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คู่ค้า
ไมเนอร์มุ่งเน้นการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าต้นน�้ำ โดยไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหารและ/หรือบริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และสิทธิมนุษยชน ณ สถานประกอบการของคู่ค้า เรายังคงน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ช่วยประหยัดต้นทุนมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการจัดซื้อ
และการช�ำระเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งไมเนอร์และคู่ค้า นอกจากนี้เรายังช่วยปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และได้รับการรับรอง

การบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืน

เราได้ปรับเป้าหมายปี 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับล�ำดับ
ความส� ำ คั ญ ทางธุ ร กิ จ และการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า ง
เหมาะสม และก�ำหนดขอบเขตใหม่จาก “คู่ค้าท้องถิ่น
ชั้ น ที่ 1 ด้ า นอาหารและบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ นประเทศไทย”
เป็น “คู่ค้าท้องถิ่นรายส�ำคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์
ของประเทศไทย” เรามีความยินดีที่จะรายงานว่า 100%
ของคู่ค้าท้องถิ่นรายส�ำคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์
ของประเทศไทย ได้รับการประเมินครบถ้วนแล้ว และไม่มี
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงในปี 2563

เราได้ น� ำ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การซั พ พลายเชน
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย ขยายผลไปใช้กับไมเนอร์
ฟู้ดในออสเตรเลีย และขยายเป้าหมายเป็น “100%
ของคู่ค้าท้องถิ่นรายส�ำคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์
ของประเทศไทยและออสเตรเลี ย ได้ รั บ การประเมิ น
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนภายในปี 2566”
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การอบรม ประเมิน และตรวจติดตามคู่ค้า

การอบรมด้านความยั่งยืน
ผ่านช่องทางออนไลน์

ประเทศไทย:

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 เราได้จัดการอบรม
ออนไลน์ให้กบั คูค่ า้ ท้องถิน่ ในประเทศไทย
จ�ำนวน 33 บริษัท เพื่อให้ความรู้ด้าน
ความยัง่ ยืน: สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และสิทธิมนุษยชน

0 คู่ค้าที่ถ(1)ูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงในปี 2563
27% ของคูค่ า้ ท้องถิน่ รายส�ำคัญชัน้ ที่ 1 และ ชัน้ ที่ 2 ด้านอาหาร
และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยได้รับการตรวจติดตามประจ�ำปี
4%(1)(2)ของคูค่ า้ ท้องถิน่ รายส�ำคัญชัน้ ที่ 1 และชัน้ ที่ 2 ด้านอาหาร

และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยที่มีผลการด�ำเนินงานดี ได้รับการ
ตรวจติดตามทุก 3 ปี

100% ของคู่ค้าที่ ได้รับการตรวจติดตามและมีความไม่
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน
เพื่อท�ำการแก้ ไข โดยมีก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จที่เหมาะสม เว้นแต่
คู่ค้า 1 รายที่ได้รับคะแนนเต็มจากการตรวจติดตาม

62% (3) ของคู่ค้าที่ ได้รับการตรวจติดตามซึ่งมีแผนการ
ด�ำเนินงานแก้ ไขแล้ว มีผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ดีขึ้น
ภายใน 12 เดือน

ประเด็นที่ ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
3 ล�ำดับแรก - ผลกระทบด้านสังคม

ประเด็นที่ ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
3 ล�ำดับแรก - ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

บุคลากรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

การจัดการของเสีย

การจัดการสารเคมี

การจัดการพลังงาน

• ไม่มีการแต่งตั้งและฝึกอบรมตามที่กฎหมายก�ำหนด
• จ� ำ นวนคณะกรรมการความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด และคณะกรรมการไม่สามารถ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดได้ เช่ น การเดิ น ตรวจ
ความปลอดภัยและประชุมประจ�ำเดือน
• เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ครบถ้วนและไม่พร้อมใช้งาน
• ไม่ มี อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อั น ตรายส่ ว นบุ ค คลและไม่ ไ ด้ ถู ก สื่ อ สาร
ให้พนักงานทราบ

สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน

• ไม่มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท�ำงานประจ� ำปีและ
วิธกี ารตรวจสอบไม่สอดคล้องกับกฎหมาย เช่น ไม่ทำ� การตรวจวัด
อุณหภูมิในพื้นที่ท�ำงานในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของปี
• ไม่มกี ารปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ไม่สอดคล้อง
กับกฎหมาย

• ของเสียอันตรายถูกเก็บรวมกับของเสียทั่วไป
• สถานที่จัดเก็บของเสียไม่เหมาะสม และไม่สามารถป้องกัน
การรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
• ใบขออนุญาตน�ำออกของเสียไม่ครอบคลุมของเสียจากการ
ด�ำเนินงานครบทุกประเภท
• ไม่มีการน�ำส่งรายงานการจัดการพลังงานประจ�ำปีให้กับ
หน่วยราชการตามที่กฎหมายก�ำหนด

การจัดการน�ำ้ ทิ้ง

• ผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมระบบบ�ำบัดน�้ำเสียไม่ ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนจากหน่วยราชการตามที่กฎหมายก�ำหนด
• ไม่มีการน�ำส่งรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษตามที่
กฎหมายก�ำหนด

หมายเหตุ:
(1) ร้อยละของคู่คา้ ท้องถิ่ นรายส�ำคัญชัน้ ที ่ 1 และชัน้ ที ่ 2 ด้านอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การตรวจติ ดตามในปี 2563
(2) การตรวจติ ดตามครัง้ แรกของคู่คา้ ทีม่ ี ความเสีย่ งต�่ำจากการประเมิ นด้านความยัง่ ยืนในปี 2561
(3) ค�ำนวณจากคู่คา้ ทีไ่ ด้รบั การตรวจติ ดตามในรอบ 12 เดือนและได้คะแนนทีด่ ีขึ้นจากการตรวจติ ดตามในปี 2563
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กระบวนการจัดซื้อโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

คู ่ ค้ า ของไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ โฮเทลส์
ราย ได้เข้าร่วมกระบวนการ
จัดซื้อโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในปี 2563
ท�ำให้มีคู่ค้ามากกว่า
รายที่ใช้
เทคโนโลยีนี้

1,100

1,500

ไมเนอร์ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
ปรับเปลีย่ นระบบการจัดซือ้ แบบดัง้ เดิมให้เป็นระบบใหม่ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการลดต้นทุนและขั้นตอนในการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชน
เข้ามาประยุกต์ใช้ ระบบจะปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นดิจิทัลตั้งแต่
การสร้างใบสัง่ ซือ้ ไปจนถึงการช�ำระเงินให้แก่คคู่ า้ กระบวนการดังกล่าว
สามารถตรวจสอบและติดตามได้โดยทั้งสองฝ่าย ส่งผลในการลดเวลา
ในการด�ำเนินการ ต้นทุนและการใช้กระดาษ

