การปกปองสิ่งแวดลอม

0.1%

of waste from Minor
Dairy and Minor Cheese
went to land fill

68%

of Minor Dairy and
Minor Cheese’s waste
recycled, composted
and recovered

With the span of 535 hotels, 2,377 food
outlets, and 485 lifestyle points of sale in 65
countries worldwide, Minor has the obligation to
minimize impact of our presence to the environment
and the surrounding communities, from design,
construction, operations, and renovation. In
response to the climate change, we strive to
efficiently utilize natural resources such as raw
materials, water, and energy. We are also mindful
of our discharges and emission such as waste,
wastewater, and carbon dioxide and try to
manage and minimize them where possible.
In addition, we support biodiversity protection
especially in the areas where we have footprints.
Whilst our current goals are applicable only
to Minor Hotels, excluding NH Hotel Group,
we will explore potential adjustment of targets
to integrate performance of NH Hotel Group.
We will also continue to collect data from other
business units to establish long-term goals for
group-wide energy, carbon dioxide emission,
and water reduction in the future. In 2019, we
also added another 5-year goal to minimize
single-use plastic in our operations.
In 2019, no material non-compliance with
environmental laws and regulations were
identified.

10%

reduction in carbon
dioxide emission of Minor
Dairy and Minor Cheese*

4%

reduction in energy
intensity of Minor Dairy
and Minor Cheese*

3%

reduction in water intensity
of Minor Food restaurants*
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Management Approach

of iuCn Red list of
threatened Species
conserved

goals by 2023

2019 Performance

Approach

Minimizing Environmental impacts
1. 20% reduction in energy
intensity for Minor Hotels
(Baseline 2016)(1)

2%

20%

and energy by using 3R approach – Reuse, Reduce and
Recycle including efficiency improvement
by the 3R approach – Reuse, Reduce and Recycle

(1)

2. 20% reduction in carbon
dioxide emission intensity
for Minor Hotels
(Baseline 2016)(1)

3%

20%

impacts for new projects and on-going operations
management and systematically track performance

(1)

3. 20% reduction in water
intensity for Minor Hotels
(Baseline 2016)(1)

16%

20%

(1)

Advocating Biodiversity Conservation
100% of nature-based hotels
have at least one long-term
conservation initiative(2)

72%

100%

conservation initiatives with focus on elephants, turtles, wildlife
and their habitats
to ensure sustainable positive impact

(2)

new goal – By 2024

environmental-friendly alternatives

75% Reduction of single-use plastic
by 2024 (Baseline 2018)(3)

behaviors and operations

(3)

Material topics:
Environment
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Energy

water

Emissions

waste

Biodiversity
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(1) Applied to hotels under our own brands excluding NH Hotel Group
(2) Applied to all nature-based Minor Hotels globally
(3) Applied to Minor Food and Minor Hotels in Thailand
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MiniMizing
EnvironMEntal iMpaCtS
In 2019, Minor responded to CDP Climate Change and Water Security questionnaires.
Our Climate Change score is ‘C’ which is equivalent to Asia and Global average, with
Supplier Engagement Rating of ‘B-’. Our Water Security score is ‘B-’.

Environmental policy and Certifications
Minor established a group-wide Environmental policy to
encourage business units to take action in mitigating global
warming and climate change and to conserve biodiversity of the
areas where we have footprint. We believe that to achieve our
long-term environmental goals, we have to constantly benchmark
ourselves against the policies, relevant legal requirements, and
international standards. In 2019, many of our business units are
certified by international environmental standards.

no. of entities* with certification

97

27

iSo 14001

iSo 50001

1
lEED

4
BrEEaM

52
green growth
2050 Members

50
green Key Eco label

* Hotel properties and manufacturing facilities

In addition to our own operations, we have started to monitor
our suppliers’ compliances to relevant environmental legal
requirements since 2018. Details about our approach on this
can be found in Sustainable Supply Chain topic of this report.
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Minor Hotels Operations
การด�ำเนินงานของไมเนอร์ โฮเทลส์

In 2019, our water intensity (Excluding NH Hotel Group)
reduced by 16% compared to 2016 baseline. Similar trends apply
to energy intensity and carbon dioxide intensity (Excluding
NH Hotel Group) which reduced by 2% and 3% respectively
compared to 2016 baseline. The reductions were attained
in parts due to our efforts in driving the 3R approach (Reduce,
Reuse, Recycle) and improvement of our equipment efficiency.
With the integration of NH Hotel Group into Minor Hotels,
we are now tracking relevant sustainability data, including
environmental data of NH Hotel Group’s properties. As the
original 2016 baseline which was used for our goals did not
include NH Hotel Group’s information, we will continue to work
closely with NH Hotel Group’s environmental team to determine
the appropriate integration of their data and may adjust our
environmental goals as applicable. The detailed information
of NH Hotel Group’s sustainability, including environmental
performance can be found on NH Hotel Group’s Consolidated
Non-Financial Information Statement 2019, available on NH Hotel
Group’s website.

ในปี 2562 อัตราการใช้นำ�้ (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ ) ลดลงร้อยละ 16
เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกับอัตราการใช้พลังงานและ
อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ไม่รวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป)
ทีล่ ดลงร้อยละ 2 และ 3 เมือ่ เทียบกับปี 2559 ตามล�ำดับ การลดนีเ้ กิดจาก
ความพยายามในการด�ำเนินงานตามหลักการ 3R (การลด การใช้ซำ�้ และ
การรีไซเคิล) และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์
ในการรวมเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเข้ากับไมเนอร์ โฮเทลส์นั้น เราได้
ติดตามข้อมูลด้านความยั่งยืน ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป และเนื่องจากเป้าหมายเริ่มต้น
ของเราที่เปรียบเทียบกับปี 2559 ไม่ได้รวมข้อมูลของเอ็นเอช โฮเทล
กรุ๊ป เราจึงต้องท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมสิ่งแวดล้อมของเอ็นเอช
โฮเทล กรุป๊ ในการรวมข้อมูลอย่างเหมาะสมและอาจมีการปรับเป้าหมาย
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในอนาคต รายละเอี ย ดของการด� ำ เนิ น งานด้ า น
ความยั่งยืนของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึ่งรวมไปถึงผลการด� ำเนินการ
ด้านสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี 2562 ทีไ่ ม่ใช่รายงานทางการเงิน
ในเว็บไซต์ของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

Eco-friendly Amenities

เครื่องใช้อ�ำนวยความสะดวก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Bio-corn toothbrushes
are provided to guests in
9 hotels while bio-corn
combs are also available
at 2 hotel properties
in Thailand.
ในประเทศไทย โรงแรม 9 แห่ง
ได้จัดหาแปรงสีฟันที่ทำ� จาก
ซังข้าวโพดให้กับแขกที่มาพัก
และใน 2 จาก 9 แห่งนี้ได้จัดเตรียม
หวีที่ทำ� จากซังข้าวโพด
ให้กับแขกด้วย
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Minor Food Operations
Minor Dairy and Minor Cheese
Minor Dairy and Minor Cheese are committed to
improving waste disposal practice and eliminate waste to
landfill. In 2019, the factories’ rate of recycling, recovery, and
composting have increased from 29% to 68%. Staying true
to their commitment, Minor Dairy and Minor Cheese also
reduced the ratio of waste to landfill from 15% of total waste in
2018 to only 0.1% in 2019. The factories also strive to ensure
efficient use of resources. They have reviewed and improved
production planning and installed more energy-efficient
equipment such as cooling system and boiler. As a result,
Minor Dairy and Minor Cheese successfully reduced their
carbon dioxide emission and energy utilization per ton of
produced product by 10% and 4% respectively. Emission
loads of Nitrogen Dioxides (NO2) and Sulphur Dioxide (SO2)
were 69.1 and 47.9 kilogram per year respectively which are
much less than last year’s reporting. We have reassessed
and restated data of 2018 NOx and SOx in this report due to
incorrect conversion factor applied in the 2018 Sustainability
report.
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Minor Food Project and Facility Management team seek
to continuously optimize natural resources utilization, reduce
waste, and ensure effective use of the company’s capital
and operating expenses. In 2019, the team introduced
Isowall - reusable, versatile, waterproof, and temperature
controlled composite panels, in the construction of 94 The
Pizza Company and Swensen’s stores. This initiative resulted
reuse the panels. The team has also piloted several other
energy saving initiatives. The pilot projects include chiller
and freezer optimization, hood ventilation improvement,
innovative micro channel heat transfer in air condition and
refrigeration system, and online energy monitoring. Many
projects demonstrated promising outcome and will be rolled
out more extensively in 2020.
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the Pizza Company’s waste Composition
Minor realizes that proper and efficient waste management
would reduce the impact of our operations on the environment.
Hence we embarked upon waste composition analysis, starting
with Minor Food’s largest brand, The Pizza Company. Due to
the fast-moving nature of operations and limited back-of-house
space, we selected to take samplings from 4 Delco with Seats
restaurants with set up primarily for delivery with some seats
represent over 80% of The Pizza Company’s gross sales.
The study was done by measuring waste types and quantity
from the sample stores during normal weekdays and busy
weekends to simulate the business cycles. The information
compiled from this activity illustrated that on average, The Pizza
Company’s wastes comprises of 46% paper, 21% food waste,
20% plastic, 5% metal, and the remaining are miscellaneous
and franchised) generated approximately 1,107 tons of waste
per year. In line with Minor’s Environmental Policy, Corporate
Sustainability, Supply Chain Management, and operations
teams are working together to
identified wastes at
source where possible and will seek for further
and
opportunities. We will continue our effort to expand
this approach to other Minor Food’s brands and explore
appropriate methodology at Minor Hotels.

8%
5%
metal

miscellaneous wastes

20%
plastic

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

46%
paper
21%

food waste
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Minor Food thailand logistics Management
Minor Food’s Supply Chain Management team worked closely with
its long-term logistic partner, Linfox, to redesign new transportation
model. One initiative includes replacing normal 4-wheel trucks with
bigger model of 4-wheel trucks for both ambient and controlled
temperature products delivery in Bangkok. Another initiative was to
replace stainless truck cap with fiber material for frozen products
transported upcountry. These improved truck utilization and better
temperature control of frozen products. Moreover, nationwide
transportation routes were reviewed and optimized to allow deliveries
by bigger trucks upcountry. From September to December 2019,
all activities contributed to reduction of 17% of fuel per cubic
meter of transported goods with over Baht 9 million of cost savings
compared to the same period in 2018. This also translated to
reduction of carbon dioxide emission intensity by 17%. In addition,
this model added higher ratio of bigger trucks overall at our
distribution center which reduced the number of delivery trips and
hence reduced deck congestion.

Minor lifestyle operations
We are reporting the energy and carbon dioxide
emission intensities in our lifestyle outlets for the first
outlets across 8 brands, excluding retail counters. We
will continue to refine and broaden the data collection
process to set related goals once sufficient data are
collected to analyze the performance and trends.

Year 2019

0.75
Energy intensity

(KWhr/Revenue Bahtx’000)
’000)

0.52
Carbon Dioxide

Emission intensity

(kg CO2e/Revenue Bahtx’000)
’000)
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Scope 3 greenhouse gas Emissions
In 2019, we continued our effort to expand data collection
boundary of activities that generated scope 3 GHG. This year
hotels, MDL, MCL, NMT, and equity food stores, 2) transportation
of raw materials from suppliers to our 3 manufacturing plants and
distribution center, 3) transportation from distribution center to
Minor Food equity stores, 4) employee commuting at MDL, MCL,
and NMT, 5) The Pizza Company’s food delivery to customers
and product transportations from MDL, MCL, and NMT to
venture with 49.9% share) and of 5 Minor owned hotels, 7) waste
transportation from MDL, MCL and NMT to recycled waste facilities,
and 8) electricity consumption of Minor Food Distribution Center.
We will continue to seek inclusion of more relevant Scope 3 GHG
activities to further improve our reporting in the future.

nMt limited
NMT had a challenging year in curbing the environmental
impact in 2019. The manufacturing facility installed 2 new
homogeneous mixing tanks and electrodeionization water treatment
system for our new cosmetics product line. The system required
water and electricity to circulate ozone 24/7 while the production
was not at full capacity. As a result, water, energy, and carbon
respectively compared to 2018. We will continue to closely monitor
our performance as the production ramps up and explore
improvement opportunities.

Year 2019

30,393
gHg Emission - Scope 3
(MT CO2e)
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ADVOCAting BiODiVERSity
COnSERVAtiOn
In 2019, over 50 Minor Hotels’ properties are in or
adjacent to natural-protected areas or ecologically significant
areas. The proximity to nature is one of the key attractions that
brought guests to our hotels. Therefore, it is imperative that
we protect the on-land and below-water biodiversity where we
operate while concurrently involve our guests and communities
in such conservation efforts.

life on land
Elephant Conservation
Elephant Conservation in Southeast Asia
Elephants are a keystone species that helps create
and maintain the ecosystems where they live, allowing
other plants and animals to survive. the golden
triangle Asian Elephant Foundation (gtAEF) was initially
established with the mission to rescue elephants off
Thailand’s busy streets. Today the foundation’s work
expanded to promote the well-being of both captive
and wild elephants as well as support scientific
research and education.
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gtAEF’s Missions and Performance

Mission

2019
Performance

Captive Elephant welfare

wild Elephant Protection

Scientific Research and Education

Promote ethical and nonabusive work with elephants

Work with wildlife conservation
organizations to conserve wild
elephants and their habitats
and resolve human-elephant
conflicts

Fund and participate in ethical
and non-invasive elephant
behavior and intelligence
research and promote
conservation.

