ห่ วงโซ่ คุณค่ า
ไมเนอร์ มุ่งมั่ นผลั กดั นความเปลี่ ยนแปลงที่ ดีและสร้ างธุ รกิ จที่ ยั่งยื น
ผ่ านการสร้ า งความสั มพั นธ์ ร ะยะยาวที่ ยั่ งยื นกั บผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย
ที่ ส�ำคั ญในห่ วงโซ่ คุณค่ า ได้ แก่ คู่ ค้า พั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ และลู กค้ า
ความสั มพั น ธ์ ที่แข็ งแกร่ งกั บผู้ มีส่วนได้ เสี ยเหล่ านี้ มี ความส� ำคั ญ
ต่ อการเติ บโตและความสามารถในการแข่ งขั นของบริ ษัท โดยเฉพาะ
ในช่ วงเวลาที่ เราเตรี ยมพร้ อมในการฟื้ นตั วอย่ างรวดเร็ ว
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แนวทางการจั ดการ
ประเด็ นส� ำคั ญ

เป้ าหมาย

ผลการด� ำเนิ นงาน
ปี 2564

ขอบเขต
และด� ำเนิ นงาน

การบริ หารจั ดการซั พพลายเชน
อย่ างยั่ งยื น
เป้ าหมายที่ 2:

เป้ าหมายที่ 3:

เป้ าหมายที่ 4:

ของคู่ ค้าท้ องถิ่ น
รายส� ำคั ญในประเทศไทย
และออสเตรเลี ย ได้ รับ
การประเมิ นความเสี่ ยง
ด้ านความยั่ งยื น
ภายในปี 2566(1) (2)

ของคู่ ค้าที่ ถูกประเมิ นว่ า
มี ความเสี่ ยงสู งได้ รับ
การตรวจติ ดตามทุ กปี

ดั ชนี ความภั กดี ของ
ลู กค้ า (NPS)* ของ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ เพิ่ มขึ้ น
เป็ น 50 ภายในปี 2567

ไมเนอร์ ฟู้ ด ทุ กแบรนด์
น� ำเสนอเมนู อาหารจาก
วั ตถุ ดิบที่ ยั่งยื นหรื อดี
ต่ อสุ ขภาพให้ กับลู กค้ า
อย่ างน้ อย 1 เมนู
ภายในปี 2567

มุ่ งสู่ เป้ าหมาย:

11%

ไม่ เป็ นไปตามเป้ าหมาย:

0%

มุ่ งสู่ เป้ าหมาย:

มุ่ งสู่ เป้ าหมาย:

ประเทศไทยและ
ออสเตรเลี ย:
ให้ ความรู้ และประเมิ น
คู่ ค้าท้ องถิ่ นที่ มี
ความส� ำคั ญด้ านอาหาร
และบรรจุ ภัณฑ์
ในประเทศไทยและ
ออสเตรเลี ย ในเรื่ อง
ความยั่ งยื น: สิ่ งแวดล้ อม
ความปลอดภั ย
และอาชี วอนามั ย
และสิ ทธิ มนุ ษยชน
ขยายขอบเขตไปยั งคู่ ค้า
ของที มพั ฒนาโครงการ
ของไมเนอร์ ฟู้ ด
ในประเทศไทย

ประเทศไทยและ
ออสเตรเลี ย:
ตรวจติ ดตาม
การด� ำเนิ นงาน
และพั ฒนาความยั่ งยื น
ของคู่ ค้าที่ ถูกระบุ ว่า
มี ความเสี่ ยงสู ง เที ยบกั บ
กฎหมายท้ องถิ่ นที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ แน่ ใจว่ า
มี การปรั บปรุ ง
อย่ างต่ อเนื่ อง

ทั่ วโลก:
ใช้ ดัชนี ความภั กดี
เพื่ อยกระดั บความภั กดี
ของลู กค้ า ส� ำหรั บ
การด� ำเนิ นงานของ
โรงแรมภายใต้ แบรนด์
อนั นตรา, อวานี ,
โอ๊ คส์ (ออสเตรเลี ย/
นิ วซี แลนด์ ) และอื่ นๆ
(ไพรเวท ไอส์ แลนด์ ส
ทิ โวลี ) และเอ็ นเอช
โฮเทล กรุ๊ ป

ทั่ วโลก:
ท� ำงานใกล้ ชิดกั บคู่ ค้า
ในการพั ฒนาเมนู อาหาร
จากวั ตถุ ดิบที่ ยั่งยื น
หรื อดี ต่อสุ ขภาพ
เพื่ อตอบสนองต่ อ
ความต้ องการที่ เพิ่ มขึ้ น
ของลู กค้ าในด้ านสุ ขภาพ
ความเป็ นอยู่ ที่ดี และ
ผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การ
ที่ ยั่งยื น