ประโยชน์ต่อคู่ค้าของเรา:
ลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ออกใบแจ้งหนี้จนถึงการช�ำระเงิน และสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
คู่ค้าสามารถใช้ใบแจ้งหนี้ยื่นพิจารณาขอสินเชื่อ
ธุรกิจจากธนาคารโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารกระแสเงินสด อีกทั้งยังลดขั้นตอนและ
การใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ โดยผ่านการใช้
ใบก� ำ กั บ ภาษี แ ละใบรั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมสรรพากร
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การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน
ไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย
และออสเตรเลีย จัดซื้อวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองด้าน
ความยั่งยืนในปี 2563 ดังนี้:

Forest Stewardship Council (FSC) and Programme for
the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
• ไมเนอร์ ฟู้ด: ไมเนอร์ แดรี่ และไมเนอร์ ชีส ในประเทศไทย
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง FSC 42 ตัน และกระดาษช�ำระที่
ได้รับการรับรอง FSC 6 ตัน
• ไมเนอร์ โฮเทลส์: โรงแรมและศูนย์การค้าในประเทศไทยมี
การจั ด ซื้ อ กระดาษถ่ า ยเอกสารและกระดาษช� ำ ระที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองจ�ำนวน 17 และ 18 แห่งตามล�ำดับ นอกจากนีม้ กี ารจัดซือ้
ป้ายติดกระเป๋าเดินทางและกระดาษพร้อมหัวจดหมายจ�ำนวน
99,000 ชิ้นในโรงแรม 4 แห่งในประเทศไทย
มาตรฐานการผลิตนํ้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO)
• ไมเนอร์ ฟูด้ : อาร์ต ออฟ เบคกิง้ จัดซือ้ มาการีนทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มากกว่า 447 ตัน
• ไมเนอร์ โฮเทลส์: มีการใช้น�้ำมันปาล์มและแผ่นมาการีนที่ได้รับ
การรับรองในโรงแรม 6 แห่งในประเทศไทย
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)
• ไมเนอร์ ฟู้ด: เดอะ คอฟฟี่ คลับ ในออสเตรเลียมีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองกว่า 221 ตัน
Marine Stewardship Council (MSC)
• ไมเนอร์ ฟู ้ ด : เดอะ คอฟฟี ่ คลั บ ในออสเตรเลี ย มี ก าร
จัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองกว่า 3.8 ตัน
Best Aquaculture Practices (BAP)
• ไมเนอร์ โฮเทลส์: โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทยจัดซื้อกุ้งขาว
แกะเปลือกไว้หางที่ได้รับการรับรองมากกว่า 4 ตัน
ไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง
• ไมเนอร์ ฟู้ด: ร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ ในออสเตรเลีย ใช้ไข่ไก่
จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง ประมาณ 10 ล้านฟองต่อปี รวมเป็น
ไข่ ไ ก่ ร ้ อ ยละ 91 ของปริ ม าณไข่ ไ ก่ ที่ ใ ช้ เนื่ อ งจากคู ่ ค ้ า ได้ รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
• ไมเนอร์ โฮเทลส์: โรงแรม 1 แห่งในประเทศไทย จัดซื้อไข่ไก่
จากแหล่งผลิตทีไ่ ม่ใช้กรงขังร้อยละ 4 ของไข่ทใี่ ช้ และเอ็นเอช โฮเทล
กรุป๊ จัดซือ้ ไข่ไก่ทงั้ หมดจากแหล่งผลิตทีไ่ ม่ใช้กรงขังส�ำหรับโรงแรม
ในประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และเยอรมนี

ไมเนอร์ โฮเทลส์ พยายามอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้น�ำการด�ำเนิน
ธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน ด้วยการออกนโยบายและความมุ่งมั่นด้าน
ความยั่งยืนที่หลากหลาย ได้แก่ “นโยบาย Heart to Hearth” มุ่งเน้น
การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและการวางแผนเมนูตามฤดูกาลส�ำหรับ
ร้ า นอาหารท้ อ งถิ่ น ของโรงแรมภายใต้ แ บรนด์ อ นั น ตราและอวานี
นโยบายส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล และค�ำมั่น
สัญญาในการจัดซื้อไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขังภายใน
ปี 2570 ที่น�ำไปใช้ในทุกโรงแรม

โครงการจัดซื้อกาแฟอย่างยั่งยืนของ Nomad Coffee
Group
Nomad เริ่มด�ำเนินโครงการการจัดซื้อกาแฟอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2553
เพื่ อ พั ฒ นาการตรวจสอบแหล่ ง ที่ ม าและคุ ณ ภาพของเมล็ ด กาแฟ
ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ทยี่ งั่ ยืนและคืนก�ำไรกลับไปยังชุมชนท้องถิน่
ของผู้ผลิตกาแฟ Nomad จัดซื้อเมล็ดกาแฟโดยตรงและจ่ายราคาเต็ม
ให้กับผู้ผลิตกาแฟใน 5 ประเทศ ได้แก่ บราซิล อินเดีย โคลัมเบีย เปรู
และฮอนดูรัส นอกจากนี้ Nomad ยังได้ริเริ่มโครงการเพื่อความยั่งยืน
อื่นๆ เช่น บรรจุภัณฑ์บรรจุกาแฟที่สามารถรีไซเคิลได้ การวัดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ และการเปรียบเทียบมาตรฐานกับโรงคั่วกาแฟอื่นๆ

85%

ของกาแฟที่ Nomad จัดซื้อ
ในปี 2563 มาจากโครงการ
จัดซื้อกาแฟอย่างยั่งยืน (SCP)
และมาตรฐานการรับรองอื่นๆ
เช่น Fairtrade หรือ Rainforest
Alliance เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมาย
ในการจัดซื้อเมล็ดกาแฟ
จากโครงการจัดซื้อกาแฟ
อย่างยั่งยืน (SCP) 100%
ภายในปี 2566
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พันธมิตรทางธุรกิจ
ความพยายามอย่างต่อเนือ่ งของไมเนอร์ในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวและยัง่ ยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการมีสว่ นร่วมกับองค์การทางการค้า
และอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้พิสูจน์ให้เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจท่ามกลางความท้าทายนี้
ประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าของไมเนอร์ ผสานกับความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นของพันธมิตร
ทางธุรกิจ ท�ำให้เกิดการท�ำงานร่วมกันเพื่อรักษาธุรกิจในช่วงเวลาที่ยากล�ำบากและขยายความส�ำเร็จในอนาคต