22
Elephants rescued and currently
live at the foundation’s camp

25

Mahouts and their families
currently live in the camp

2
Watchtowers built in community
areas near Salakphra Wildlife
Sanctuary to keep an eye on wild
elephants’ roaming

75

Community members trained to
manage the situation that is safe
to both elephants and villagers

0

Provided support to the project
aimed to resolve human-elephant
conflicts, resulted in zero elephant
casualty incident in Dong Phayayen-

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

1
Target Training Positive
Reinforcement workshop hosted

23

Elephant handlers trained on
Elephant Friendly Training
Program

2
Educational sessions with local
schools.
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Elephant and Forest Protection in
the Cambodian Cardamom Mountains
Minor and the Golden Triangle Asian Elephant Foundation
(GTAEF) support Wildlife Alliance, our Cambodian partner,
to protect the habitat of elephants and other wildlife species
in the 18,000 hectares national park area of the Cardamom
mountains. In 2019, we funded operations of 15 park rangers,
covering 5,007 sqm patrol area and were able to remove 185
snares and 798 meters of net. Over 550 land grabbing posts
were removed with 2 poachers arrested, prosecuted, and given
jail time for attempted land grabbing.
To further support the protection of the forests of Cardamom
joined hands to support sustainable tourism in Cambodia
through the development of an eco-lodge, Cardamom tented
Camp. A part of the camp’s revenues go directly to Wildelife
Alliance and its conservation efforts with additional profits
reinvested locally.
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wildlife Conservation in Africa
Supported by Elewana Collection, Cheli & Peacock Safaris,
the land & life Foundation’s mission is to ensure that local
communities and wildlife live in harmony across Kenya and
Tanzania. The foundation focuses on 4 main programs:

wildlife warrior Program

To promote inter-generational knowledge
sharing, innovative thinking, and proactive wildlife
conservation
2019 Performance: Kicked off a new partnership with
the Loisaba Conservancy Community Trust, a leader in
conservation in Loisaba area, to support the upgrade of
education facilities, provide resources, and offer literacy
program and wildlife conservation awareness activities.
This partnership expands its support to 10 local primary
and secondary schools in Loisaba area.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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nature Conservation
To reduce human-elephant conflicts in
Randilen Wildlife Management Area, in partnership with
a local partner, Honey Guide Foundation
2019 Performance: Supported training for park
rangers and awareness activities for local communities
resulting in zero elephant poaching in Randilen Ranch

Guide
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Medical Support
To provide supplies in need and free annual
medical camps for the Maasai population, in collaboration
with the Aitong Health Centre in the Masai Mara
2019 Performance: 961 patients were treated free of
charge in 2019. In total, 5,481 patients were cured since the
start of the program in 2012. Through Arusha Coffee Lodge,
the Foundation also supports supplies and construction of
the Plaster House, which operates to support children with
disabilities. It facilitates surgery, rehabilitation, and outreach
program, which promotes the inclusion of people with
disability in the community.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

School Support
To provide schools near key conservation
areas in Kenya and Tanzania with prioritized necessary
supplies by fundraising activities with Elewana Collection
guests
2019 Performance: Elewana guests donated supplies
to educate female students on how to take care of their
personal hygiene. Additional training were undertaken by
an education officer from Loisaba Conservancy.
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Planet Protection

life Below water
turtle Conservation

Turtle Conservation in Thailand
Founded in 2002, the Mai khao Marine turtle Foundation
(MkMtF) continues to advocate conservation of endangered
sea turtles and protect their habitat in Phuket, Thailand, where
properties of Minor Hotels operate. The Foundation focuses on
3 aspects: 1) Turtle Conservation, 2) Turtle Habitat Conservation,
and 3) Awareness and Education.
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MkMtF’s Missions and Performance

Mission

turtle Conservation

turtle Habitat Conservation

Awareness and Education

Supporting the Phuket

Partnered with hotels on Mai
Khao beach to regularly clean
up beach and plant mangrove
saplings throughout the year

Raising awareness of
community members, students
in nearby areas and from aboard,
and hotel guests through
educational activities and public
events on sea turtle biology
and its importance to ocean
ecosystems

Navy in the collection of turtle
eggs from Phuket beaches, egg
hatching, and safe release of
sea turtles

2019
Performance

30

endangered Green sea turtles
released to the sea

>2 tons

garbage collected

7,373

visitors learned about sea turtles
at our turtle shelter

3,436
people participated in charity
raised

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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unusual weather patterns associated with an El Nino effect. This
effect resulted in massive losses of the Maldives’ coral cover.
Since then, Anantara and Niyama resorts have been working
with the Coral Reef CPR scientists on the Holistic Approach to
Reef Protection (HARP) to alleviate the situation. With support
provided through the Dollars for Deeds Program, extensive coral
gardening efforts have been undertaken.

Turtle Conservation in Sri Lanka
Since May 2017, Anantara Peace Haven Tangalle Resort,
in partnership with the International Union for Conservation
of Nature (IUCN) has been protecting and conserving the
habitat of the threatened marine turtles. The program was
funded by the Anantara Dollars for Deeds Program, which
invites guests to raise funds for worthy causes. The hotel
ensures that turtle nests laid along its 220-meter beachfront
2019, the program protected a total of 5,647 Green and Olive
Ridley turtle hatchlings, allowing them to safely return into
the Indian Ocean.

2562
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2019 Performance
Anantara Dhigu
Micro-fragmentation experiment completed, resulting in corals’
quicker reproductive period from 25 years to 5 years through
resheeting, a process in which the living coral regrows over its
own dead skeleton

niyama

believed to have been extirpated from the Maldives since 1998

illegal wildlife trade zero tolerance Policy
Minor supports the implementation of the Convention
on international trade in Endangered Species of wild Fauna
and Flora (CitES) and strictly condemns and prohibits any form
of trade or promotion of wildlife or wildlife parts or products that
is contrary to international and/or domestic law.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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ธรรมาภิบาล

Good
Governance
ธรรมาภิบาล

Goals by 2023(1)
เป้าหมายปี 2566(1)

Recertified
(2019 - 2022)
Minor is committed to good corporate
governance and responsible business
culture. The Board of Directors and senior
management are cognizant that having
good governance and conducting business
responsibly are critical factors in achieving
long-term sustainable growth objectives
and creating trust and confidence among
our stakeholders.

ไมเนอร์ มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการทีด่ แี ละส่งเสริมวัฒนธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัท
และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ค วามตระหนั ก ดี ว ่ า
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบเป็นปัจจัยส�ำคัญในการบรรลุ
เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
และสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ได้รับการต่ออายุ (2562 - 2565)

1. Minor maintains annual ‘Excellent’
CG scoring from Thai Institute of
Directors Association (IOD) Corporate
Governance Report of Thai Listed
Companies
ไมเนอร์ได้คะแนน การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีระดับ ‘ดีเลิศ’ จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในรายงานการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนไทย
2. 100% of employees trained on
anti-corruption and Company
Code of Conduct
100% ของพนักงานผ่านการอบรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และระเบียบปฏิบัติของบริษัท

32

แนวทางการจัดการ

countries responded
to human rights
self-assessment

Good corporate governance
and anti-corruption
ธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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Minor International rated

‘Excellent’

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ได้คะแนน ระดับ ‘ดีเลิศ’

100%

100%

of employees acknowledged
Company Code of Conduct
ของพนักงานรับทราบ
ระเบียบปฏิบัติของบริษัท

100%

• Ensure good corporate governance
structure from Board of Directors
level to operations.
• Enhance good corporate governance
throughout the organization and with
relevant stakeholders by implementing
employee and business partner
code of conduct, human rights due
diligence, effective risk management,
etc., and ensure understanding and
acknowledgement by providing
relevant trainings.
• ดูแลโครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับ
ปฏิบัติการ
• ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งภายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ระเบียบปฏิบัติของ
บริษัท ระเบียบปฏิบัติสำ� หรับคู่ค้า
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน การบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ และการสร้าง
ความเข้าใจและรับทราบโดยผ่าน
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

ของพนักงานในประเทศไทย
ผ่านการฝึกอบรมการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน

100%

100%

of Minor Hotels’ employees
from properties in 18 countries
in Asia, the Indian Ocean,
the Middle East, and Africa
trained on anti-corruption

18%

ของคู่ค้าในประเทศไทย
ได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน

แนวทางการด�ำเนินงาน

of Thailand-based
employees trained
on anti-corruption

ของพนักงานไมเนอร์ โฮเทลส์
จาก 18 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
มหาสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา ผ่านการฝึกอบรม
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน

of Thailand tier 1 food &
packaging suppliers
assessed on human
rights risk

Material topic:
ประเด็นส�ำคัญ:

Approach

ผลการด�ำเนินงานปี 2562

100%

ประเทศที่ตอบแบบ
ประเมินตนเอง
ด้านสิทธิมนุษยชน

Management Approach

2019 Performance

(1) This is an annual goal, applied globally. For CG scoring, although the award is given in Thailand, but it implicates group-wide practice.
(1) เป้าหมายประจ�ำปีส�ำหรับทั้งกลุ่ม รายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีนี้แม้จะถูกพิจารณาคะแนนในประเทศไทย แต่ครอบคลุมการปฏิบัติการของทั้งองค์กร

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
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Good Governance

Corporate
Governance
การกำ�กับดูแลกิจการ
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 Oversight 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 2019 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.

โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการของไมเนอร์นั้น มีคณะกรรมการ
บริ ษั ท เป็ น ผู ้ น� ำ ในการดู แ ลผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท และผู ้ ถื อ หุ ้ น
และมีคณะกรรมการสนับสนุนอีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการก� ำ หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารและก�ำกับความเสี่ยง
รายละเอียดความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่ในส่วนแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์
ของบริษัท และในส่วนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจ�ำปี
2562 ส� ำ หรั บ หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการอยู ่ ใ นส่ ว นกฎบั ต รภายใต้
การก�ำกับดูแลกิจการในเว็บไซต์ของเรา และในส่วนโครงสร้างการถือหุน้
และการจัดการในรายงานประจ�ำปี 2562 นอกจากนี้ ไมเนอร์ได้จัดท�ำ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการปรับปรุงนโยบายนี้ทุกปี
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงการด�ำเนินธุรกิจ กฎระเบียบ และ
กฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ได้เผยแพร่นโยบายนีผ้ า่ นเว็บไซต์
ของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจทานและอนุมัติแล้ว

In 2019, Minor was rated

‘Excellent’
for the 7 consecutive
th

year in the Corporate
Governance Report of
Thai Listed Companies
2019, published by
the Thai Institute of
Directors Association.
ในปี 2562 ไมเนอร์ได้รับ
คะแนนในระดับ ‘ดีเลิศ’
เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
จากผลส�ำรวจการก�ำกับดูแล
กิจการของบริษัทจดทะเบียน
ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
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MinOR’s corporate
governance
activities are
classified into
5 main categories:

Responsibilities
of the Board
Rights of
shareholders

Disclosure and
transparency

Minor’s Corporate
governance

Details are presented in
Corporate governance’ section
of Minor’s 2019 Annual Report.

Equitable treatment
of shareholders
Roles of
stakeholders

AntiCORRuPtiOn
Minor has been a Certified Company of thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)
since 2016. In 2019, the Company was recertified as a member
of CAC for the next three years, effective from 21 May 2019 to
20 May 2022. 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 2019, our online training modules on the Employee Code of
Conduct and contents from our Anti-Fraud and Corruption Policy
were completed by all Thailand-based full-time and part-time
employees. Furthermore, 100% of Minor Hotels’ employees from
properties in 18 countries in Asia, the Indian Ocean, the Middle
East and Africa also completed their trainings. Together, this
accounts for over 27,000 persons trained.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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we continue to
Policy and reinforce
the message during
the festive seasons

also undergone the aforementioned Minor’s online training
and non-executive directors are provided access to this
online training channels. Two directors also attended other
anti-corruption related trainings. 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.
As part of Minor’s continual commitment to good corporate
governance, we continue to encourage ‘No Gift’ Policy and
reinforce the message during the festive seasons. The policy
encourages employees to refrain from receiving and giving gifts
in all occasions.
Externally, 50 employees represented Minor in demonstrating
our commitment to anti-corruption advocacy by participating in
Thailand Anti-Corruption Day 2019 in September. The event was
attended by more than 5,000 participants from over 50 member
organizations.
Minor adopts a policy of political neutrality and in 2019 did
not make contribution to political parties. Our Anti-Fraud and
Corruption Policy stipulates that political contributions or activities
must be private matters, not on behalf of the Company.
In 2019, 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.

88 2019 Sustainability Report

Minor International Public Company Limited

ธรรมาภิบาล

EtHiCS AnD
intEgRity
Company Code of Conduct, we have also
established a Business Partner Code of Conduct to emphasize
that Minor conducts business with uncompromising ethical
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

100%

of employees acknowledge
and sign a copy of Employee
Code of Conduct upon employment,

Committee for examination and investigation. Importantly,
it stipulates that employees who report unethical practices are
protected.
Any whistle-blower concerns received are communicated to
In 2019, routine internal audits were conducted for 25 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.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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HuMan RigHts

To reinforce our social commitment, we pledge to embed
human rights in our operations and with relevant stakeholders
throughout our value chain.
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 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.
We have initiated Human Rights due diligence by reviewing
publically available studies in locations we operate, followed
by self-assessment to identify potential human rights risks.
We selected to initially focus on two key stakeholders –
our employees and suppliers. With the assessment results,
we were prepared to embark on remedial actions. However,
as this was our first due diligence exercise and results were
received in the same period as our on-going human rights
monitoring through employee feedback channels, we decided to
address the issues identified from both approach at same time.
While we observed some differences in the potential issues from
the two approaches, we strive to further evaluate root causes and
identify remedial actions holistically.
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Countries selected for human rights self-assessment

Countries with Minor operations
selected for Human Rights
self-assessment

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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Approach

Human Rights Due Diligence
Resource Center’

Human Rights Monitoring
engagement survey and Minor Food’s staff hotline

63% response rate

Resource Center’

Assessment
& Potential
issues

bargaining governance
Safety issues within business unit
object handling regulation
Limited coverage and communication of policy governing
forced labor

Remedial
Actions

discrimination on nationality, gender and religious belief
employees’ opinions

1. Develop Human Rights online training based on Minor’s
Human Rights Policy with focus on key potential issues.
2. Arrange intensive training for Human Resources and
Operations in identified countries to emphasize correct
understanding of local legal compliances on wages,
work hours and benefits and safety and healthy working
environment. The training will also include best practices
in addressing fair treatment and discrimination &
harassment issues.
3. Organize ‘Human Rights Talk’ to reiterate relevant local
regulations and best practices of identified issues in
existing Human Resource and Operation meetings
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Following human rights due diligence and assessment,
we will push forward with the remedial actions and continue
to refine them to reduce and neutralize employee complaints
on human rights violations. Periodic human rights due
diligence will be taken going forward once the currently
identified issues are reduced and resolved. We will also
continue to monitor human rights issues through employee
feedback channels.
In 2019, 18% of Thailand local Tier 1 Food & Packaging
suppliers, prioritized in terms of spending, criticality to our
business, and availability of substitution, were assessed
on sustainability risk: environment, occupational health
and safety, as well as human rights. Only 2 suppliers are
identified as high-risk suppliers. Details are presented in
topic.
No non-compliance cases in human rights of material
impact were detected in 2019.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

tHE
CODE

In 2019, Minor Hotels has continued as a member of The
Code (The Code of Conduct for the Protection of Children
from Sexual Exploitation in Travel and Tourism) after signing
up in 2018. 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.
The Employee 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.
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การสรางคุณคารวม

SHARED
VALUE
CREATION
การสรางคุณคารวม
Minor realizes that the competitiveness
of the company and the health of its relevant
communities and environment are mutually
dependent. Recognizing the connection
between socio-environmental and economic
progress gives Minor the power to create truly
sustainable growth. The concept of ‘Shared
Value Creation’ is one of Minor’s sustainability
enablers, with the aim to encourage its
operations to create competitive business while
addressing social and environmental needs.
We believe our relentless attempt to build
a culture where everyone lives and works with
sustainability and Shared Value concept can
create sustainable future for both the business
and the society.