หน่ วยงานปฏิ บัติการ
ของไมเนอร์ โฮเทลส์

แบรนด์ ของไมเนอร์ ฟู้ ด

100%

รวม 70%
ตั้ งแต่ ปี 2562

100%

ความรั บผิ ดชอบ

กลไกรั บ
ข้ อร้ องเรี ยน

สุ ขภาพ
และความเป็ นอยู่ ที่ดี

เป้ าหมายที่ 1:

หน่ วยงานพั ฒนาเพื่ อความยั่ งยื น

การติ ดตาม
และประเมิ นผล

การบริ หาร
ลู กค้ าสั มพั นธ์

45

(3)

36%

• การติ ดตามภายใน: การบริ หารจั ดการซั พพลายเชนอย่ างยั่ งยื น สุ ขภาพและความเป็ นอยู่ ที่ดี
การบริ หารลู กค้ าสั มพั นธ์

• การแจ้ งเบาะแส
อี เมล: whistleblower@minor.com
• การแจ้ งข้ อคิ ดเห็ น/ข้ อเสนอแนะ
อี เมล: Feedback@minor.com

• ความคิ ดเห็ นของลู กค้ า/ ช่ องทางการรั บ
ข้ อร้ องเรี ยนออนไลน์ ของแบรนด์ และไมเนอร์
• การแจ้ งเบาะแส
อี เมล: whistleblower@minor.com
• การแจ้ งข้ อคิ ดเห็ น/ข้ อเสนอแนะ
อี เมล: Feedback@minor.com

หมายเหตุ:
(1) ขอบเขตปัจจุบันรวมถึงคู่ค้าท้องถิ่นที่มีความส�ำคัญด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยและออสเตรเลีย และ คู่ค้าของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ด
ในประเทศไทย
(2) ขยายขอบเขตไปยังคู่ค้าของทีมพัฒนาโครงการของไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย รายละเอียดการปฏิบัติงานสามารถอ้างอิงได้จากรายงานส่วน “คู่ค้า”
(3) แบรนด์หลักของไมเนอร์ ฟู้ด 4 ใน 11 แบรนด์ น�ำเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนู ในปี 2564
• ประเทศไทย: ซิซซ์เลอร์, เบอร์เกอร์ คิง, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, แดรี่ ควีน
• ออสเตรเลียและตะวันออกกลาง: เดอะ คอฟฟี่ คลับ
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ไมเนอร์ให้ความส�ำคัญสูงสุดกับการมอบสินค้าและการบริการ
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยแก่ลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย และสิทธิมนุษยชน ณ สถานประกอบการของคู่ค้า
ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ต้ น น�้ ำ  เรายั ง ช่ ว ยปกป้ อ งสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว์
สิ่ ง แวดล้ อ มและสั ง คม ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมและได้รับการรับรอง นอกจากนี้เราได้น�ำ
เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการจัดซื้อและ
การช�ำระเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งไมเนอร์และคู่ค้า โครงการ
ที่ ก ล่ า วมานี้ ช ่ ว ยให้ เ ราสามารถน� ำ เสนอสิ น ค้ า และบริ ก าร
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพให้กับลูกค้าในห่วงโซ่คุณค่าปลายน�้ำ
ได้อย่างไม่ติดขัด

91%

จ� ำนวนคู่ ค้าท้ องถิ่ น(1)

84%

งบประมาณในการจั ดซื้ อสิ นค้ า/
บริ การจากคู่ ค้าท้ องถิ่ น(1)

100%

ของคู่ ค้าและผู้ รับเหมาในประเทศไทยลงนาม
ในระเบี ยบปฏิ บัติส�ำหรั บคู่ ค้า(2)

> 148

ล้ าน

จ� ำนวนลู กค้ าที่ ให้ บริ การ

หมายเหตุ:
(1) ในประเทศไทย ยุโรป และออสเตรเลีย
(2) รวมที่ได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษอย่างเป็นทางการ
จากผู้บริหารระดับสูง