ความสัมพันธ์ที่ยาวนานและยั่งยืน
ไมเนอร์สร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของธุรกิจผ่านการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนและยาวนานกับผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้บริหารแบรนด์โรงแรม เจ้าของโรงแรม พันธมิตรร่วมทุนทางธุรกิจ และเจ้าของแบรนด์ที่เราจัดจ�ำหน่าย
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ล�ำดับเวลาความสัมพันธ์กับพันธมิตรของไมเนอร์

2529
2533
2549
2535
2538
2539

ไมเนอร์ โฮเทลส์
ไมเนอร์ ฟู้ด
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

2547
2544
2543
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ล�ำดับเวลาความสัมพันธ์กับพันธมิตรของไมเนอร์

2556

2557

2555
2554

2558

2551

PANTONE
1245 C

2559

2560

2561
2562
ไมเนอร์ โฮเทลส์
ไมเนอร์ ฟู้ด
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

2563

PANTONE
BLACK

C0 M0 Y0 K100
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ไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์ ฟู้ด

ความร่วมมือทางกลยุทธ์กับพันธมิตรร่วมทุนทางธุรกิจ เจ้าของโรงแรม
และผู้บริหารแบรนด์โรงแรม เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเติบโตและการ
ขยายธุรกิจในตลาดโลกของไมเนอร์ โฮเทลส์ ความร่วมมือเหล่านี้
ก่อให้เกิดการท�ำงานร่วมกันผ่านการแบ่งปันความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และจุดแข็งของแบรนด์

ไมเนอร์ ฟู้ด ได้เสนอโอกาสการเป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ภายใต้
แบรนด์ ข องเราและแบรนด์ ที่ เ ราเป็ น ผู ้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ นการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
ทั้งในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ โดยการสร้างระบบแฟรนไชส์ที่ดีที่สุด
และรักษาประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานเพือ่ ตอบสนองต่อชีวติ วิถใี หม่
ในปี 2563 ร้ อ ยละ 50 ของจ� ำ นวนร้ า นอาหาร 2,370 ร้ า นของ
ไมเนอร์ ฟู้ดเป็นร้านแฟรนไชส์

จ�ำนวนโรงแรมแบ่งตามประเภท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์
ภายใต้สิทธิการบริหารจัดการ
ห้องชุด
62
โรงแรมที่บริษัท
รับบริหาร
จัดการ
95

โรงแรมที่บริษัท
ร่วมลงทุน
25

โรงแรมที่บริษัท
เป็นเจ้าของ
119

จ�ำนวนร้านอาหารที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของและร้านแฟรนไชส์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ร้านที่ ไมเนอร์เป็นเจ้าของ

รวม

532
โรงแรมที่บริษัท
เช่าบริหาร
231

สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรม
แห่งเอเชีย (สจธอ.)
สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย (สจธอ.)
ก่อตั้งโดยไมเนอร์ โฮเทลส์ ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน
เลส์ โรชส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ด้านการบริหารโรงแรมและสันทนาการระดับโลก สจธอ. ผสมผสาน
หลักสูตรการศึกษาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน
เลส์ โรชส์ เข้ากับมุมมองการตลาดโรงแรมระดับโลก เพือ่ มอบประสบการณ์
การเรียนที่เข้มข้นภายใต้หลักสูตรปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการ
ธุ ร กิ จ บริ ก าร สจธอ. มีเป้าหมายสร้างบัณฑิตที่จะได้ต�ำแหน่งงาน
จากบริษัทนานาชาติหรือจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมเองในอนาคต
นักศึกษารุ่นแรกของสถาบัน จะเริ่มปีการศึกษาแรกในเดือนเมษายน
2564

Others*

ร้านแฟรนไชส์

240

572

รวม

332

112

326

รวม

214

240

496

รวม

256

99

รวม

427

328

65

รวม

49

114

*ไทย เอ็กซ์ เพรส Nomad Coffee Group และเบนิ ฮานา
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ไมเนอร์ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศและต่างประเทศสามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ผ่านความช่วยเหลือทีห่ ลากหลาย เช่น การขยายเวลาในการจ่ายค่าลิขสิทธิแ์ ฟรนไชส์ การยกเลิกค่าการตลาด และการอบรมการป้องกัน
ไวรัสโควิด-19
ในสถานการณ์ปกติไมเนอร์จะจัดการสัมมนาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และจัดอบรมต่างๆ ผ่านโครงการเสริมสร้างความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ เพือ่ ยกระดับการพัฒนาศักยภาพและความมัง่ คัง่ ทางการเงิน อย่างไรก็ดสี ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลักดันให้ทมี แฟรนไชส์
จัดอบรมและประชุมกลุ่มย่อยหรือจัดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง

การอบรม ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ประเทศไทย

การอบรมการจัดการธุรกิจ
สเวนเซ่นส์ ประเทศไทย

การจัดประชุมออนไลน์
ธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ กั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ ในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
ส�ำหรับท�ำการตลาดให้ประสบผลส�ำเร็จ
โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า

เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ กั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ ในการบริหารบุคลากรและ
สินค้าคงคลังเพือ่ ตอบรับกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี
กั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ น
ต่างประเทศ และสื่อสารกลยุทธ์การ
ด�ำเนินงานในปี 2564

รายละเอียด

การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น เฟซบุ๊ก
อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ ประหยัด
ค่าใช้จา่ ยมากกว่าช่องทางการตลาดแบบ
ดัง้ เดิมและสามารถสร้างการมีสว่ นร่วม
กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
อบรมความเชี่ ย วชาญด้ า นดิ จิ ทั ล ถู ก
น�ำเสนอให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ในประเทศไทย
เนื่องจากทางทีมเล็งเห็นความส�ำคัญ
และประโยชน์ของการใช้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเป็นช่องทางในการท�ำการตลาด
และสื่อสารกับลูกค้า การอบรม 2 วัน
ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ร้ อ ยละ 50 ทฤษฎี ร ้ อ ยละ 30 และ
กรณีศึกษาร้อยละ 20 จัดขึ้นระหว่าง
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563

สเวนเซ่นส์จัดอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ น
ประเทศไทย การอบรมมีเป้าหมายเพื่อ
ให้ ค วามรู ้ แ ละเทคนิ ค กั บ ผู ้ ป ระกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์ในการบริหารบุคลากร
และสินค้าคงคลัง ท่ามกลางตลาดที่
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารร้ า นอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และลดต้ น ทุ น การ
ด�ำเนินงาน การอบรมนี้จัดขึ้นในเดือน
สิงหาคม 2563