SuStAinABility 101
OnlinE tRAining
COuRSE
A useful and fun online training course
to show how you can make positive changes
to our fast-changing World!

96%
of targeted Employees
completed online
Sustainability
training 101
Sustainability 101

10

Minor Sustainability
Awards 2018 winners
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Minor is cognizant that to create a strong foundation
for sustainability, we need to continue to communicate
and educate our people at all levels on the concept of
sustainability. One of such endeavors is the introduction
of Sustainability 101 Online Training in 2019. The purpose
of this training is to relay the message that sustainability
is relevant to everyone’s daily life, and their actions can
create positive impact to themselves, the company,
the society, and the environment. The first phase was
launched in October and 8,115 employees, accounting
for 96% of total targeted employees in Thailand,
completed the online course.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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Shared Value Creation

MinOR
SuStAinABility
AwARDS 2018
Minor Sustainability Awards was first launched in 2017
to promote the concept of Shared Value within Minor Group.
The awards recognized business units which demonstrated best
practices in embedding social and/or environmental impact
into their business operations.
The 3rd year of Minor Sustainability Awards received even
more innovative and sustainable applications from our business
units globally. The total of 10 initiatives were awarded under
3 award categories as follows:

Categories of Minor Sustainability Awards
Best:

Initiative with exceptional demonstration of both business
and socio-environmental benefits

Outstanding: Initiative with outstanding demonstration of both
business and socio-environmental benefits

4

award winners

Rising Star: Initiative with good demonstration of both business

and socio-environmental benefits with potential to scale up
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2

award winners

4

award winners

Minor International Public Company Limited

การสรางคุณคารวม

Best Sustainability Awards 2018

Assessment of Sea turtle nesting Habitats
by Anantara Peace Haven tangalle

A long-term Sustainable Coffee Program
by nomad Coffee group

An initiative to support survival of threatened sea
turtles through breeding ground protection, awareness
raising, and educational programs. This has resulted
in over 2,600 turtle hatchlings safely entering the
Indian Ocean in 2018. It also created income for youth
workers at the turtle center. In addition, the hotel saw
an improvement in reputation and revenue.

A program that ensures sustainable, quality coffee
beans sourcing which is economically viable for
the company and farmers, while being socially and

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

involvement, the program benefited farmers by paying
them directly, and yet the business increased gross
margin by 10%. It also improved traceability and quality
of the coffee beans.
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Shared Value Creation

Outstanding Sustainability Awards 2018

trainee Program
by Anantara
Bazaruto island

by niyama Private
islands Maldives

A training program that developed skills and
created career opportunities for local youths.
The program provided income for the youth and
played its part in reducing the community’s social
issues such as underaged marriage. The hotel
was able to address its recruiting needs and
had opportunity to shape future talents. It also
benefited from savings in personnel expenses
and tax.
Niyama implemented waste management
program by improving process to reduce food
waste, converting food waste to compost, and
converting used cooking oil to bio-diesel. This
program reduced wastes by almost 6 tons and
reduced usage of normal diesel by over 1,400
liters, benefiting the environment by lowering
greenhouse gas emission. The hotel was able to save
over USD 20,000 and created good relationship
with nearby island communities and resorts.
A project that transformed excessive liquid
whey to fertilizer for farmers, improving their corn
productivity, and reducing fertilizer cost. The
business diverted over 760 tons of waste from

transformation of
liquid whey to High-Protein waste disposal cost. It also strengthened the
liquid Fertilizer by
Minor Dairy & Minor Cheese relationship with farmers, resulting in them
committing to higher daily milk supplies for the
factory.

A new raw materials distribution model using
fewer, larger trucks to transport raw materials to
regional hubs before distributing them to stores
via smaller trucks. This reduced transportation

Carbon Footprint Reduction estimated to reduce carbon dioxide emission
by Minor Food Supply
by 596 tons. The model also reduced stress and
Chain Management
fatigue for drivers from long distance driving,
improving their well-being.
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การสรางคุณคารวม

Rising Star Sustainability Awards 2018

zero Plastic Straws
by Minor Hotels

by tivoli Ecoresort Praia
do Forte Bahia

Minor Hotels banned the use of plastic
straws at all Anantara, AVANI, Tivoli, Oaks, and
Private Islands hotels. This helped reduce hotels’
impact on the environment with 2.5 million plastic
straws not being used. It also earned over USD
830,000 in PR value and created positive image
for the hotels.

The hotel partnered with state utility company
to collect recyclable wastes, generating income
for recycling cooperative, while reversing the
wastes into electricity bill credits for a shelter
for poor and disabled elderly. The initiative
helped generate income for 37 local families and
obtained electricity discount of almost USD 1,000
for the shelter. The hotel also reduced waste
collection cost by USD 3,000.

An initiative to reduce plastic usage by dine-in
customers through employee and customer
education, communication, and operating
able to reduce over 300,000 pieces of plastic

Say no to Plastic
by Burger king thailand

80,000 from this reduction.

The Coffee Club Thailand funded construction
of bean sprout planting house and engaged
supplier to teach and receive produce from a
for Pad Thai dishes at The Coffee Club and
helped school fund their English teacher. The
teacher Bean Sprouts
by the Coffee Club thailand initiative helped increase sales of Pad Thai by
school to hire English teacher.

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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ABOUT
THIS
REPORT
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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 goals and progress towards
incorporating responsible business practices into our operations.

Reporting period
Fiscal year 2019:
1 January 2019 - 31 December 2019

Reporting cycle

Report details and gRi reporting references
th annual Sustainability Report.

Sustainability Performance data 2019 are available in the digital version
of this report and can be downloaded from Minor International’s website, ‘Sustainability
Report’ section.
gRi Content index for this year’s report can be downloaded from Minor International’s
website, ‘Sustainability Report’ section.

Annual
option
gRi Content index
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

Reporting scope and boundary

REPORt
COntACt

distribution & contract manufacturing.
Minor International Pcl. The Material Aspects and Boundaries of this report can be
downloaded from Minor’s website, ‘Sustainability Report’ section.
materiality, the scope of our reported data is focused on entities where Minor has both
management and operational control.

Corporate Sustainability
Department
Email: sustainability.mint
@minor.com
Tel.: +66 (0) 2365 7706

alignment with recognized standards where feasible.

Minor international
Public Company limited

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.

16th Floor, Soi Rubia,
Sukhumvit 42 Rd.,
Tel.: +66 (0) 2365 7500
Fax: +66 (0) 2365 7799
www.minor.com

@minor.com

www.minor.com

External assurance

Report availability

Our aim is to continuously improve on
the quality of our report. We will consider
external assurance in due course.

This report and previous sustainability
reports are published digitally and are available
at Minor International’s website, ‘Sustainability
Report’ section.

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

(Green Paper)

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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Sustainability
Performance
DATA
2019
ผลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562
Economic Performance
ผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

2016 / 2559
Total Revenue
รายได้รวม
Gross Profit
กำ�ไรขั้นต้น
EBITDA
กำ�ไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา
Net Profit
กำ�ไรสุทธิ
Benefits to employees comprising salaries,
wages, welfares and regular contribution
ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าแรง ค่าพัฒนาพนักงานและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
Dividend to Shareholders
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
Finance Costs paid to Lender
ต้นทุนทางการเงินจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน
Corporate Income Tax paid to Government
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จ่ายให้รัฐบาล
Profitability Ratio (%) Return on Total Assets (ROA)
ความสามารถ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
ในการทำ�กำ�ไร
Return on Equity (ROE)
(ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Per Share Data
Basic Earnings per Share
(Baht)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
Consolidated(1)
(Baht million)
รวมบริษัทย่อย(1)
(ล้านบาท)

2017 / 2560

2018 / 2561

(Restated)
(Restated)
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
56,973
58,644
78,620

2019 / 2562
129,889

31,710

34,893

46,127

60,625

13,229

12,273

14,634

26,283

6,590

5,415

4,508

10,698

13,674

15,342

20,218

32,053

1,540

1,544

1,848

1,848

1,572

1,747

2,519

3,457

1,032

787

1,289

2,293

6.37

4.76

2.33

4.10

17.00

11.86

6.79

12.72

1.50

1.22

0.93

2.04

Note:
(1) Include consolidation of NH Hotel Group
หมายเหตุ:
(1) รวมงบการเงินของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
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ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

Composition of Governance Bodies
สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

Board of Directors Composition by Gender

Board of Directors Composition by Age

As of 31 December 2019
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

As of 31 December 2019
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทแบ่งตามเพศ

Male

Female

9

2

ชาย

สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทแบ่งตามอายุ

2

หญิง

> 50 Yrs (ปี)
30-50 Yrs (ปี)

Human Resource Performance

9

ผลการด�ำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

Total Number of Employees and Proportion by(1) Employee Type(1)
จำ�นวนพนักงาน (คน) และสัดส่วนตามประเภทการจ้างงาน
As of 31 December 2019
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Grand Total

Full Time

จำ�นวนรวมทั้งหมด

79,700

พนักงานประจำ�

Minor Hotels(2)
ไมเนอร์ โฮเทลส์

36,675

Minor Food
ไมเนอร์ ฟู้ด

40,114
Minor Lifestyle

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

2,555

Global Shared Services
& Corporate office

โกลบอล แชร์ เซอร์วสิ และสำ�นักงานใหญ่

356

Note:
(1) All employees including all significant subsidiaries, and include employees
of managed hotel properties and franchise
(2) Includes employees of NH Hotel Group per NH Hotel Group’s Consolidated
Non-Financial Information Statement 2019 (Corporate Perimeter)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

Part Time

พนักงานชั่วคราว

88%

12%

38%

62%

66%

34%

93%

7%

หมายเหตุ:
(1) พนักงานของบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
รวมถึงพนักงานของโรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร และ แฟรนไชส์
(2) รวมพนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ตามที่รายงานใน Consolidated Non-Financial
Information Statement 2019 (Corporate Perimeter) ของ เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป
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Sustainability Performance Data 2019
(1)(2)
Proportion of Employees by Nationality
(1)(2)

As of 31 December 2019
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัดส่วนของพนักงานแยกตามสัญชาติ
Australian
ออสเตรเลีย
6.0%

Thai
ไทย
44.4%

Spanish
Chinese
Vietnamese
Dutch
Cambodian
German
Italian
Indian
Portuguese
Mexican
Sri Lankan
Brazilian
Malaysian
Burmese
Filipino

160

Nationalities
สัญชาติ
Others
อื่นๆ
15.7%

สเปน
จีน
เวียดนาม
ดัชต์
กัมพูชา
เยอรมัน
อิตาลี
อินเดีย
โปรตุเกส
เม็กซิโก
ศรีลงั กา
บราซิล
มาเลเซีย
พม่า
ฟิลปิ ปินส์

4.9%
4.7%
4.7%
2.2%
2.1%
2.1%
1.9%
1.8%
1.7%
1.5%
1.4%
1.3%
1.2%
1.2%
1.2%

Note:
(1) All employees including all significant subsidiaries,
and include employees of NH Hotel Group, managed
hotel properties and franchise
(2) Minor employs 160 nationalities within our group.
หมายเหตุ:
(1) พนักงานของบริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (มหาชน)
และ บริษัทย่อย รวมถึงพนักงานของเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป,
โรงแรมที่บริษัทรับจ้างบริหาร และ แฟรนไชส์
(2) ไมเนอร์จ้างพนักงานจำ�นวน 160 สัญชาติมาทำ�งานในกลุ่ม
ของเรา 		

Proportion of Employees by Level(1)(2)(1)(2)
สัดส่วนของพนักงานแยกตามระดับของพนักงาน

Proportion of Employees by
Gender(1)
(1)

As of 31 December 2019
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

As of 31 December 2019
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.9%

Senior Management
ผู้บริหารระดับสูง

สัดส่วนของพนักงานแยกตามเพศ

Middle Management/
Supervisor

89.0%
Staff

พนักงาน
ปฏิบัติการ

Female

48%

52%

ชาย

9.1%

ผู้บริหารระดับกลาง/
หัวหน้างาน

Male

หญิง

Note:
(1) For Minor Food: Includes corporate offices and equity stores only. For Minor Hotels:
Includes most of the hotels we own and/or operate. Includes NH Hotel Group
(Consolidated Perimeter)
หมายเหตุ:
(1) สำ�หรับธุรกิจอาหาร: รวมเฉพาะสำ�นักงานและร้านทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของเท่านัน้ สำ�หรับธุรกิจ
โรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ท้ังที่เราเป็นเจ้าของและ/หรือบริหาร รวมโรงแรมในเครือ
เอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ เฉพาะที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเช่าบริหาร

Proportion of Employees by
Age(1)
(1)
สัดส่วนของพนักงานแยกตามอายุ
As of 31 December 2019
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

30 yrs and below

59%

30 ปี หรือน้อยกว่า

Note:
(1) For Minor Food: Includes corporate offices and equity stores only.
For Minor Hotels: Includes most of the hotels we own and/or operate.
Includes NH Hotel Group (Consolidated Perimeter)
(2) Female in management position (senior & middle management/ supervisors)
= 44%
หมายเหตุ:
(1) สำ�หรับธุรกิจอาหาร: รวมเฉพาะสำ�นักงานและร้านที่บริษัทเป็นเจ้าของเท่านั้น
สำ�หรับธุรกิจโรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทงั้ ทีเ่ ราเป็นเจ้าของและ/หรือบริหาร
รวมโรงแรมในเครือเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ เฉพาะทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของหรือเช่าบริหาร
(2) สัดส่วนผูบ้ ริหาร (ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ ริหารระดับกลาง/ หัวหน้างาน) ทีเ่ ป็น
ผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 44
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31 - 50 yrs

37%

31-50 ปี

More than 50 yrs

4%

มากกว่า 50 ปี
Note:
(1) For Minor Food: Includes corporate offices and equity stores only. For Minor Hotels:
Includes most of the hotels we own and/or operate. Exclude NH Hotel Group due to
different data classification. NH Hotel Group’s employee age proportion are as follows:
<25 yrs = 11%; 25-40 yrs = 45%; >40 yrs = 44%
หมายเหตุ:
(1) สำ�หรับธุรกิจอาหาร: รวมเฉพาะสำ�นักงานและร้านทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของเท่านัน้ สำ�หรับธุรกิจ
โรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ท้งั ที่เราเป็นเจ้าของและ/หรือบริหาร ไม่รวมโรงแรมในเครือ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลด้านอายุที่ต่างกัน ซึ่งมีสัดส่วนดังนี้
<25 ปี = 11%; 25-40 ปี = 45%; >40 ปี = 44%