ที ม แฟรนไชส์ ต ่ า งประเทศจัดประชุม
ออนไลน์ให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ในประเทศกั ม พู ช า ลาว เมี ย นมา
เวียดนาม และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อสื่อสาร
กลยุทธ์ทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ของแบรนด์
ในปี 2564 และตัวอย่างการด�ำเนินงาน
ที่เป็นเลิศในปี 2563

ช่องทาง

ไมเนอร์สำ� นักงานใหญ่

ไมเนอร์ส�ำนักงานใหญ่

การจัดประชุมออนไลน์

ผู้เข้าร่วม

ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี
จ�ำนวน 40 ราย

ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ของสเวนเซ่นส์จ�ำนวน 40 ราย

ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ข องเดอะ
พิซซ่า คอมปะนี สเวนเซ่นส์ จากประเทศ
กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำ� นวน 40 ราย

ห่วงโซ่คุณค่า
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ไมเนอร์ได้ขยายธุรกิจอาหารให้ครอบคลุมตลาดเบเกอรี่ ไก่ทอดเกาหลี และกาแฟที่ก�ำลังเติบโต ผ่านการร่วมมือที่แข็งแกร่งกับผู้ผลิตที่มีประสบการณ์
แบรนด์ชั้นน�ำ และผู้ประกอบการที่มีเครือข่าย

อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง
ในปี 2563 ไมเนอร์และศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด ร่วมทุนก่อตั้งโรงงานรับจ้างผลิตสินค้าในจังหวัด
สมุทรสาคร ประเทศไทย เพื่อผลิตเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์จากแป้ง การร่วมทุนนี้มีเป้าหมาย
ทีจ่ ะขยายธุรกิจให้เข้าสูต่ ลาดเบเกอรีข่ นาดกลางทีก่ ำ� ลังเติบโต รวมทัง้ รองรับความต้องการทีม่ อี ยู่
ของโรงแรมและร้านอาหารในประเทศไทย โดยใช้ประสบการณ์ 20 ปีของศรีฟ้าในธุรกิจเบเกอรี่
ประกอบกับความเชี่ยวชาญของไมเนอร์ในธุรกิจบริการ

บอนชอน
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ไมเนอร์ลงทุนในการขยายแฟรนไชส์
ของบอนชอน ซึ่งเป็นผู้น�ำแบรนด์ไก่ทอดเกาหลี โดยมีเป้าหมายที่จะ
ขยายธุ ร กิ จ ไก่ ท อดเกาหลี ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย ถึ ง แม้ จ ะมี
ความท้าทายในการด�ำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
บอนชอนเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเพิ่ ม จ� ำ นวนสาขาขึ้ น ถึ ง สองเท่ า
จาก 42 สาขาเป็น 85 สาขาในปี 2563 เราได้ปรับการด�ำเนินงาน
โดยมุง่ เน้นการจัดส่งถึงบ้านในช่วงล็อกดาวน์และช่วงทีห่ า้ มรับประทาน
อาหารที่ร้าน การขยายตลาดของบอนชอนท�ำให้เราสามารถรองรับ
ความต้องการในตลาด และรักษาพนักงานทั้งหมดของแบรนด์ไว้ได้
ตลอดปี 2563

คอฟฟี่ เจอนี่
คอฟฟี่ เจอนี่ หรือ “กาแฟ…เจอกันที่นี่” เมื่อแปลเป็นภาษาไทย เป็น
แบรนด์ใหม่ของไมเนอร์ ฟู้ด ที่ร่วมมือกับเอสโซ่ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทเอ็กซอนโมบิล มุ่งพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟเพื่อให้
ตอบโจทย์ ข องลู ก ค้ า และนั ก เดิ น ทางที่ ม องหาเครื่ อ งดื่ ม คุ ณ ภาพดี
ในราคาที่เข้าถึงได้ โดยเริ่มต้นในสถานีบริการน�้ำมันของเอสโซ่ ธุรกิจนี้
เป็นการขยายชื่อเสียงทางด้านกาแฟของไมเนอร์ ฟู้ดและใช้ศักยภาพ
ของโรงคั่วกาแฟของเราในออสเตรเลีย ผสานเข้ากับรสนิยมของลูกค้า
คนไทย คอฟฟี่ เจอนี่ ต้องการเป็นสถานที่ส�ำหรับการพบปะ พักผ่อน
และเติมพลังของลูกค้าก่อนเดินทางต่อ

ห่วงโซ่คุณค่า
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ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์
ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์เป็นหนึง่ ในผูจ้ ดั จ�ำหน่ายแบรนด์สนิ ค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ด้วยการน�ำเสนอแบรนด์สนิ ค้าทีห่ ลากหลายครอบคลุม
สินค้าแฟชัน่ เครือ่ งใช้ในบ้าน และเครือ่ งครัว ในปี 2563 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จัดจ�ำหน่ายสินค้าจาก 12 แบรนด์ผา่ นจุดจัดจ�ำหน่ายสินค้า 459 จุดทัว่ ประเทศ

12
459
brands

outlets

การเป็นสมาชิกองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรม
ไมเนอร์เข้าร่วมในองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคที่เราด�ำเนินธุรกิจอยู่ เรามุ่งมั่นในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงที ความร่วมมือของเราอยู่ในรูปแบบของการจ่ายเงินสนับสนุนการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ในปี 2563 ไมเนอร์และบริษัทย่อย และเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ได้มีส่วนร่วมกับองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรม
23 องค์การ และสนับสนุนค่าสมาชิกประมาณ 2.8 ล้านบาท
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ลูกค้า
ไมเนอร์มุ่งมั่นน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า เรายังคงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราโดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกับลูกค้าเชิงรุก เพื่อเข้าใจความต้องการ ความปรารถนา และความคาดหวังของพวกเขา
ไมเนอร์มงุ่ มัน่ ในการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยการยกระดับประสบการณ์ทดี่ ใี ห้กบั ลูกค้าและสร้างสรรค์โครงการการตลาดเพือ่ สังคม เพือ่ เชิญชวน
ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชนของเรา บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่เพิ่มขึ้นได้แก่ “ภายในปี 2567
ไมเนอร์ ฟู้ดทุกแบรนด์น�ำเสนอเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนูต่อปี” โดยค�ำนึงถึงความตระหนักและความชอบที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
ในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี นอกจากนี้ไมเนอร์ โฮเทลส์ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายรายในการน�ำเสนอ
บริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เช่น ศูนย์การบูรณาการสุขภาพและการแพทย์แบบองค์รวม และบาร์วิตามินเพื่อสุขภาพ
ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกหน่วยธุรกิจได้ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยทั้งในโรงแรม
และร้านอาหาร เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของทั้งลูกค้าและพนักงาน โรงแรมของเรามีการด�ำเนินมาตรการด้านสุขภาพและสุขอนามัย เช่น
Anantara’s Stay with Peace of Mind, AvaniSHIELD, Oaks SureStay, Elewana’s Essential Elements และ Feel Safe at NH ในขณะที่
ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย ด�ำเนินการจัดส่งอาหารแบบ “ไม่มีการสัมผัสโดยตรง” (Zero Touch Delivery) และได้รับการรับรองจากโครงการยกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration:
SHA)

ความปลอดภัยและการตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร
ที่ไมเนอร์ อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราให้ความส�ำคัญสูงสุด เนื่องจากมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของลูกค้า เรามีขั้นตอนที่
เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าโรงแรมและร้านอาหารของเราให้บริการอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง

การอบรมผู้สัมผัสอาหาร

มาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
ร้านอาหาร

ในปี 2563 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดให้พนักงาน
ในธุรกิจร้านอาหารต้องผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร พนักงาน
ของไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทย จ�ำนวน 15,167 คน ผ่านการอบรม
ดั ง กล่ า ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.5 ของพนั ก งานที่ สั ม ผั ส อาหาร
พนักงานที่ยังไม่ผ่านการอบรมจะเข้าอบรมในปี 2564

ในปี 2563 NSF อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งเป็นองค์กรสากลอิสระ
ที่ ค วบคุ ม มาตรฐานในการดู แ ลสุ ข ภาพและความปลอดภั ย
จากอาหาร ยังคงให้ค�ำแนะน�ำและตรวจประเมินร้านแฟรนไชส์
ของไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี
และสเวนเซ่ น ส์ จ� ำ นวน 359 ร้ า น ได้ รั บ การประเมิ น ความ
ปลอดภัยอาหาร มาตรฐานของแบรนด์ และความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
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ผลการด�ำเนินงานในการตรวจสอบความปลอดภัย
และแหล่งที่มาของอาหารในปี 2563

ไทย

ออสเตรเลีย

ยุโรป

คู่ค้าที่ได้รับการประเมินตามแผนการประเมิน
ประจ�ำปี(1)

17%

16%

100%

คู่ค้าที่จัดท�ำแผนการปรับปรุงแก้ไขความไม่เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดที่พบจากการตรวจประเมิน
เว้นแต่คู่ค้ารายที่ได้รับคะแนนเต็มจากการตรวจ
ติดตาม

100%

100%

0%

คู่ค้าที่จัดท�ำแผนการปรับปรุงแก้ไขและมีผลการ
ด�ำเนินงานที่ดีขึ้นภายใน 12 เดือน หลังจากมี
การจัดท�ำแผน(2)

6%(4)

25%(4)

0%

คู่ค้าที่มีผลการด�ำเนินงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
เชิ ง ลบ ส่ ง ผลถึ ง การระงั บ ความสั ม พั น ธ์ ท าง
ธุรกิจ(3)

0.5%(5)

0%

0%

วิธีการตรวจประเมินคู่ค้า

การตรวจประเมินในสถานทีข่ องคูค่ า้ โดยผูต้ รวจประเมินของ การติดตามใบอนุญาตที่ออก
ไมเนอร์ หรือบริษทั ตรวจประเมินทีไ่ ด้รบั การรับรองจากไมเนอร์ โดยหน่วยงานราชการในแต่ละ
ท้องที่

หมายเหตุ:
(1) รวมการตรวจติ ดตามทัง้ หมดทีเ่ กิ ดในปี 2563 เช่น การตรวจติ ดตามคู่คา้ รายใหม่ และการตรวจติ ดตามคู่คา้ รายปัจจุบนั
(2) ค�ำนวณจากคู่คา้ ทีไ่ ด้รบั การตรวจติ ดตามในปี 2562 และได้รบั คะแนนในการตรวจติ ดตามสูงขึ้นในปี 2563
(3) ร้อยละของคู่คา้ ทีไ่ ด้รบั การตรวจติ ดตามภายในปี 2563
(4) ค�ำนวณจากคู่คา้ ทีไ่ ด้รบั การตรวจติ ดตามภายใน 12 เดือนนับจากการตรวจติ ดตามในครัง้ ก่อนหน้านี ้ ซึ่งร้อยละ 94 และ 75 ของคู่คา้ ในประเทศไทยและออสเตรเลีย
ตามล�ำดับ ได้รบั การตรวจติ ดตามห่างกันมากกว่า 12 เดือนแต่ไม่เกิ น 3 ปี
(5) ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิ จการ (รง.4) ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและพบปัญหาใหญ่ดา้ นคุณภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ทั่วโลก
พนักงานทุกคนในฝ่ายบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ และฝ่ายครัวของโรงแรมทุกแห่งทัว่ โลก ต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
และสุขาภิบาลอาหาร

การตรวจสอบแหล่งที่มาของปลา โดยไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศจีน
ไมเนอร์ ฟู้ดในประเทศจีนยังคงขยายโครงการตรวจสอบแหล่งที่มา ซึ่งตรวจสอบและติดตามห่วงโซ่อุปทานจากต้นน�้ำสู่ปลายน�้ำ
ของปลาสดที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักส�ำหรับร้านอาหารริเวอร์ไซด์ ในปี 2563 โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่ปลาสองชนิดคือ ปลาเฉา (Grass
Carp) และปลาชิงเจียงซึ่งใช้ในร้านค้าทุกแห่งในภาคตะวันออกของจีน และในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศจีนจะด�ำเนินโครงการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาส�ำหรับร้านอาหารในภาคเหนือทั้งหมด และจะขยายการตรวจสอบครอบคลุมพันธุ์ปลาเพิ่มอีก 1 สายพันธุ์
คือปลาช่อน
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สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ไมเนอร์ โฮเทลส์ – การปกป้องสุขภาพ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ ซึง่ ประกอบด้วยโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ และเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊
รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในโรงแรมทั่วโลก
มาตรการการปกป้องสุขภาพถูกน�ำไปใช้เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสและปกป้องสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน มาตรการนี้
สร้างความมั่นใจในการปกป้องลูกค้าตลอดระยะเวลาเข้าพักในโรงแรมตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าพักจนกระทั่งวันที่ออกจากโรงแรม