Minor International Public Company Limited

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

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

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

For the year ended 31 December 2019
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

For the year ended 31 December 2019
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามอายุ(1)(2)
(รวมพนักงานชั่วคราว)(3)

30 yrs and below
31-50 ปี

More than 50 yrs

มากกว่า 50 ปี

Male

80%

30 ปี หรือน้อยกว่า

31 - 50 yrs

อัตราการลาออกของพนักงานแยกตามเพศ
(รวมพนักงานชั่วคราว)(3)

ชาย

52%

32%

หญิง

59%

21%

Note:
(1) For Minor Food: Includes corporate offices and equity stores only. For Minor Hotels:
Includes most of the hotels we own and/or operate. Exclude NH Hotel Group
due to different data classification
(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 (who account for more than 40% of the
relevant workforce data). These staff by nature will be working for shorter tenure
with the company
หมายเหตุ:
(1) ส�ำหรับธุรกิจอาหาร: รวมเฉพาะส�ำนักงานและร้านทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของเท่านัน้ ส�ำหรับธุรกิจ
โรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทงั้ ทีเ่ ราเป็นเจ้าของและ/หรือบริหาร ไม่รวมโรงแรมในเครือ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เนื่องจากมีการจัดเก็บข้อมูลด้านอายุที่ต่างกัน
(2) อัตราการลาออกของพนักงานค�ำนวนโดยใช้จำ� นวนพนักงานทีล่ าออกทัง้ หมดใน 1 ปี หารด้วย
จ�ำนวนพนักงานโดยเฉลีย่
(3) ข้อมูลรวมพนักงานชัว่ คราว (ซึง่ มีสดั ส่วนมากกว่า 40% ของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง) โดยปกติแล้ว
พนักงานเหล่านีจ้ ะมีอายุการท�ำงานทีส่ นั้ กว่าพนักงานประจ�ำทัว่ ไป

Employee Benefits by Employment Type(1)(1)
สวัสดิการของพนักงาน แยกตามประเภทการจ้างงาน
Full-time
พนักงานประจำ�

Part-time(2)
พนักงานชั่วคราว(2)

Life insurance
ประกันชีวิต

Note:
(1) For Minor Food: Includes corporate offices and equity stores only. For Minor Hotels:
Includes most of the hotels we own and/or operate. Includes NH Hotel Group
(Consolidated Perimeter)
(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 (who accounts for more than 40% of the
relevant workforce data). These staff by nature will be working for shorter tenure
with the company
หมายเหตุ:
(1) ส�ำหรับธุรกิจอาหาร: รวมเฉพาะส�ำนักงานและร้านทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของเท่านัน้ ส�ำหรับธุรกิจ
โรงแรม: รวมโรงแรมส่วนใหญ่ทั้งที่เราเป็นเจ้าของและ/หรือบริหาร รวมโรงแรมในเครือ
เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป เฉพาะที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือเช่าบริหาร
(2) อัตราการลาออกของพนักงานค�ำนวณโดยใช้จำ� นวนพนักงานทีล่ าออกทัง้ หมดใน 1 ปี หารด้วย
จ�ำนวนพนักงานโดยเฉลี่ย
(3) ข้อมูลรวมพนักงานชัว่ คราว (ซึง่ มีสดั ส่วนมากกว่า 40% ของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง) โดยปกติแล้ว
พนักงานเหล่านี้จะมีอายุการท�ำงานที่สั้นกว่าพนักงานประจ�ำทั่วไป

Average Training Hours per Employee
per Year by Level(1)
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี
แยกตามระดับของพนักงาน(1)
For the year ended 31 December 2019
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Health care
การรักษาพยาบาล

Senior Management

Disability and invalidity coverage
ความคุ้มครองกรณีพิการหรือทุพพลภาพ

ผู้บริหารระดับสูง

Maternity leave
การลาคลอดบุตร

Middle Management/
Supervisor

Retirement provision
บำ�นาญเกษียณอายุ
Employees Joint Investment
Program (EJIP)(3)

Total Average
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

Social Security
ประกันสังคม

115

Provident Fund
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

Note:
(1) For Thailand operations
(2) ‘Part-time’ for Minor Hotels refers
to contractual employees, exclude
banqueting casuals
(3) For qualified executives

Female

หมายเหตุ:
(1) ส�ำหรับพนักงานทีท่ ำ� งานในประเทศไทย
(2) ‘พนักงานชัว่ คราว’ ของไมเนอร์ โฮเทลส์
หมายถึงพนักงานทีจ่ า้ งงานตามสัญญา
แต่ไม่รวมพนักงานที่จ้างเป็นรายวัน
ส�ำหรับงานจัดเลี้ยง
(3) ส�ำหรับผูบ้ ริหารทีผ่ า่ นเกณฑ์ขอ้ ก�ำหนด

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้บริหารระดับกลาง/
หัวหน้างาน

Staff

พนักงานปฏิบัติการ

41
56
122

Note:
(1) For Minor Food: Includes corporate offices and equity stores only. For Minor Hotels:
Includes Anantara, AVANI and Tivoli only
หมายเหตุ:
(1) ส�ำหรับธุรกิจอาหาร: รวมเฉพาะส�ำนักงานและร้านทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของเท่านัน้ ส�ำหรับธุรกิจ
โรงแรม: เฉพาะแบรนด์อนันตรา อวานี และทิโวลี
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Minor Group’s Training & Development 2019(1)(1)
หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ปี 2562

Compulsory
Senior
Executive

Middle
Management

Entry Level
Management
Supervisor,
Specialist

OfficeBased
Employee

Store/ Hotel
Employee

• Orientation
• Code of Conduct & Anti-Corruption
• Personal Data Protection & GDPR
• Sustainability 101
• Minor Executive Onboarding Program
(90 days)
• Minor Hotels - Appropriate Workplace
Behavior, Loyalty Program Introduction
• Orientation
• Code of Conduct & Anti-Corruption
• Personal Data Protection & GDPR
• Sustainability 101
• Minor Executive Onboarding Program
(90 days)
• Minor Hotels - Appropriate Workplace
Behavior, Loyalty Program Introduction
• Orientation
• Code of Conduct & Anti-Corruption
• Personal Data Protection & GDPR
• Sustainability 101
• Minor Hotels - Appropriate Workplace
Behavior, Loyalty Program Introduction,
E-Learning (Virtual campus, Safety,
First aid, Rostering)
• Minor Food - Area Coach Onboarding
Program
• Orientation
• Code of Conduct & Anti-Corruption
• Personal Data Protection & GDPR
• Sustainability 101
• Minor Hotels - Appropriate Workplace
Behavior, Loyalty Program Introduction
• Orientation
• Code of Conduct & Anti-Corruption
• Personal Data Protection & GDPR
• Sustainability 101
• Minor Hotels - Appropriate Workplace
Behavior, Loyalty Program Introduction,
E-Learning (Virtual campus, Safety,
First aid, Rostering), Leap From Good
to Great Customer Service Training

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

Functional Training

• Basic Computer Systems
• Employee Platform

• HR Academy
• Oracle Training
• Finance Academy
for Employee
• Basic Computer Systems • Minor Hotels - Business Knowledge
Courses by Job Level
• Employee Platform
• Minor Food - Store Training Program
• Minor Shared Service Finance, Auditing,
Corporate Governance and
Corporate Sustainability
• Oracle Training
• HR Academy
for Employee
• Finance Academy
• Basic Computer Systems • Minor Hotels - Supervisory Skills,
• Employee Service
Business Training, E-Leaning Courses
• Minor Food - Food safety, QSCS
Standards, Train the Trainer,
Time Management
• Minor Lifestyle - Basic Business
Knowledge, Online Business
• Minor Shared Service - Accounting &
Finance Knowledge Enhancement,
English for IT and Accounting
• Oracle Training for Employee • Minor Food - Customer Management,
• Basic Computer Systems
Business Management,
• Employee Service
People Management
• Minor Shared Service - Accounting &
Finance Knowledge Enhancement
• Minor Hotels - OPERA
System Training
• Minor Food - Menulink,
Store Operations System

• Minor Hotels - Service Training
Programs, Language Training,
Minor Training Bytes (MTB)15 Minutes Skills Training,
Micro-Learning Courses,
Typsy Hotel Skills Training Library,
Minor Hotels Explorer Program
• Minor Food - Customer Service,
Knowledge & Skills, Food Safety
• Minor Lifestyle - Professional Service,
Store Management, Product
Knowledge, Customer Focus

หมายเหตุ:
(1) รายชือ่ หลักสูตรนี้ ไม่รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของบุคลากรในโรงงาน

Minor International Public Company Limited

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

Minor Group’s Training & Development 2019

หลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรของไมเนอร์ ปี 2562

Managerial & Work Leadership Development
Performance Skills (Competency-Based)
Development

Executive
Program

Talent
Development

• Targeted Selection
• Language Clinic (English)
• Computer Skills Training
• Minor Hotels - E-Learning
Program (E-Cornell) for
GM

• Leadership Development • Executive Coaching &
Series for VP/GMs & above Mentoring
(DDI Competency-Based) • Executive Certification
• Design Thinking
Program
• Minor Leaders’ Summit
• Minor Hotels - Enterprise
Leader Program,
Situational Leadership II,
edX @ Minor Hotels

• Executive Leadership
Program
• Minor Hotels - Minor Hotel
GM Academy

• Leadership Development
Series for Department
Head & Director Level
(DDI Competency-Based)
• Design Thinking
• Minor Leaders’ Summit
• Minor Hotels - Agile Leader
Program, Commercial
Leader Program,
Situational Leadership II,
edX @ Minor Hotels

• New Gen Talent (NGT)
• Minor Hotels Wavelength, Endeavor
and Horizon Journey

Middle
Management

• Candidate Selection
Training
• English Clinic
• Computer Skills Training
• Supervisory & Line
Management Skills
• Skillsoft Leadership
Development Program
• Minor Hotels - E-Learning
Program (E-Cornell) for
Department head

Entry Level
Management
Supervisor,
Specialist

• Computer Skills
• Leadership Development
• Candidate Selection
Series for Section Head
Training
& Unit Head Level
• Minor Food - Entry Level (DDI Competency-Based)
Leadership Series
(DDI Competency-Based),
Area Coach University
• Minor Lifestyle Supervisory Skills,
English & Chinese
language

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

Senior
Executive

OfficeBased
Employee

• Minor Food - Business
Management, Managing
Employee Performance,
RM-LDP

Store/ Hotel
Employee

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
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(1)
Occupational Health & Safety Indicators
(1)

ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Employee
พนักงาน

Injury Rate (IR)(2)(3)
อัตราการบาดเจ็บ(2)(3)

7.97
7.32

5.29

5.91
4.96
6.78

6.15

5.93

4.65
5.48

7.39

2017 / 2560

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4)(5)

Minor Food(6)(8)(9)

4.47

2.19

ไมเนอร์ ฟู้ด(6)(8)(9)

Minor Lifestyle(9)

8.36

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์(9)

0.17

0.59
2016 / 2559

Minor Hotels(4)(5)

2018 / 2561

2019 / 2562

MINT

ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล

Lost Day Rate (LDR)

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ

117.96

Minor Hotels(4)(5)

102.21

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4)(5)

Minor Food(7)(8)
ไมเนอร์ ฟู้ด(7)(8)

25.49
30.56

2.98

27.12

24.50

2016 / 2559

42.76

35.39
23.77
7.31

42.52

2017 / 2560

6.94

Minor Lifestyle(10)

33.85
32.39

2018 / 2561

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์(10)

2.95

2019 / 2562

MINT

ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล

Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
อัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน

8.65

3.88
4.21

4.40

0.99
2016 / 2559

Note:

2017 / 2560

(1) All indicators based on one million working hours
(2) Data include owned and managed hotels, Thailand, Australia and New Zealand equity food
stores, MDL MCL, retail point of sales and NMT
(3) Injury Rate - only the medical treatment level injury, not include first-aid level injury
(4) Data include 14 Hotels in 2016, 17 Hotels in 2017, 96 Hotels and Anantara Vacation Club
in 2018, and 121 Hotels in 2019
(5) For 2016 - 2017, working hour covering only full-time employees. From 2018 onwards, working
hour covering all types of employees
(6) Data include MDL MCL and Thailand food stores in 2016 - 2018. In 2019, Australia and
New Zealand food stores addtionally included
(7) Data include MDL MCL 2016 - 2018. In 2019, Australia and New Zealand food stores addtionally
included						
(8) MDL MCL data include Pecan Deluxe in 2016 and separate Pecan Deluxe as joint venture
from MDL MCL data since 2017
(9) Data from Social Security Office. Total working hours covering full-time and part-time
employees who work at stores
(10) Include only NMT
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Minor Food(7)(8)
Minor Lifestyle(10)

6.39

5.50
1.22

ไมเนอร์ โฮเทลส์(4)(5)
ไมเนอร์ ฟู้ด(7)(8)

3.89

2.50

2.26

6.24

5.25

4.49

Minor Hotels(4)(5)

1.39
2018 / 2561

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์(10)

0.74
2019 / 2562

MINT

ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล

หมายเหตุ:

(1) ทุกตัวชี้วัดเทียบจากการท�ำงาน 1 ล้านชั่วโมง
(2) ครอบคลุมโรงแรมภายใต้การบริหารงานของไมเนอร์, ร้านอาหารที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของในประเทศไทย
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, MDL MCL, NMT และ ร้านจุดจ�ำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์
(3) อัตราการบาดเจ็บ นับเฉพาะการบาดเจ็บทีม่ กี ารส่งตัวไปรักษาภายนอก ไม่รวมการบาดเจ็บระดับทีต่ อ้ งการ
เพียงการปฐมพยาบาล
(4) จ�ำนวนโรงแรมทีร่ ายงาน คือ 14 โรงแรมในปี 2559, 17 โรงแรมในปี 2560 96 โรงแรมและ อนันตรา เวเคชัน่ คลับ
ในปี 2561 และ 121 โรงแรมในปี 2562
(5) ปี 2559 - 2560 ชั่วโมงการท�ำงานรวมเฉพาะพนักงานประจ�ำ และตั้งแต่ปี 2561 รวมพนักงานทุกประเภท
(6) ปี 2559 - 2561 ครอบคลุม MDL MCL และร้านอาหารที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของในประเทศไทย ในปี 2562
ครอบคลุมร้านอาหารที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มเติม
(7) ปี 2559 - 2561 ครอบคลุม MDL MCL ในปี 2562 ครอบคลุมร้านอาหารทีไ่ มเนอร์เป็นเจ้าของในออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์เพิ่มเติม
(8) ปี 2559 ข้อมูล MDL MCL รวม พีแคน เดอลุกซ์ ตั้งแต่ปี 2560 พีแคน เดอลุกซ์ในฐานะบริษัทร่วมลงทุน
ถูกแยกออกจากการรายงานข้อมูลของ MDL MCL
(9) ข้อมูลได้รบั รายงานจากส�ำนักงานประกันสังคม จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานครอบคลุมเฉพาะพนักงานประจ�ำ
และพนักงานชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในร้านหรือจุดจัดจ�ำหน่าย
(10) ครอบคลุมเฉพาะ NMT						
					