แบรนด์
โครงการ

Stay with Peace
of Mind

AvaniSHIELD

Elewana’s
Essential
Elements

Feel Safe
at NH

Oaks SureStay

ไมเนอร์ ฟู้ด – มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19
เนื่องจากสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุด
ของเรา มาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดจึงได้ถูกก�ำหนดขึ้นส�ำหรับ
ไมเนอร์ ฟู้ด ทุกแบรนด์ ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์,
ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, บอนชอน และ
เบซิล เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และความ
เป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าและพนักงาน
ร้ า นอาหารทุ ก ร้ า นด� ำ เนิ น การและปรั บ ปรุ ง มาตรการสุ ข อนามั ย
ในสถานที่ ท� ำ งานให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น พนั ก งานได้ รั บ การอบรมขั้ น ตอน
ความปลอดภัยและสุขอนามัย อีกทั้งสร้างความมั่นใจในมาตรฐาน
ความปลอดภัยขั้นสูงสุดผ่านมาตรการ “ไม่มีการสัมผัสโดยตรง”
ซึง่ น�ำไปใช้ทงั้ การรับประทานอาหารทีร่ า้ น และการซือ้ กลับบ้าน รวมถึง
การบริการส่งอาหารโดย 1112 เดลิเวอรี่ นอกจากนี้ร้านอาหารของ
ไมเนอร์ ฟูด้ ประเทศไทยทุกร้าน ยกเว้นเคาน์เตอร์แดรี่ ควีน ได้ปฏิบตั ติ าม
และได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration
(SHA)
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ซิซซ์เลอร์ – ขนมปัง Low GI
ซิ ซ ซ์ เ ลอร์ ป ระเทศไทยเปิ ด ตั ว กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่
จากขนมปังที่มีดัชนี ไกลซีมิกต�่ำ (Low GI) ด้วยเมนู
“แซนวิ ช GI ต�่ำ” ในเดือนตุลาคม 2563 ซิซซ์เ ลอร์
เปิดตัวแซนวิช GI ต�ำ่ เป็นเมนูสขุ ภาพทางเลือกทีส่ ามารถ
เลือกซื้อได้ในขณะเดินทาง ส�ำหรับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่
ในเมืองที่เร่งรีบและต้องการดูแลสุขภาพ โดยน�ำเสนอ
6 รสชาติ ได้แก่ แซนวิชซีซาร์ ไก่ แซนวิชแฮมไข่ แซนวิช
ทูน่าและข้าวโพดแบบเผ็ด แซนวิชหมูสไลด์และไข่ แซนวิช
ทูนา่ และคลับแซนวิช แซนวิชวางจ�ำหน่ายทีร่ า้ น “ซิซซ์เลอร์
ทูโก” ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางการคมนาคมหลักต่างๆ
ในกรุงเทพฯ ขนมปังทีม่ ดี ชั นีไกลซีมกิ ต�ำ่ ช่วยรักษาระดับ
น�้ำตาลในเลือด ซึ่งเหมาะกับผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน
หรือก�ำลังลดน�้ำหนัก

ซิซซ์เลอร์ - Plant-based meat
หลังจากการเปิดตัวไปเมื่อปี 2562 เมนู 100%
plant-based ภายใต้แคมเปญ “Taste the
Future” ของ ซิซซ์เลอร์ ประเทศไทยยังคง
ให้ บ ริ ก ารเมนู เ พื่ อ สุ ข ภาพส� ำ หรั บ ตลาด
ในประเทศไทย ในปี 2563 ซิซซ์เลอร์เปิดตัว
เมนูใหม่ 2 เมนูคือ ออมนิสเต๊กและสปาเก็ตตี้
ซอสทรั ฟ เฟิ ล และบี ย อร์ น เบอร์ เ กอร์ ซ อส
บาร์บีคิว ถึงแม้ว่าร้านซิซซ์เลอร์ต้องปิดบริการ
ในร้านในช่วงที่มีมาตรการห้ามรับประทาน
อาหารในร้ า นจากภาครั ฐ แต่ เ มนู ดังกล่าว
สามารถสร้ า งรายได้ ม ากกว่ า 4 ล้ า นบาท
ผ่านบริการจัดส่งถึงบ้าน
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น�้ำผลไม้สกัดเย็นจากซิซซ์เลอร์

แดรี่ ควีน - ไอศครีมที่ ไม่มีส่วนผสมของนม

ซิซซ์เลอร์ประเทศไทยน�ำเทคนิคการสกัดเย็นด้วยความดันสูง
(HPP) มาใช้กับน�้ำผลไม้สกัดเย็นที่ประสบความส�ำเร็จจาก
การเปิดตัวเมือ่ ปี 2562 เทคนิคนีช้ ว่ ยให้ซซิ ซ์เลอร์สามารถรักษา
ความสดและสารอาหารของผักและผลไม้สดที่ใช้ในการผลิต
น�ำ้ ผลไม้สกัดเย็น จึงช่วยเพิม่ คุณค่าทางโภชนาการและส่งเสริม
สุขภาพของผู้บริโภค

แดรี่ ควีนเปิดตัวซอฟต์เสิร์ฟใหม่ที่ไม่มีส่วนผสมของนม มุ่งตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของผู ้ บ ริ โ ภคอาหารมั ง สวิ รั ติ แ ละผู ้ ที่
แพ้นม ผลิตภัณฑ์ใหม่นใี้ ช้นำ�้ มะพร้าวแท้เป็นส่วนประกอบหลัก และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชซึ่งมีน�้ำตาลน้อยลงร้อยละ 20 และมีแคลอรี่
ต�่ำลงร้อยละ 10 ผลิตภัณฑ์ถูกน�ำเสนอที่ร้านค้า 480 แห่งทั่วประเทศ
ช่วงเทศกาลกินเจในเดือนตุลาคม 2563

ห่วงโซ่คุณค่า
คู่ค้า

17

พันธมิตรทางธุรกิจ

ลูกค้า

ความปลอดภัยและการตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร | สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี | การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า |
โครงการการตลาดเพื่อสังคม | การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
ไมเนอร์เชื่อว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าจะช่วยสร้างความภักดีและการรักษาลูกค้าได้ เราได้ติดตามความภักดี
ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งเน้นในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามีประสิทธิภาพและทันท่วงที รวมทั้งมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

ดัชนีความภักดีของลูกค้าประจ�ำปี 2563

ความภักดีของลูกค้า
ในปี 2563 ไมเนอร์มีความก้าวหน้าในการสร้าง
มาตรฐานการวัดความภักดีของลูกค้าด้วยการใช้
“ดัชนีความภักดีของลูกค้า” (NPS) กับทุกหน่วย
ธุ ร กิ จ ซึ่งรวมถึงแบรนด์ภ ายใต้ ไมเนอร์ โฮเทลส์
ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ไมเนอร์ โฮเทลส์
เป็นกลุ่มธุรกิจแรกที่น�ำ NPS มาใช้เป็นมาตรฐาน
และด้วยเหตุนี้ในช่วงปลายปี 2562 เราจึงได้กำ� หนด
เป้าหมาย 5 ปี “ดัชนีความภักดีของลูกค้า (NPS)
ของไมเนอร์ โฮเทลส์ เพิ่มขึ้นเป็น 50 ภายในปี 2567”