Minor International Public Company Limited

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

Occupational Diseases Rate (ODR)
อัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน

Minor Hotels(2)(3)
ไมเนอร์ โฮเทลส์(2)(3)
Minor Food(5)(6)
ไมเนอร์ ฟู้ด(5)(6)
Minor Lifestyle(8)
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์(8)
MINT
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล

2016 / 2559

2017 / 2560

2018 / 2561

2019 / 2562

0.00

0.00

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

0.00

2017 / 2560

2018 / 2561

2019 / 2562

0.00

0.00

0.00

0.04

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

0.02

0.00

0.03

2017 / 2560

2018 / 2561

2019 / 2562

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Work-related Fatalities Rate(1)
อัตราการเสียชีวิตจากการทำ�งาน(1)

Minor Hotels(2)(3)
ไมเนอร์ โฮเทลส์(2)(3)
Minor Food(4)(6)(7)
ไมเนอร์ ฟู้ด(4)(6)(7)
Minor Lifestyle(7)
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์(7)
MINT
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล
(9)
Contractor
(9)

ผู้รับเหมา

Injury Rate (IR)
อัตราการบาดเจ็บ
Lost Day Rate (LDR)
อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บ
Lost-Time Injury Frequency Rate (LTIFR)
อัตราการบาดเจ็บที่มีการหยุดงาน
Note:

(1) Data include owned and managed hotels, Thailand, Australia and New Zealand equity food
stores, MDL MCL, retail point of sales and NMT
(2) Data include 14 Hotels in 2016, 17 Hotels in 2017, 96 Hotels and Anantara Vacation Club
in 2018, and 121 Hotels in 2019
(3) For 2016 - 2017, working hour covering only full-time employees. From 2018 onwards, working
hour covering all types of employees
(4) Data include MDL MCL and Thailand food stores in 2016 - 2018. In 2019, Australia and
New Zealand food stores addtionally included
(5) Data include MDL MCL 2016 - 2018. In 2019, Australia and New Zealand food stores addtionally
included					
(6) MDL MCL data include Pecan Deluxe in 2016 and separate Pecan Deluxe as joint venture
from MDL MCL data since 2017
(7) Data from Social Security Office. Total working hours covering full-time and part-time
employees who work at stores
(8) Include only NMT
(9) Include only MDL MCL in 2017 - 2018. Include Australia and New Zealand food stores and
MDL MCL in 2019				

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

(1) ครอบคลุมโรงแรมภายใต้การบริหารงานของไมเนอร์, ร้านอาหารที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของในประเทศไทย
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, MDL MCL, NMT และ ร้านจุดจ�ำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์
(2) จ�ำนวนโรงแรมทีร่ ายงาน คือ 14 โรงแรมในปี 2559, 17 โรงแรมในปี 2560 96 โรงแรมและ อนันตรา เวเคชัน่ คลับ
ในปี 2561 และ 121 โรงแรมในปี 2562
(3) ปี 2559 - 2560 ชั่วโมงการท�ำงานรวมเฉพาะพนักงานประจ�ำ และตั้งแต่ปี 2561 รวมพนักงานทุกประเภท
(4) ปี 2559 - 2561 ครอบคลุม MDL MCL และร้านอาหารที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของในประเทศไทย ในปี 2562
ครอบคลุมร้านอาหารที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มเติม
(5) ปี 2559 - 2561 ครอบคลุม MDL MCL ในปี 2562 ครอบคลุมร้านอาหารทีไ่ มเนอร์เป็นเจ้าของในออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์เพิ่มเติม
(6) ปี 2559 ข้อมูล MDL MCL รวม พีแคน เดอลุกซ์ ตั้งแต่ปี 2560 พีแคน เดอลุกซ์ในฐานะบริษัทร่วมลงทุน
ถูกแยกออกจากการรายงานข้อมูลของ MDL MCL
(7) ข้อมูลได้รบั รายงานจากส�ำนักงานประกันสังคม จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานครอบคลุมเฉพาะพนักงานประจ�ำ
และพนักงานชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในร้านหรือจุดจัดจ�ำหน่าย
(8) ครอบคลุมเฉพาะ NMT
(9) ในปี 2560 - 2561 ครอบคลุมเฉพาะ MDL MCL ในปี 2562 ครอบคลุมร้านอาหารที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของ
ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และ MDL MCL 				
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Environmental Performance
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

(1)(4)
Minor Hotels’ Environmental Indicators
(1)(4)

ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ โฮเทลส์

Energy(2)

Carbon Dioxide Emission(2)(5)(6)

พลังงาน(2)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(2)(5)(6)

212.3

183.4

178.5
467.7

424.8

0.105

208.5
462.4

205,883

303.9

2016 /
No of properties included

จำ�นวนโรงแรมทีท่ �ำ การวิเคราะห์
(แห่ง)

2559(3)

0.102

0.085
222,744

226,366

150,503
351.0

337.4

233.4
70.5

0.089

2017 /

47

142,624

108,466
116.7

87.4
2560(3)

349.0

2018 /

69

2561(3)

74

113.4
2019 /

67

63,259

42,037

2562(3)

2016 /
No of properties included

จำ�นวนโรงแรมทีท่ �ำ การวิเคราะห์
(แห่ง)

2559(3)

47

2017 /

2560(3)

69

154,976

69,394

71,390

2018 / 2561(3)

2019 / 2562(3)

74

67

Electricity (Million KWhr)

Carbon Dioxide Emission Scope 2 (MT CO2e)

Other Energy (Gas, Fuel, Oil, etc.) (Million KWhr)

Carbon Dioxide Emission Scope 1 (MT CO2e)

Combined Energy Usage per Occupied Room
(KWhr / Occupied Room)

Combined CO2 Emission per Occupied Room
(MT CO2e / Occupied Room)

การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

153,350

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 2 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 1 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

การใช้พลังงานอื่นๆ (ก๊าซ, เชื้อเพลิง, น�้ำมัน) (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อห้องที่แขกเข้าพัก
(เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / ห้อง)

การใช้พลังงานโดยรวมต่อห้องที่แขกเข้าพัก
(กิโลวัตต์ชั่วโมง / ห้อง)

Note:

Water(2)(7)
น�้ำ(2)(7)

2.52

2.10
4,869,238

1.91
4,995,500

2.12
4,697,665

3,604,263

(1) Hotels in Minor’s portfolio, including own & managed hotels. Excludes Oaks in Australia
and New Zealand and NH Hotel Group.
(2) If including NH Hotel Group, water, energy and carbondioxide intensities will dramatically
reduce from 2016 baseline by 76%, 65%, and 74% respectively. Environmental performance
of NH Hotel Group are presented in NH Hotel Group’s Consolidated Non-Financial
Information Statement 2019, available on NH Hotel Group’s website.
(3) Conversion factors from Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA),
UK- 2018 Edition
(4) Denominator changes from ‘per revenue’ to ‘per occupied room’ due to more applicability to
business
(5) 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 2018-2019 calculation
(6) Scope 2 = Electricity and District cooling
Emission factors from The International Energy Agency (IEA)-2013 Edition
(7) Main water withdrawal source - Municipal water				

หมายเหตุ:
2016 / 2559
No of properties included

จำ�นวนโรงแรมทีท่ �ำ การวิเคราะห์
(แห่ง)

47

2017 / 2560

2018 / 2561

2019 / 2562

69

74

67

Water (Cubic meter)

การใช้น�้ำ (ลูกบาศก์เมตร)

Water Usage per Occupied Room (Cubic meter / Occupied Room)
การใช้น�้ำต่อห้องที่แขกเข้าพัก (ลูกบาศก์เมตร / ห้อง)
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(1) โรงแรมในเครือของบริษทั ทัง้ ทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของและบริหาร ไม่รวมโอ๊คส์ในประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ และเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
(2) ถ้ามีการรวมข้อมูลของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ อัตราการใช้นำ�้ พลังงาน และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ลดลงอย่างมาก เทียบกับปี 2559 ทีร่ อ้ ยละ 76, 65 และ 74 ตามล�ำดับ ผลการด�ำเนินการด้าน
สิง่ แวดล้อมของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ อยูใ่ นรายงานประจ�ำปี 2562 ทีไ่ ม่ใช่รายงานทางการเงิน ในเว็บไซต์
ของเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
(3) ค่าการแปลงหน่วยพลังงานมาจากกรมสิง่ แวดล้อม อาหาร และชนบท, สหราชอาณาจักร-ปรับปรุง 2561
(4) มีการเปลีย่ นแปลงตัวหารจาก ‘ต่อรายได้’ เป็น ‘ต่อห้อง’ เนือ่ งจากตรงกับการน�ำไปใช้ทางธุรกิจ
มากกว่า
(5) Scope 1 = น�ำ้ มันดีเซล, ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ, น�ำ้ มันเตา, น�ำ้ มันก๊าด, น�ำ้ มันเบนซิน
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกมาจากกรมสิ่ ง แวดล้ อ ม อาหาร และชนบท,
สหราชอาณาจักร-ปรับปรุง 2560 ส�ำหรับการค�ำนวณปี 2559-2560
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกมาจากกรมสิ่งแวดล้อม อาหาร และชนบท,
สหราชอาณาจักร-ปรับปรุง 2561 ส�ำหรับการค�ำนวณปี 2561-2562
(6) Scope 2 = ไฟฟ้า และ น�้ำเย็น
ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก ส�ำนักงานพลังงานสากล-ปรับปรุง 2556
(7) แหล่งน�้ำหลักมาจากน�้ำประปา

Minor International Public Company Limited

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562
(1)
Minor Food’s Environmental Indicators
(1)

ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ ฟู้ด

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

Energy

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(2)(3)(4)

พลังงาน

14.2

14.6

174.5

179.4

2018 / 2561

2019 / 2562

No of restaurants included

7.884
6.545

96,730

80,369

2018 / 2561

2019 / 2562

411
332

463
346

No of restaurants included

จำ�นวนร้านอาหาร
ทีท่ �ำ การวิเคราะห์ (แห่ง)

411
332

Hot Chain
ฮอตเชน

Cold Chain
โคลด์เชน

Total Energy Usage
(Million KWhr)

463
346

จำ�นวนร้านอาหาร
ทีท่ �ำ การวิเคราะห์ (แห่ง)

Hot Chain
ฮอตเชน

Cold Chain
โคลด์เชน

Energy Usage per Revenue THB ‘000
(KWhr / Revenue THB ‘000)

การใช้พลังงานโดยรวม
(ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Total CO2 Emission
(MT CO2e)

การใช้พลังงานโดยรวมต่อรายได้รวม (บาท ‘000)
(กิโลวัตต์ชั่วโมง / รายได้รวม บาท ‘000)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยรวม (เมตริกตัน เทียบเท่า
คาร์บอนไดออกไซด์)

CO2 Emission per Revenue THB ‘000
(Kg CO2e / Revenue THB ‘000)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม
ต่อรายได้รวม (บาท ‘000)
(กิโลกรัม เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ /
รายได้รวม บาท ‘000)

Water(5)
น�้ำ(5)

86.8

84.3

963,321

947,596

Note:

(1) Only equity food stores. Excludes store 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 2019				
(5) Main water withdrawal source - Municipal water

หมายเหตุ:

No of restaurants included

2018 / 2561

2019 / 2562

340
313

391
332

จำ�นวนร้านอาหาร
ทีท่ �ำ การวิเคราะห์ (แห่ง)

Hot Chain
ฮอตเชน

Cold Chain
โคลด์เชน

Water (Cubic meter)

การใช้น�้ำ (ลูกบาศก์เมตร)

(1) เฉพาะร้านอาหารที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของ ยกเว้นร้านที่เปิดน้อยกว่า 1 ปี		
(2) Scope 1 = ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(3) Scope 2 = ไฟฟ้า
(4) ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปรับปรุงเดือนมกราคม 2562		
(5) แหล่งน�้ำหลักมาจากน�้ำประปา

Water Usage per Revenue Million Baht
(Cubic meter / Revenue Million Baht)
การใช้น�้ำต่อรายได้รวม ล้านบาท
(ลูกบาศก์เมตร / รายได้รวม ล้านบาท)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
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Minor Dairy and Minor Cheese Environmental Indicators
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส

Energy(1)

Carbon Dioxide Emission(4)(5)

พลังงาน(1)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(4)(5)

647.2
17.4

822.9

872.3

838.0

19.1

19.1

18.9

11.5

10.9

11.2

0.29

11.3

7.6

2016 / 2559

7.9

2017 / 2560

2018 / 2561

7.6

1,457

2019 / 2562

2016 /

2559(2)

8,578

6,649

6,503

6,091

1,739

2,747

2,487

2560(2)

2018 /

2561(3)

Electricity (Million KWhr)

Carbon Dioxide Emission Scope 2 (MT CO2e)

Other Energy (LPG, Diesel, etc.) (Million KWhr)

Carbon Dioxide Emission Scope 1 (MT CO2e)

Combined Energy per Ton Product
(KWhr / Ton Product)

Combined CO2 Emission per Ton Product
(MT CO2e / Ton Product)

การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 1 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อการผลิต 1 ตัน
(เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / ตันผลิตภัณฑ์)

การใช้พลังงานต่อการผลิต 1 ตัน
(กิโลวัตต์ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)

Note:

(1) Conversion factors from Department of Alternative Energy Development and EfficiencyThailand						
(2) Scope 1 = Other energy in 2016 - 2017 include LPG for boiler and Diesel for generator
(3) Scope 1 = Other energy in 2018 - 2019 include Refrigerants and Diesel for generator and
LPG for boiler, forklift, and canteen					
(4) Emission factors from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) Carbon
footrpint for Organization updated in January 2019. Only R404 emission factor from Department
for Environment Food and Rural Affairs 2019				
(5) Scope 2 = Electricity 						

Waste Generation(1)

หมายเหตุ:

(1) ค่ า การแปลงหน่ ว ยพลั ง งานมาจาก กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานประเทศไทย						
(2) Scope 1 = พลังงานอื่นๆ ในปี 2559 - 2560 รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวส�ำหรับหม้อต้มน�้ำและ
น�้ำมันดีเซลส�ำหรับเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า				
(3) Scope 1 = พลังงานอื่นๆ ในปี 2561 - 2562 รวมสารท�ำความเย็น และน�้ำมันดีเซลส�ำหรับ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า ก๊าซปิโตรเลียมเหลวส�ำหรับหม้อต้มน�้ำ รถยก และโรงอาหาร		
(4) ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)คาร์บอนฟุตพริน้ ท์ขององค์กร ปรับปรุงล่าสุดเดือนมกราคม 2562 และเฉพาะ
ค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ R404a มาจากกรมสิง่ แวดล้อม อาหาร และชนบท,
สหราชอาณาจักร-ปรับปรุง 2562
(5) Scope 2 = ไฟฟ้า					

Waste Disposal Methods(1)

การก่อกำ�เนิดของเสีย(1)

วิธีการกำ�จัดของเสีย(1)

153.6

3.7% 4.5%

72.1

57.4

3,821
13

12.9

30.9%

2016 / 2559(2)

2017 / 2560(2)

Hazardous (Ton)

ของเสียอันตราย (ตัน)

Non Hazardous (Ton)
ของเสียไม่อันตราย (ตัน)

83.7%

2017 / 2560(2)

3,808

2016 / 2559(2)

29.5%

3.1%
6.9%

355 12
343

2019 / 2562(3)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 2 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

การใช้พลังงานอื่นๆ (ก๊าซปิโตรเลียมเหลว, น�้ำมันดีเซล, ฯลฯ) (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

Note:

2017 /

0.38

9,250

8,388

7,830
6,373

6.4

0.42

0.36

1,579

2018 / 2561(2)

28
1,551

2018 / 2561(2)

1,292
38
1,254

7.1%
2019 / 2562(2)

21.5%

0.7%
60.8%

55.0%
0.2%

31.4%
0.2% 3.6%
9.5%
0.5%
15.4%
0.1% 2.7%
29.2%

2019 / 2562(2)

Recycling (การรีไซเคิล)
Composting (การน�ำมาท�ำปุ๋ย)
Recovery (การดึงกลับคืน)

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

Incineration (การเผา)
Landfill (การฝังกลบ)
Other (อื่นๆ)

หมายเหตุ:

(1) Almost 50% of total non-hazardous waste quantity were decomposted to fertilizer and (1) เกือบ 50% ของปริมาณของเสียที่ไม่อันตราย น�ำมาท�ำปุ๋ยและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรบริเวณ
disseminate to neaby farmers in 2019.			
ใกล้เคียงในปี 2562				
(2) The 2016 - 2017 data include MDL MCL and Pecan Deluxe while 2018 - 2019 data include (2) ข้อมูลปี 2559 - 2560 ครอบคลุม MDL MCL และ พีแคน เดอลุกซ์ และข้อมูลปี 2561 - 2562
only MDL and MCL as Pecan Deluxe is excluded and classified as joint venture factory. ครอบคลุมเฉพาะ MDL MCL โดยแยกพีแคน เดอลุกซ์ออกเนื่องจากจ�ำแนกว่าเป็นโรงงาน
		
ที่ลงทุนผ่านการร่วมลงทุน				
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ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

Water(1)(2)

Treated Wastewater Quantity(3)(4)

น�ำ้ (1)(2)

ปริมาณน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัด(3)(4)

Water
(Cubic meter)

9.8

6.7

การใช้น�้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)

8.7

244,949
185,086

Water Usage
per Ton Product
(Cubic meter /
Ton Product)

การใช้นำ�้ ต่อการผลิต 1 ตัน
(ลูกบาศก์เมตร /
ตันผลิตภัณฑ์)

10.2

Treated Wastewater
Quantity (Cubic meter) 3.8
ปริมาณน�ำ้ ทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัด
(ลูกบาศก์เมตร)

230,561
190,953

6.1

6.1

151,164

Treated Wastewater 104,009
per Ton Product
(Cubic meter /
Ton Product)

133,719

4.2

94,886

ปริมาณน�้ำทิ้งที่ผ่าน
การบ�ำบัดต่อการผลิต 1 ตัน
(ลูกบาศก์เมตร /
2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561 2019 / 2562
ตันผลิตภัณฑ์)

2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561 2019 / 2562

Treated Wastewater Quality(5)(6)
คุณภาพน�ำ้ ทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัด(5)(6)

BOD (mg/l)

≤ 20 mg/l

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

46.6

14.1

SS (mg/l)

74.8

14.1

≤ 120 mg/l

ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

27.9

27.9

3.7

COD (mg/l)

Oil and Grease (mg/l)

3.6
95.7

2.9

2.8

2.3

26.8
2016 / 2559

2017 / 2560

2018 / 2561

2019 / 2562

Note:

(1) Main water withdrawal source - Ground water. Secondary water withdrawal source Municipal water			
(2) The 2016 - 2017 data include MDL MCL and Pecan Deluxe while 2018 - 2019 data include
only MDL and MCL as Pecan Deluxe is excluded and classified as joint venture factory.
(3) The 94,886 cubic meters was discharged into municipality’s public drainage in 2019.
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			

Air Emission(1)(2)(3)

ออกไซด์ของไนโตรเจน
(กิโลกรัม ต่อ ปี)

73.1

69.1
38.8

47.9

SO2
(Kg / Year)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(กิโลกรัม ต่อ ปี)

2016 / 2559

2017 / 2560

2018 / 2561

2019 / 2562

หมายเหตุ:

(1) แหล่งน�ำ้ หลักมาจากน�้ำใต้ดิน และแหล่งน�้ำรองมาจากน�้ำประปา			
(2) ข้อมูลปี 2559 - 2560 ครอบคลุม MDL MCL และ พีแคน เดอลุกซ์ และข้อมูลปี 2561 - 2562
ครอบคลุมเฉพาะ MDL MCL โดยแยกพีแคน เดอลุกซ์ออกเนื่องจากจ�ำแนกว่าเป็นโรงงาน
ที่ลงทุนผ่านการร่วมลงทุน				
(3) ปี 2562 มีการปล่อยน�้ำออกสู่ล�ำรางสาธารณะของเทศบาลจ�ำนวน 94,886 ลูกบากศ์เมตร
น�้ำที่เหลือเก็บไว้ใช้ในการรดน�้ำต้นไม้				
(4) น�้ำเสียผ่านการบ�ำบัดโดยระบบตะกอนเร่ง
(5) พารามิเตอร์ของคุณภาพน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดค�ำนวณจากค่าเฉลี่ยรายปีของผลวิเคราะห์
(6 มาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้ง - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน�้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560

Note:

การปล่อยมลพิษทางอากาศ(1)(2)(3)
NOx as NO2
(Kg / Year)

12.9

≤ 5 mg/l

น�้ำมันและไขมัน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

167.6
95.7

≤ 50 mg/l

สารแขวนลอย (มิลลิกรัมต่อลิตร)

2018 / 2561

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

2019 / 2562

(1) Data of 2018 NOx and SOx are different from what reported in 2018 Sustainability
Report due to incorrect conversion factor in 2018.			
(2) Calculated from 2 stacks of boilers. Two sampling conducted for stack 1 in June and
December 2019 while only one sampling in June for Stack 2 due to operational cease
in the 2nd half of 2019.
(3) The result of air emission (TSP, SO2, NOx as NO2 and CO) is within requirements of
Notification of Ministry of Industry - Air emission standard from factory B.E. 2549
					
หมายเหตุ:
(1) ข้อมูลของ NOx และ SOx ของปี 2561 แตกต่างจากทีร่ ายงานในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ปี 2561 เนื่องจากการใช้คา่ การแปลงหน่วยที่ไม่ถูกต้อง			
(2) ค�ำนวณจากผลการตรวจทั้ง 2 ปล่องของหม้อต้มน�้ำ โดยปล่องที่ 1 สุ่มตรวจในเดือนมิถุนายน
และธันวาคมปี 2562 ส่วนปล่องที่ 2 สุม่ ตรวจในเดือนมิถนุ ายน เนือ่ งจากหยุดใช้งานในครึง่ ปีหลัง
ของปี 2019
(3) ผลการตรวจของอากาศที่ระบายออกเป็นไปตามข้อก�ำหนดประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
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Minor Lifestyle’s Environmental Indicators
ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

Energy
พลังงาน

Carbon Dioxide Emission(1)(2)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(1)(2)

0.75

Note:

(1) Scope 2 = Electricity
(2) Emission factors from Thailand Greenhouse Gas
Management Organization (TGO) Carbon
footrpint for Organization updated in January
2019		

0.52
1,165,883

808.3

หมายเหตุ:
2019 / 2562
No of outlets included

No of outlets included

65

จำ�นวนร้านค้า
ที่ทำ�การวิเคราะห์ (แห่ง)

(1) Scope 2 = ไฟฟ้า
(2) ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน)คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปรับปรุง
เดือนมกราคม 2562

2019 / 2562
จำ�นวนร้านค้า
ที่ทำ�การวิเคราะห์ (แห่ง)

Electricity (KWhr)

65

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

การใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)

Combined Energy Usage per Revenue THB ‘000
(KWhr / Revenue THB ‘000)

Combined CO2 Emission per Revenue THB ‘000 (kg CO2e / Revenue THB ‘000)

การใช้พลังงานโดยรวมต่อรายได้รวม (บาท ‘000)
(กิโลวัตต์ชั่วโมง / รายได้รวม บาท ‘000)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อรายได้รวม (บาท ‘000)
(กิโลกรัม เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / รายได้รวม บาท ‘000)

NMT Environmental Indicators

ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของบจก.นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง

Energy(1)

Carbon Dioxide Emission(2)(3)

พลังงาน(1)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(2)(3)

79.3
4.1

65.1

69.2

3.8

4.1

1.9
2.2
2016 / 2559

80.3

0.031

4.4

1,618

2.0

2.0

2.3

1.8

2.1

2.1

2017 / 2560

2018 / 2561

2019 / 2562

0.027

0.028

1,571

1,662

0.033
1,849

1,105

1,154

1,184

513

417

478

2017 / 2560

2018 / 2561

2016 / 2559

1,354
495
2019 / 2562

Electricity (Million KWhr)

Carbon Dioxide Emission Scope 2 (MT CO2e)

LPG (Million KWhr)

Carbon Dioxide Emission Scope 1 (MT CO2e)

Combined Energy per Ton Product (KWhr/Ton Product)

Combined CO2 Emission per Ton Product (MT CO2e / Ton Product)

การใช้ไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 2 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ scope 1 (เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง)

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวมต่อการผลิต 1 ตัน
(เมตริกตัน เทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ / ตันผลิตภัณฑ์)

การใช้พลังงานต่อการผลิต 1 ตัน (กิโลวัตต์ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)

Note:

(1) Conversion factors from Department of Alternative Energy Development and EfficiencyThailand		
(2) Scope 1 = LPG and Diesel / Scope 2 = Electricity 		
(3) Emission factors from Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) Carbon
footrpint for Organization updated in January 2019				
		

หมายเหตุ:

(1) ค่าการแปลงหน่วยพลังงานมาจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน-ประเทศไทย
(2) Scope 1 = ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน�้ำมันดีเซล / Scope 2 = ไฟฟ้า
(3) ค่าสัมประสิทธิก์ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ
มหาชน) คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปรับปรุงล่าสุดเดือนมกราคม 2562

Air Emission(1)(2)

การปล่อยมลพิษทางอากาศ(1)(2)

NOx as NO2 (Kg / Year)

466.3
252.4

158.3

39.6
2018 / 2561

114 2019 Sustainability Report

2019 / 2562

ออกไซด์ของไนโตรเจน (กิโลกรัม ต่อ ปี)

SO2 (Kg / Year)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (กิโลกรัม ต่อ ปี)

Note:

(1) Calculated from 1 stack of boiler in June 2019.
(2) The result of air emission (TSP, SO2, NOx as NO2 and CO) is within requirements of
Notification of Ministry of Industry - Air emission standard from factory B.E. 2549

หมายเหตุ:

(1) ค�ำนวณจากผลการตรวจปล่องในเดือนมิถุนายนปี 2562 ของ 1 ปล่องจากหม้อต้มน�้ำ
(2) ผลการตรวจอากาศที่ระบายออกเป็นไปตามข้อก�ำหนดประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

Minor International Public Company Limited

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

Water(1)(2)

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

น�้ำ(1)(2)

ปริมาณน�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัด(3)(4)(5)

Water
(Cubic meter)
การใช้น�้ำ
(ลูกบาศก์เมตร)

124,810

105,968

Water Usage
per Ton Product
(Cubic meter /
Ton Product)

การใช้นำ�้ ต่อการผลิต 1 ตัน
(ลูกบาศก์เมตร /
ตันผลิตภัณฑ์)

2.59

2.36

2.13

2.03

ปริมาณน�ำ้ ทิง้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัด
(ลูกบาศก์เมตร)

143,018

140,618

0.67

Treated Wastewater
Quantity (Cubic meter) 0.51

0.53

39,108
31,763

26,423

Treated Wastewater
per Ton Product
(Cubic meter /
Ton Product)

0.41
22,816

ปริมาณน�้ำทิ้งที่ผ่าน
การบ�ำบัดต่อการผลิต 1 ตัน
(ลูกบาศก์เมตร /
2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561 2019 / 2562
ตันผลิตภัณฑ์)

2016 / 2559 2017 / 2560 2018 / 2561 2019 / 2562

Treated Wastewater Quality(4)(5)
คุณภาพน�ำ้ เสียที่ผ่านการบ�ำบัด(4)(5)

≤ 450 mg/l

BOD (mg/l)

ค่าบีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

125.3

pH

7.4

46.4

19.8

≤ 600 mg/l

ค่าซีโอดี (มิลลิกรัมต่อลิตร)

266.1

136.3
66.1

2016 / 2559

2017 / 2560

2018 / 2561

2019 / 2562

Note:

(1) Water withdrawal source - Municipal water		
(2) RO concentrated water used in toilet flushing system: 2016=25%, 2017=31%,
2018=38%, 2019=21% of total water used. 		
(3) Total treated wastewater 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
			

Waste Generation
3.5

3.2

258.4
206.0

205.8
180.2

94.0
2016 / 2559

78.2
2017 / 2560

Hazardous (Ton)

ของเสียอันตราย (ตัน)

Non Hazardous (Ton)
ของเสียไม่อันตราย (ตัน)

≤ 100 mg/l

Oil and Grease (mg/l)