46%

79%

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์ ฟู้ด

92%

74%

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์

รวม ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล

แนวทางการสื่อสารของบริษัท
ในปี 2563 เราได้จัดท�ำ แนวทางการสื่อสารของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้ ไมเนอร์และหน่วยงาน
ในเครือในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่บริษัทติดต่อด้วยโดยเฉพาะลูกค้า คู่ค้า สื่อมวลชน
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
ในเชิงบวกและสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น

ในปี 2563 ไม่พบผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และการสือ่ สารด้านการตลาดทีข่ ดั ต่อกฎหมายอย่างมีนยั ส�ำคัญ
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โครงการการตลาดเพื่อสังคม
ไมเนอร์มงุ่ มัน่ ในการเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและสร้างสรรค์โครงการการตลาดเพือ่ สังคม เพือ่ เชิญชวน
ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมและชุมชนของเรา

ไมเนอร์ ฟู้ด - เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
“ซื้อ 1 ให้ 1”

ไมเนอร์ ฟู้ด – การสนับสนุนสังคมของซิซซ์เลอร์
ซิซซ์เลอร์ ประเทศไทยได้ริเริ่มการสนับสนุนเชิงพาณิชย์หลายโครงการ
เพือ่ ระดมทุนและสนับสนุนการท�ำความดีในประเทศไทย ตัง้ แต่ปี 2558
ซิ ซ ซ์ เ ลอร์ ไ ด้ ร ่ ว มมื อ กั บ Food4Good ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รไม่ แ สวงหา
ผลก�ำไรที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่ยากไร้
ในประเทศไทย ภายใต้ โ ครงการนี้ ทุ ก ครั้ ง ที่ ลู ก ค้ า สั่ ง เมนู ส เต๊ ก เนื้ อ
นิวยอร์ค ซิซซ์เลอร์จะร่วมบริจาค 10 บาท ในการจัดหาอาหารที่มี
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการให้ กั บ เด็ ก ที่ ด ้ อ ยโอกาสเหล่ า นั้ น นอกจากนี้
ซิซซ์เลอร์ยังบริจาคเงิน 5 บาทจากการขายน�้ำผลไม้สกัดเย็นให้กับ
มูลนิธิสติ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา
สุ ข ภาพและการศึ ก ษาส� ำ หรั บ เด็ ก และเยาวชนที่ มี ค วามเสี่ ย งและ
ด้อยโอกาสในประเทศไทย ในปี 2563 ทั้งสองโครงการนี้ได้ร่วมบริจาค
เงินจ�ำนวน 626,000 บาทเพื่อสนับสนุนภารกิจของทั้งสององค์กร
นอกจากนี้ซิซซ์เลอร์ยังบริจาค GiveCards มูลค่า 168,295 บาทให้กับ
Socialgiver กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยซึ่งน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
และบริการลดราคาผ่านทางแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ โดยน�ำ
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือสังคมผ่านองค์กรที่ได้รับการ
ตรวจสอบโดย Socialgiver แล้ว

เดอะ พิ ซ ซ่ า คอมปะนี ได้ อ อกแคมเปญการสนั บ สนุ น
เชิงพาณิชย์ “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซื้อ 1 ให้ 1 คุณอิ่มท้อง
น้องอิ่มด้วย” และเชิญชวนให้ลูกค้าที่ซื้อพิซซ่าหนึ่งถาด
และบริจาคอีกหนึ่งถาดให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
แคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
และพันธมิตรอื่นๆ ได้บริจาคพิซซ่าจ�ำนวน 5,000 ถาด
เพื่อแจกจ่ายให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเด็กและโรงเรียน
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ – โครงการอนันตราดอลลาร์ฟอร์ดีดส์
โครงการอนันตราดอลลาร์ฟอร์ดีดส์ เป็นโครงการระยะยาวที่เชิญชวนลูกค้าที่เข้าพักร่วมบริจาคเงินประมาณหนึ่งเหรียญสหรัฐต่อคืน โดยไมเนอร์
โฮเทลส์จะร่วมสมทบทุ นเท่ากับมูลค่าที่ลูกค้าร่วมกันบริจาค และน�ำไปสนับสนุนโครงการทางสังคมระยะยาวเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี
ของสมาชิกในชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม

ประเทศไทย

ประเทศเวียดนาม

โครงการอนั น ตราดอลลาร์ ฟ อร์ ดี ด ส์ ยั ง คงให้ ก ารสนั บ สนุ น องค์ ก ร
ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิโกลเด้นไทรแองเกิ้ล เอเชียน
เอลเลเฟ่น มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาวและศูนย์สมเด็จ
พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ แม้ว่า
โรงแรมในประเทศไทยไม่ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2563 เนือ่ งจาก
ข้อจ�ำกัดทางการเดินทาง เรายังสามารถระดมเงินบริจาคทัง้ หมดจ�ำนวน
1,693,566 บาท เพื่อสนับสนุนให้ทั้ง 3 องค์กรสามารถด�ำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง

อนันตรา ฮอยอัน อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์ และอวานี กวีเญิน รีสอร์ท
แอนด์ สปา ระดมทุน 5,984 เหรียญสหรัฐจากโครงการดอลลาร์
ฟอร์ดีดส์เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ Kianh ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลก�ำไร
เพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษในภาคกลางของเวียดนาม เงินบริจาคให้การ
ช่วยเหลือเด็กจ�ำนวนประมาณ 100 คน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ
อย่างไรก็ดีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ท�ำให้โรงแรมไม่สามารถจ้างงานผู้จบการศึกษาจากมูลนิธิในปี 2563
เหมือนเช่นในปีก่อนหน้านี้ได้
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การสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
ไมเนอร์ ฟู้ด - ร้านสเวนเซ่นส์ Flagship ประจ�ำภูมิภาค
จังหวัดน่าน
สเวนเซ่นส์ตอกย�้ำการเป็นแบรนด์ไอศกรีมชั้นน�ำที่มุ่งส่งมอบ
ประสบการณ์สดุ พิเศษให้กบั ลูกค้า ด้วยการเปิดสเวนเซ่นส์สาขากาดน่าน
ซึ่งเป็นการออกแบบด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นไทลื้อเมื่อเดือนกรกฎาคม
2563 ร้านนี้ได้ถูกพูดถึงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่เนื่องด้วย
การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้สเวนเซ่นส์เพิ่มความพิเศษ
ให้กบั ลูกค้าทีม่ าสาขากาดน่าน ด้วยการพัฒนาเมนูมะไฟจีนซันเด ซึง่ เป็น
ผลไม้พื้นบ้านประจ�ำจังหวัดน่าน
สเวนเซ่นส์สาขากาดน่านเป็นร้าน Flagship ประจ�ำภูมิภาคสาขาที่สอง
ต่อจากสาขาภูเก็ตที่ออกแบบตามแนวคิด Regional Flagship Store