น�้ำมันและไขมัน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

14.0

4.7

4.5

2016 / 2559

2017 / 2560

1.9
2018 / 2561

2019 / 2562

หมายเหตุ:

(1) แหล่งน�้ำมาจากน�้ำประปาเพียงแหล่งเดียว
(2) น�้ำทิ้งจากระบบรีเวอร์ออสโมซิสถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่ในระบบชักโครกของห้องน�้ำ โดยคิดเป็น
ร้อยละ 25 ในปี 2559, ร้อยละ 31 ในปี 2560, ร้อยละ 38 ในปี 2561 และร้อยละ 21 ในปี 2562
ของปริมาณน�้ำใช้ทั้งหมด
(3) ปริมาณน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดถูกปล่อยลงสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร จังหวัดปทุมธานี				
(4) ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย - ระบบบ�ำบัดทางเคมี และระบบตะกอนเร่ง			
(5) มาตรฐานคุณภาพน�้ำทิ้งของ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี		
		

วิธีการกำ�จัดของเสีย

4.4

112.0

7.0

6.5

Waste Disposal Methods

การก่อกำ�เนิดของเสีย
3.9

7.0

9.2

COD (mg/l)
178.5

6-9

ค่าความเป็นกรดด่าง

174.4

173.1

96.9

32.7

77.5

2018 / 2561

26.7%

2017 / 2560

27.4%

2018 / 2561

32.1%

2019 / 2562

45.6%
30.3%

14.1% 13.6%
28.0%

47.2%
54.7%

14.3%
16.6%

25.4%

4.1%

19.9%

2019 / 2562(2)

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

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

2016 / 2559

Reuse (การใช้ซ�้ำ)
Recycling (การรีไซเคิล)
Recovery (การดึงกลับคืน)

Incineration (การเผา)
Landfill (การฝังกลบ)
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Minor Hotels’ Properties and Biodiversity
โรงแรมของไมเนอร์และความหลากหลายทางชีวภาพ

List of hotel properties located in or near protected areas of high biodiversity and their impacts
รายชื่อโรงแรมของไมเนอร์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่หรือใกล้เคียงกับพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

Operational sites
(owned, leased,
managed) in or
adjacent to protected
areas of high
biodiversity

Location

โรงแรมที่มีพื้นที่อยู่ใน
หรือใกล้พื้นที่อนุรักษ์ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่ตั้ง

Third-party
Partner
พันธมิตร
ที่ทำ� งานร่วม

Lewa Safari Camp & Lewa Conservancy, Lewa Wildlife
Kifaru House
Kenya
Conservancy,
Kenya
เลวา ซาฟารี แคมป์
ศูนย์อนุรักษ์ป่าเลวา ศูนย์อนุรักษ์
และ คาฟารู เฮ้าส์
เคนยา
พันธุส์ ตั ว์ปา่ เลวา
เคนยา
Joy’s Camp Shaba Shaba National
Nakuprat Gotu
Reserve, Kenya
Conservancy,
NRT
จอยส์ แคมป์ ซาบา
เขตอนุรักษ์แห่งชาติ Nakuprat Gotu
ซาบา เคนยา
Conservancy,
NRT
Tortilis Camp Amboseli Amboseli National
Park, Kenya

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

ขนาดของโรงแรมและ
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้อง
(ในและนอกพื้นที่อนุรักษ์)

ลักษณะของพื้นที่
ที่ได้รับการปกป้อง

Operating within 25,000 hectares of Lewa
Conservancy

Terrestrial

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์เลวา 25,000 เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน

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

Terrestrial

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ 13,000 เฮกตาร์
ในเขตอนุรักษ์แห่งชาติซาบา เคนยา

พื้นที่บนผิวดิน

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
ทอทิลสิ แคมป์ แอมโบเซลิ อุทยานแห่งชาติ
โรงแรมอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลิที่มีพื้นที่ 39,200
แอมโบเซลิ เคนยา
เฮกตาร์ และสนับสนุนการอนุรกั ษ์ โดยจ่ายค่าเช่าทีใ่ ห้กบั เจ้าของ
ทีด่ นิ ชาวมาไซเพือ่ อนุรกั ษ์แนวเชือ่ มต่อป่าพืน้ ที่ 12,000
เฮกตาร์
Elephant Pepper
Mara North
Mara North
Operating within 30,000 hectares Mara North
Camp Masai Mara
Conservancy,
Conservancy Conservancy, a privately leased 30,000 hectare
Masai Mara National
wildlife reserve that forms a Northern extension of
Reserve, Kenya
Masai Mara National Reserve
เอเลเฟนท์ เพพเพอร์
เขตอนุรักษ์แห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์มาร่า พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์มาร่านอร์ธขนาด
แคมป์ มาไซ มาร่า
มาไซ มาร่า เคนยา
เหนือ
30,000 เฮกตาร์ ซึ่งเป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทใ่ี ห้เช่าของเอกชน
และมีเขตติดกับทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า
Elsa’s Kopje Meru
Meru National Park,
Operating within 87,000 hectares of Meru National
Kenya
Park
เอลซา คอปปี้ เมรุ
อุทยานแห่งชาติเมรุ
พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติเมรุ
เคนยา
87,000 เฮกตาร์
Sand River Masai Mara Masai Mara National
Operating within 151,000 hectares of Masai Mara
Reserve, Kenya
National Reserve, Kenya
แซนด์ ริเวอร์ มาไซ มาร่า เขตอนุรักษ์แห่งชาติ
พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ของเขตอนุรักษ์แห่งชาติ
มาไซ มาร่า เคนยา
มาไซ มาร่า 151,000 เฮกตาร์
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Biodiversity
value
(terrestrial,
freshwater,
maritime
ecosystem)

Terrestrial

พื้นที่บนผิวดิน

Terrestrial

พื้นที่บนผิวดิน

Terrestrial
พื้นที่บนผิวดิน
Terrestrial
พื้นที่บนผิวดิน
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Operational sites
(owned, leased,
managed) in or
adjacent to protected
areas of high
biodiversity

Location
ที่ตั้ง

โรงแรมที่มีพื้นที่อยู่ใน
หรือใกล้พื้นที่อนุรักษ์ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ

Serengeti Migration
Camp and Serengeti
Pioneer Camp
เซเรนเกติ ไมเกรชัน่ แคมป์
และ เซเรนเกติ ไพโอเนียร์
แคมป์
Tarangire Treetops

ทารางกิรี ทรีท๊อปส์

Loisaba Tented
Camp, Loisaba Star
Beds and Loisaba
Lodo Springs
ลอยซาบา เต็นท์ แคมป์,
ลอยซาบา สตาร์ เบดส์
และ ลอยซาบา โลโด
สปริงส์
Anantara Medjumbe
Island
อนันตรา เมด์จุมเบ
ไอส์แลนด์

Third-party
Partner
พันธมิตร
ที่ทำ� งานร่วม

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

ขนาดของโรงแรมและ
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้อง
(ในและนอกพื้นที่อนุรักษ์)

Biodiversity
value
(terrestrial,
freshwater,
maritime
ecosystem)

ลักษณะของพื้นที่
ที่ได้รับการปกป้อง

Serengeti National
Park, Tanzania

Operating within 1.5 million hectares of Serengeti
National Park, Tanzania

Terrestrial

อุทยานแห่งชาติ
เซเรนเกติ แทนซาเนีย

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติ
เซเรนเกติ แทนซาเนีย ขนาดประมาณ 1.5 ล้านเฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน

North Eastern
boundary of
Tarangire National
Park in Tanzania
ฝัง่ ตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอุทยานแห่งชาติ
ทารางกิรี แทนซาเนีย
Loisaba Conservancy, Kenya

Randilen
Wildlife
Management
Area (WMA)
เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า Randilen
The Nature
Conservancy

Operating area of 81 hactares, within 31,500
Terrestrial
hectares of Randilen Wildlife Management Area,
adjacent to 285,000 hectares of Tarangire National
Park, Tanzania
พื้นที่โรงแรม 81 เฮกตาร์ อยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ 31,500
พื้นที่บนผิวดิน
เฮกตาร์ ใกล้กับอุทยานแห่งชาติทารางกิรี ซึ่งมีพื้นที่ 285,000
เฮกตาร์
Operating within 22,262 hectares of Loisaba
Terrestrial
Conservancy, Kenya

ศูนย์อนุรักษ์ลอยซาบา The Nature
เคนยา
Conservancy

พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในพื้นที่อนุรักษ์ 22,262 เฮกตาร์
ของศูนย์อนุรักษ์ลอยซาบา เคนยา

พื้นที่บนผิวดิน

Quirimbas National
Park, Mozambique

Operating within 17,000 hectares of Quirimbas
National Park, Northern coast of Mozambique, initiated government-sanctioned patrol and protection of
marine area from fishing and other incursions
พื้นที่โรงแรมอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติ Quirimbas ชายฝั่ง
ทิศเหนือของโมซัมบิก ขนาด 17,000 เฮกตาร์ สนับสนุน
การลาดตระเวนของภาครัฐ และการปกป้องพื้นที่ทางทะเล
จากการทำ�ประมงและการบุกรุกอื่นๆ
Adjacent to 1,430 hectares of Bazaruto Archipelago
National Park, southern coast of Mozambique.
พื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ Bazaruto ชายฝั่งทิศใต้
ของโมซัมบิก ขนาด 1,430 เฮกตาร์

Maritime

On Sir Beni Yas Island, a nature reserve of
the southwest coast of Abu Dhabi, covering 8,700
hectare area

Terrestrial
and maritime

บนเกาะเซอร์ บานี ยาส เขตอนุรักษ์ธรรมชาติชายฝั่ง
ตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐอาบูดาบี ครอบคลุมพื้นที่ 8,700
เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน
และทางทะเล

อุทยานแห่งชาติ
Quirimbas โมซัมบิก

Anantara Bazaruto
Island
อนันตรา บาซารูโต
ไอส์แลนด์

Bazaruto National
Park, Mozambique
อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะ Bazaruto
โมซัมบิก
Desert Islands by
Sir Bani Yas Island, Tourism
Anantara
United Arab
Development
Emirates
& Investment
Company
(TDIC)
เดสเสิร์ท ไอส์แลนด์ บาย เกาะเซอร์ บานี ยาส Tourism
อนันตรา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Development
& Investment
Company (TDIC)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

พื้นที่ทางทะเล

Terrestrial
and maritime
พื้นที่บนผิวดิน
และทางทะเล
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Operational sites
(owned, leased,
managed) in or
adjacent to protected
areas of high
biodiversity

Location
ที่ตั้ง

โรงแรมที่มีพื้นที่อยู่ใน
หรือใกล้พื้นที่อนุรักษ์ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพ

Qasr Al Sarab Desert Qasr Al Sarab,
by Anantara
United Arab
Emirates

Third-party
Partner
พันธมิตร
ที่ทำ� งานร่วม

Tourism
Development
& Investment
Company
(TDIC)
คัสร์ อัล ซาราป เดสเสิร์ท คัสร์ อัล ซาราป สหรัฐ Tourism
บาย อนันตรา
อาหรับเอมิเรตส์
Development
& Investment
Company
(TDIC)
Anantara Kihavah
Baa Atoll, Maldives
Maldives Villas

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

ขนาดของโรงแรมและ
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้อง
(ในและนอกพื้นที่อนุรักษ์)

ลักษณะของพื้นที่
ที่ได้รับการปกป้อง

Adjacent to Qasr Al Sarab Protected Area,
covering 30,800 hectare area

Terrestrial

พื้นที่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์คัสร์ อัล ซาราป ครอบคลุมพื้นที่
30,800 เฮกตาร์

พื้นที่บนผิวดิน

Operating area of 51 hactares, adjacent to 3,916
hectares UNESCO Biosphere Reserve, Baa Atoll,
Maldives
อนันตรา คิฮาวาห์
บา อะทอลล์ มัลดีฟส์
พื้นที่โรงแรม 51 เฮกตาร์ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ขนาด 3,916
มัลดีฟส์ วิลล่าส์
เฮกตาร์ ของบา อะทอลล์ ซึ่งเป็นเขตสงวนชีวมณฑลยูเนสโก
(UNESCO Biosphere Reserve) ในมัลดีฟส์
Anantara Golden
Chiang Rai,
Royal Forestry Operating area of 145 hactares along the Mekong
Triangle
Thailand
Department
River, which is an important biodiversity area
อนันตรา สามเหลี่ยม
เชียงราย ประเทศไทย กรมป่าไม้
พื้นที่โรงแรม 145 เฮกตาร์ บนพื้นที่ลุ่มแม่น�้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่
ทองคำ�
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ส�ำคัญ
Anantara Layan
Phuket, Thailand
Operating area of 8 hectares adjacent to 9,000
Phuket
hectares Sirinart National Park, Phuket, Thailand
อนันตรา ลายัน ภูเก็ต
ภูเก็ต ประเทศไทย
พื้นที่โรงแรมขนาด 8 เฮกตาร์ ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่อนุรักษ์
9,000 เฮกตาร์ ในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต
ประเทศไทย
JW Marriott Phuket Phuket, Thailand
Operating area of 43 hactares on Mai Khao Beach,
Resort & Spa, Anantara
adjacent to 9,000 hectares of Sirinath Natonal
Mai Khao Phuket Villas,
Marine Park in Phuket, Thailand
and Anantara Vacation
Club Phuket Mai Khao
เจ ดับบลิว แมริออท
ภูเก็ต ประเทศไทย
พื้นที่โรงแรมอยู่บนหาดไม้ขาว ครอบคลุมพื้นที่ 43 เฮกตาร์
ภูเก็ต, อนันตรา ไม้ขาว
ติดกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย
ภูเก็ต วิลล่าส์, อนันตรา
ซึ่งมีพื้นที่ 9,000 เฮกตาร์
เวเคชั่น คลับ - ภูเก็ต
Cardamom
Botum Sakor
Ministry of
Operating area of 20 hectares. Funding local partner
Concession
National Park,
Environment, Wildlife Alliance in protection of 18,000 hectares
Southern Cardamom Cambodia;
of wildlife corridor within Botum Sakor National Park,
Mountains,
Wildlife Alliance Southern Cardamom Mountains, Cambodia
Koh Kong, Cambodia
สัมปทานในเขตเทือกเขา อุทยานแห่งชาติ
กระทรวง
พื้นที่โรงแรม 20 เฮกตาร์ สนับสนุนเงินให้กับพันธมิตร
บรรทัด
โพทุมสาคร เทือกเขา สิ่งแวดล้อม
ในการอนุรักษ์พื้นที่ 18,000 เฮกตาร์ ของอุทยานแห่งชาติ
บรรทัดใต้ กัมพูชา
กัมพูชา และ
โพทุมสาคร เทือกเขาบรรทัดใต้ กัมพูชา
Wildlife Alliance
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Biodiversity
value
(terrestrial,
freshwater,
maritime
ecosystem)