ไมเนอร์ ฟู้ด - Sweet Aholic by Swensen’s
สเวนเซ่นส์เข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยรุ่นใหม่ ด้วยการมอบประสบการณ์
ใหม่ของร้านป๊อปอัพขนมหวาน “Sweet Aholic by Swensen’s” คาเฟ่
ที่มีการออกแบบสไตล์มินิมอลนี้เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 18 - 31
ธันวาคม 2563 ที่สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นห้างร่วมสมัยชื่อดัง
ใจกลางกรุงเทพฯ ร้านนี้ให้บริการครัวซองต์แบบฝรั่งเศสที่หอมกรุ่น
ด้วยเนยสูตรพิเศษ เสิร์ฟด้วยไอศกรีมจากสเวนเซ่นส์และเมนูเครื่องดื่ม
ที่หลากหลาย
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ไมเนอร์ ฟู้ด – หุ่นยนต์อัจฉริยะของซิซซ์เลอร์
ซิซซ์เลอร์ประเทศไทยท�ำงานร่วมกับบริษัท Pudu Technology ที่มี
ส�ำนักงานใหญ่อยู่ที่เซินเจิ้น พัฒนาหุ่นยนต์บริการที่สามารถน�ำลูกค้า
ไปนั่งยังที่โต๊ะ เสิร์ฟอาหาร เก็บจานและร้องเพลง การใช้หุ่นยนต์นี้
เป็นการตอบสนองต่อมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ต้องการการ
เว้นระยะห่าง เพื่อลดการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความมั่นใจ
ในมาตรฐานสุขอนามัยและความปลอดภัย นอกจากนี้หุ่นยนต์ยัง
สามารถเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าที่มารับประทานอาหารพร้อมกับ
ปรับปรุงการด�ำเนินงาน เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ซิซซ์เลอร์ให้บริการ
หุ่นยนต์ 3 ตัวที่ส าขาสยามเซ็นเตอร์แ ละจะขยายไปยังสาขาอื่นๆ
เพิ่มเติมในปี 2564

ไมเนอร์ ฟู้ด – ซิซซ์เลอร์ทูโก
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซิซซ์เลอร์ประเทศไทยเปิดตัว “ซิซซ์เลอร์
ทูโก” (Sizzler To Go) ครั้งแรกด้วยแนวคิดแกร๊บแอนด์โก ที่สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอส ศาลาแดง เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพที่หลากหลาย เช่น สลัด แซนวิช Low GI โยเกิร์ตและน�ำ้ ผลไม้
สกัดเย็นให้กับผู้บริโภคในเมืองที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ภายในปี 2563
ซิ ซ ซ์ เ ลอร์ ไ ด้ ข ยายแนวคิ ด นี้ ไ ปยั ง ศู น ย์ ก ลางการคมนาคมหลั ก ใน
กรุงเทพฯ อีก 5 แห่ง

ไมเนอร์ ฟู้ด – มาตรฐานใหม่ในการจัดส่งอาหาร
ด้วยการเติบโตของตลาดการจัดส่งอาหารในประเทศไทย ไมเนอร์
ฟู้ดปรับโฉมบริการจัดส่งส�ำหรับแบรนด์อาหารในประเทศไทย
โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานและ
สร้างมาตรฐานคุณภาพการบริการ บริการจัดส่ง “1112 เดลิเวอรี”่
ให้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ช่วยให้
ลูกค้าสามารถสั่งอาหารจากแบรนด์ต่างๆ ของไมเนอร์ ฟู้ดและ
แบรนด์อื่นๆ ได้ในแพลตฟอร์มเดียว พนักงานจัดส่งปฏิบัติตาม
มาตรการด้ า นความปลอดภั ย และสุ ข อนามั ย อย่ า งเคร่ ง ครั ด
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยสูงสุด
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ไมเนอร์ ฟู้ด – ไมเนอร์ ฟู้ด เข้าสู่ธุรกิจจัดเลี้ยง
ไมเนอร์ ฟู้ด ประเทศไทยมองเห็นโอกาสในการท�ำธุรกิจจัดเลี้ยง
จากการที่บริษัทต่างๆ เริ่มจัดประชุมและจัดงานภายในองค์กร
มากขึ้น แนวคิดในการให้บริการจัดเลี้ยงเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม
2563 ด้ ว ยการสร้ า งสรรค์ เ มนู ที่ เ หมาะสมกั บ บริ ก ารจั ด เลี้ ย ง
เราน�ำร่องโครงการนี้ในงานประชุมภายในเมื่อเดือนตุลาคมและ
เริ่มเสนอบริการนี้ให้กับลูกค้าเป้าหมาย เมนูจัดเลี้ยงมีทั้งอาหาร
และเครื่องดื่มจากอาร์ต ออฟ เบคกิ้ง, บอนชอน, เบร็ดทอล์ค,
เบอร์เกอร์ คิง, คอฟฟี่ เจอนี่, แดรี่ ควีน, ซิซซ์เลอร์, สเวนเซ่นส์,
เดอะ คอฟฟี่ คลับ และเดอะ พิซซ่า คอมปะนี บริการ “1112
Catering” นี้จะเสนอให้กับลูกค้ามากขึ้นในปี 2564

ไมเนอร์ โฮเทลส์ - ความหรูหราอย่างแท้จริง
และการสัมผัสถึงประสบการณ์ท้องถิ่น โดยอนันตรา
แบรนด์อนันตรา ของไมเนอร์ โฮเทลส์ มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่
สะท้อนถึง “ความหรูหราอย่างแท้จริงและการสัมผัสถึงประสบการณ์
ท้องถิ่น” จึงออกแบบประสบการณ์ให้ลูกค้าที่มาพักได้มีโอกาสสัมผัส
กับวัฒนธรรม วิถีชีวิต และความสวยงามของธรรมชาติ ในบริเวณ
ที่โรงแรมตั้งอยู่

อนันตรา มายอา เซเชลล์ วิลล่า
โรงแรมเป็ น รี ส อร์ ท หรู มี วิ ล ล่ า ส่ ว นตั ว บนคาบสมุ ท รของเซเชลส์
ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในมหาสมุทรอินเดีย โรงแรมให้บริการเฮลิคอปเตอร์
ชมวิ ว และเดิ น ทางไปยั ง เขตรั ก ษาพั น ธุ ์ น ก Aride ลู ก ค้ า สามารถ
เดินส�ำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าส่วนตัว เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพืช
สัตว์ และดูนกประจ�ำถิ่นหลากหลายสายพันธุ์ของเซเชลส์