Terrestrial
and maritime
พื้นที่บนผิวดิน
และทางทะเล

Terrestrial
พื้นที่บนผิวดิน

Terrestrial
and maritime
พื้นที่บนผิวดิน
และทางทะเล
Terrestrial
and maritime

พื้นที่บนผิวดิน
และทางทะเล

Terrestrial
and maritime

พื้นที่บนผิวดิน
และทางทะเล
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Impacts of Minor Hotels’ Biodiversity Protection Initiatives

ผลกระทบของโครงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของไมเนอร์ โฮเทลส์
Duration
of impacts

Reversibility or irreversibility of impacts

ระยะเวลา
ของผลกระทบ

ผลกระทบที่แก้ไขกลับคืนหรือ
ผลกระทบที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืน

Randilen Wildlife
Management Area
(WMA)

3 years

ระบบนิเวศทารางกิรี ช้างแอฟริกา
แทนซาเนีย

Randilen Wildlife
Management Area
(WMA)

3 ปี

South Male Atoll,
Baa Atoll,
Dhaalu Atoll Maldives

Reefs surrounding
resorts

5 years

ปะการังโดยรอบรีสอร์ท

5 ปี

Land & Life Foundation, together with Elewana’s
Tarangire Treetops, support the implementation
of innovative Human-Elephant Conflict mitigation
strategies to reduce conflict caused by crop damage.
By working with the local community, potential
direct positive impacts will be irreversible.
มูลนิธิ Land & Life และ ทารางกิรี ทรีทอ๊ ปส์ สนับสนุนทุน
ในการพัฒนาวิธีการลดความขัดแย้งของช้างและคน
ทีเ่ กิดขึน้ จากการทำ�ลายพืชผลโดยช้าง ผ่านการทำ�งานร่วมกับ
ชุมชนระยะยาว เพือ่ สร้างผลกระทบเชิงบวกทีไ่ ม่สามารถแก้ไข
กลับคืน
Minor Hotels in Maldives are the sole fund and
logistic 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 through education and
research program.
ไมเนอร์ โฮเทลส์ในมัลดีฟส์ เป็นผู้สนับสนุนเงินทุน
เพียงรายเดียวของโครงการอนุรักษ์ปะการังอย่างครบวงจร
ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ไม่สามารถแก้ไข
กลับคืน ให้กับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศปะการังให้
เป็นไปอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมให้ความรู้และการทำ�วิจัย
Working with IUCN, local government agencies
and communities to protect 90km of beach for
turtles and nesting.

Geographical
location
สถานที่ตั้ง

Tarangire
Ecosystem,
Tanzania

Species
affected

สายพันธุ์ที่ได้รับ
ผลกระทบ

African
Elephant

Coral
Ecosystem

แนวปะการังทาง
ระบบนิเวศปะการัง
มาเล่ย์ตอนใต้
บา อะทอลล์ และ
ดาห์ลู อะทอลล์
มัลดีฟส์
Tangalle, Sri Lanka Green, Olive
Ridley, Hawksbill,
Leatherback turtles
แทงเกล ศรีลังกา

เต่าตนุ เต่าหญ้า
เต่ากระ และ
เต่ามะเฟือง

Phuket, Thailand

Green and
Leatherback
turtles

ภูเก็ต ประเทศไทย

เต่าตนุ และ
เต่ามะเฟือง

Extent of areas
impacted

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

Coastal habitats from
Anantara Peace Haven
Tangalle Resort to Yala
National Park
พื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นถิ่นอาศัย
ของเต่าทะเลบริเวณโรงแรม
พีซ ฮาเวน ทังเกิล รีสอร์ท
จนถึงอุทยานแห่งชาติยาลา
Coastal habitats along
Mai Khao Beach

พื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นถิ่นอาศัย
ของเต่าทะเลบริเวณหาด
ไม้ขาว

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

2 Year

2 ปี

10+ years

10 ปีขึ้นไป

การทำ�งานร่วมกับ IUCN หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน
เพื่อปกป้องพื้นที่ถิ่นอาศัยและวางไข่ของเต่าทะเล
ซึ่งเป็นชายหาด 90 ก.ม.

The Mai Khao Marine Turtle Foundation works
with the Phuket Marine Biology Center on habitats
protection and the safe releases of this endangered
species. Through this initiative, potential direct
positive impacts on the endangered status of this
species will be irreversible.
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ทำ�งานร่วมกับ
ศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต ในการปกป้องพื้นที่ถิ่นอาศัย
และการปล่อยเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์กลับสู่ทะเล เพื่อสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 119

Sustainability Performance Data 2019

Geographical
location
สถานที่ตั้ง

Species
affected

สายพันธุ์ที่ได้รับ
ผลกระทบ

South East Asia

Asian Elephant

เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

ช้างเอเชีย

Extent of areas
impacted

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ระยะเวลา
ของผลกระทบ

Khao Yai and Thap Lan
National Parks,
Thailand. Salakphra
Wildlife Sanctuary,
Thailand. Cardamom
Landscape, Cambodia.
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติทับลาน
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ ประเทศไทย,
เทือกเขาบรรทัด กัมพูชา

Long term
and ongoing
community based
Human-Elephant
Conflict work
sponsored.
โครงการระยะยาว
และต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นการทำ�งาน
ร่วมกับชุมชน
เพื่อปรึกษาหารือ
และหาวิธีแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า
Botum Sakor National
5 years
Park, Cambodia

Koh Kong Provice, Forest /
Cambodia
Grassland /
Mangrove
Ecosystem
เกาะกง กัมพูชา
ระบบนิเวศป่าไม้ / อุทยานแห่งชาติโพทุมสาคร
ทุ่งหญ้า / ป่าโกงกาง กัมพูชา
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Duration
of impacts

5 ปี

Reversibility or irreversibility of impacts
ผลกระทบที่แก้ไขกลับคืนหรือ
ผลกระทบที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืน

By working with the local community, potential
direct positive impacts will be irreversible.

ทำ�งานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก
ที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืน

Ecosystem under threat from outside investors
and poachers. Our efforts would be likely reversed
resulting in ecosystem destruction if discontinued.
ระบบนิเวศกำ�ลังถูกคุกคามจากนายทุนและพรานป่า
หากโครงการหยุดลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้
ที่จะแก้ไขกลับคืน

Minor International Public Company Limited

ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562

96
Total

Species Under IUCN Red List of Threatened Species
Protected in the Areas Affected or Supported by Our Operations

รายชื่อของสัตว์ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากไมเนอร์

12

Species

32

Species

30

Species
Protected

Species

Critically Endangered

Vulnerable

Near Threatened

African White-backed Vulture (Gyps africanus)
Black Rhino (Diceros bicornis)
Elongated Tortoise (Indotestudo elongata)
Giant Soft-shell Turtle (Rafetus swinhoei)
Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata)
Hooded Vulture (Necrosyrtes monachus)
Indochinese Leopard
(Panthera pardus ssp. delacouri)
Royal Turtle (Batagur baska)
Ruppels Griffon (Gyps rueppellii)
Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis)
Sunda Pangolin (Manis javanica)
White-headed Vulture (Triginoceps occipitalis)

African Elephant (Loxodonta Africana)
African Golden Cat (Caracal aurata)
Arabian Oryx (Oryx leucoryx)
Asian Woollyneck (Ciconia episcopus)
Blue Coral (Heliopora coerulea)
Boulder Coral (Acropora hemprichii)
Bushy Table Coral (Acropora aculeus)
Cheetah (Acinonyx jubatus)
Clouded Leopard (Neofelis nebulas)
Dugong (Dugong dugon)
Flowerpot Coral (Alveopora gigas)
Great Hornbill (Buceros bicornis)
Greater Hog Badger (Arctonyx collaris)
Ground Pangolin (Smutsia temminckii)
Hammer Coral (Euphyllia ancora)
Hippopotamus
(Hippopotamus amphibious)
Indochinese Water Dragon
(Physignathus cocincinus)
King Cobra (Ophiophagus hannah)
Leatherback Turtle
(Dermochelys coriacea)
Lesser Adjutant (Leptoptilos javanicus)
Lion (Panthera Leo)
Loggerhead turtle (Caretta caretta)
Olive Ridley Turtle
(Lepidochelys olivacea)
Pagoda Coral (Turbinaria mesenterina)
Pineapple Coral (Physogyra lichtensteini)
Sambar (Cervus unicolor)
Smooth-coated Otter
(Lutrogale perspicillata)
Somali Ostrich (Struthio molybdophanes)
Southern Pig-tailed Macaque
(Macaca nemestrina)
Sri Lanka Blue Magpie (Urocissa ornata)
Sri Lanka Red-faced Malkoha
(Phaenicophaeus pyrrhocephalus)
Sun Bear (Ursus malayanus)

Bataleur Eagle (Terathopius Ecaudatus)
Beisa Oryx (Oryx beisa)
Bermuda Coral (Echinopora forskaliana)
Black Giant Squirrel (Ratufa bicolour)
Blackspot Tuskfish
(Choerodon schoenleinii)
Boulder Coral (Porites lobata)
Brain Coral (Platygyra lamellina)
Branched Sandpaper Coral
(Psammocora contigua)
Branded Broadbill (Eurylaimus javanicus)
Bushy Arcropid (Acropora tenuis)
Daisy Coral (Goniopora columna)
Eurasian Otter (Lutra lutra
Finger Coral (Acropora humilis)
Gerenuk (Litocranius walleri)
Interlocking Branch Table Acroporid
(Acropora divaricata)
Leopard (Panthera Pardus)
Lesser Kudu (Tragelaphus imberbis)
Lobate Daisy Coral (Goniopora lobata)
Octopus Coral (Galaxea fascicularis)
Oriental Darter (Anbinga melanogaster)
Painted Stork (Mycteria leucocephala)
Rusty-spotted Cat
(Prionailurus rubiginosus)
Sandpaper Coral (Psammocora digitata)
Sri Lanka Chestnut-backed Owlet
(Glaucidium castanotum)
Sri Lanka Spot-winged Thrush
(Zoothera spiloptera)
Star Coral (Favites abdita)
Striped Hyaena (Hyaena hyaen)
Volcano Coral (Diploastrea heliopora)
White Rhino (Ceratotherium simum)
White-throated Flowerpecker
(Dicaeum vincens)

เสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์

22

Species
Endangered

ใกล้การสูญพันธุ์

African Wild Dog (Lycaon rictus)
Asian Arowanna (Scleropages formosus)
Asian Elephant (Elephas maximus)
Banteng (Bos javanicus)
Blue-winged Leafbird (Chloropsis cochinchinensis)
Dhole (Cuon alpinus)
Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)
Fishing Cat (Prionailurus viverrinus)
Greater Adjutant (Leptoptilos dubius)
Green Sea Turtle (Chelonia mynas)
Green Peafowl (Pavo muticus)
Grevy’s Zebra (Equus grevyi)
Hairy-nosed Otter (Lutra sumatrana)
Indochinese Tiger (Panthera tigris ssp. corbetti)
Lappet-faced Vulture (Torgos tracheliotos)
Milky Stork (Mycteria cinerea)
Pallas’s fish eagle (Haliaeetus leucoryphus)
Pileated Gibbon (Hylobates pileatus)
Silvered Langur (Trachypithecus germaini)
Toque Macaque (Macaca sinica)
White-winged Duck (Asarcornis scutulata)
Yellow-headed Temple Turtle
(Heosemys annandalii)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2562 121

MEMBERSHIPS
AND
CERTIFICATIONS
สมาชิกและประกาศนียบัตร
ISO 14001

Green Key - Eco Label

Group - Europe and America

GMP

OHSAS

Villas
Excellent Establishment on
Labour Relations and Welfare
(National Level)

Hoteles más Verdes

Group - Europe

ISO 50001

Group - Europe

Group - Europe and America

Green Industry Level 4
(Green Culture)

Green Industry Level 3
(Green System)

BREEAM

HACCP

Villas

White Factory Program Award (Level 3)

by Anantara

The Golden Triangle Asian
Elephant Foundation

Ordinary member, International
Union for Conservation of
Nature (IUCN): Asian Elephant
Specialist Group

Exceptional

Good

ISO 9001
Tivoli Marina Vilamoura Algarve

Al Sahel Villa

Germany - Very Good
Anantara

LEED

100 Colombia - Silver
(New Construction)
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ISO 22000
ISO 45001

by Anantara

Demand Reduction), USAID

Minor International Public Company Limited

สมาชิกและประกาศนียบัตร
The Mai Khao Marine Turtle
Foundation

(2)

(2)

Responsible Tourism Tanzania:
Elewana Tarangire Treetops

AVANI Seychelles Barbarons

(2)

(2)

(2)

Union for Conservation of
Nature (IUCN)

Habitat Conservation Fund

(3)

(2)

Responsible Tourism Tanzania: Anantara Peace Haven Tangalle(2) Banana Island Doha by Anantara
Elewana The Manor at
(2)
(2)
Ngorongoro
Eastern Mangroves by Anantara(2)

Phangan Villas(2)
Maikhao Declaration Association

Declaration of Marine Turtle
Conservation of Thailand
(Phangnga - Phuket)

(2)
(2)

Environmental Rating: Minor
Hotels Zambia (AVANI Victoria
Falls Resort and The Royal
Livingstone by Anantara)

(2)

Niyama Private Islands Maldives(3)
(2)

(1)

Zambia by Anantara(2)

Al Sahel Villa(2)

(2)

Green Growth 2050 Members

Others

Responsible Tourism Tanzania:
Elewana Arusha Coffee Lodge

(2)

(1)

(1)

(2)

Eco-rating Certification

(2)
(2)

(2)

(2)
(2)

Responsible Tourism Tanzania:

(2)
(2)
(2)

(2)
(2)

(2)

:

Seed Level Certification,
Responsible Tourism Tanzania:
Elewana Serengeti Migration
Camp

(2)
(2)

Elephant Camp(1)

AVANI Deira Dubai(3)

(3)
(2)

AVANI Hai Phong Harbour View(2)

(3)

(2)
(2)

Responsible Tourism Tanzania:
Elewana Serengeti Pioneer
Camp

(4)

(2)

(1) Platinum Certification

(2)

(2) Gold Certification

Villas(2)

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

(2)

(3) Silver Certification
(4) Bronze Certification
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This report is printed on environment-friendly Green Paper with soy-based ink.
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COMPETING ON THE WORLD STAGE SUSTAINABLY :

CHANGE

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 99 อาคารเบอรลี่ยุคเกอร ชั้น 16 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท: +66 (0) 2365 7500 โทรสาร: +66 (0) 2365 7799
www.minor.com
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