ไมเนอร์มุ่งมั่นมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง
ความคาดหวั ง และความต้ อ งการของลู ก ค้ า เราเสริ ม สร้ า ง
ความภักดีของลูกค้าด้วยการยกระดับประสบการณ์ที่รังสรรค์
ขึ้นจากความเข้าใจต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่สืบเนื่อง
จากสถานการณ์โควิด-19 ไมเนอร์เชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับ
ลู ก ค้ า เชิ ง รุ ก ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ เพื่ อ คาดการณ์ แ ละเติ ม เต็ ม
ความต้องการของพวกเขา และเชิญชวนให้ลกู ค้าร่วมเป็นส่วนหนึง่
ในโครงการการตลาดเพื่ อ สั ง คมของเราเพื่ อ การสนั บ สนุ น
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
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เพื่ อ สะท้ อ นเป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น “ไมเนอร์ ฟู ้ ด
ทุกแบรนด์นำ� เสนอเมนูอาหารจากวัตถุดบิ ทีย่ งั่ ยืนหรือดีตอ่ สุขภาพ
ให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนู ภายในปี 2567” ทีม Minor Food
Innovation (M-FIT) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
เมนูใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า แบรนด์
ไมเนอร์ ฟู้ด ในออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และประเทศไทย
รวม 4 แบรนด์ สามารถน�ำเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดบิ ทีย่ งั่ ยืนหรือ
ดีตอ่ สุขภาพได้ถงึ 55 เมนู และทีม M-FIT และแบรนด์ไมเนอร์ ฟูด้
ยั ง คงร่ ว มกั น พั ฒ นาเมนู อ าหารที่ ยั่ ง ยื น หรื อ เพื่ อ สุ ข ภาพและ
น�ำเสนอสู่ลูกค้าซึ่งมีความใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป
ในปี 2565 นอกจากนี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้พัฒนา “โปรแกรม
สุขภาพหลายมิติ” (Multi-dimensional Wellness Program)
ซึง่ น�ำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทีค่ รอบคลุมจากร่างกาย
จิตใจ จิตวิญญาณ อารมณ์ สังคม ไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากโครงการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของ
พนักงานซึ่งแสดงอยู่ในส่วน “ทรัพยากรมนุษย์” ทุกหน่วยธุรกิจ
ของไมเนอร์ได้ปรับการท�ำงานของฝ่ายปฏิบัติการให้ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์โควิด-19 ที่ยืดเยื้อ และยกระดับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุดเพื่อให้มั่นใจในความ
ปลอดภั ย ของลู ก ค้ า ของเรา ไมเนอร์ ฟู ้ ด ในประเทศไทย
ใช้นโยบายการจัดส่งอาหารแบบ “ไม่มีการสัมผัสโดยตรง” (Zero
Touch Delivery) ในขณะที่ไมเนอร์ โฮเทลส์ ใช้มาตรการด้าน
สุขภาพและสุขอนามัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับรองความปลอดภัย
ในทุกขัน้ ตอนปฏิบตั กิ าร เช่น Anantara’s Stay with Peace of Mind,
AvaniSHIELD, Oaks SureStay, Elewana’s Essential
Elements และ Feel Safe at NH ทั้งนี้ ไมเนอร์ ฟู้ด และไมเนอร์

โฮเทลส์ ในประเทศไทย ยังคงได้รบั รองมาตรฐานภายใต้โครงการ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand
Safety and Health Administration (SHA) โดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นปีที่ 2 และในปี 2564 โรงแรมของไมเนอร์
โฮเทลส์ ในประเทศไทยได้ผ่านการรับรองระดับ SHA+ ซึ่งเป็น
มาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีพนักงานได้รับวัคซีน
ป้องกันไวรัสโควิด-19 และโรงแรมของเราในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ได้รับประกาศนียบัตร “Go Safe” จากรัฐบาลกรุงอาบูดาบี
ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัยเพื่อปกป้อง
นักท่องเที่ยวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
ไมเนอร์เ ล็งเห็นถึงความส� ำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์
ระยะยาวและยั่งยืนกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนการเติบโต
และความส�ำเร็จของธุรกิจไปด้วยกัน ประสบการณ์ที่แข็งแกร่ง
ในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้า
ของไมเนอร์ ผสานกับความเชีย่ วชาญในท้องถิน่ ของพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ท�ำให้เกิดการท�ำงานร่วมกันเพื่อรักษาและพัฒนารากฐาน
ธุรกิจที่เข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพของเราในตลาด ไมเนอร์
มีส่วนร่วมกับองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เรา
ด�ำเนินธุรกิจอยู่ และเป็นกระบอกเสียงร่วมกันเพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่างโครงการภายใต้หว่ งโซ่คณ
ุ ค่าทีส่ ามารถผสานความยัง่ ยืน
เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อม
แสดงอยู่ในบท “การสร้างคุณค่าร่วม”
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คู่ ค้า
ไมเนอร์ให้ความส�ำคัญสูงสุดต่อการสร้างความมั่นใจในความ
ปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและ/หรือบริการ
ของเรา รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิทธิมนุษยชน
ณ สถานประกอบการของคู่ค้า เรายังช่วยปกป้องสวัสดิภาพ
สัตว์ สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคมและได้รับการรับรอง นอกจากนี้เราได้น�ำ
เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ช่วยประหยัดต้นทุนมาใช้เพื่อยกระดับ
กระบวนการจัดซือ้ และการช�ำระเงิน ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ ทัง้ ไมเนอร์
และคู่ค้า
การบริ หารจั ดการซั พพลายเชนอย่ างยั่ งยื น

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จัดตัง้ ฝ่ายบริหารจัดการซัพพลายเชน
ส่วนกลางขึน้ ในปี 2564 เพือ่ ผสานการด�ำเนินงานของไมเนอร์ ฟูด้
ไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ เข้าด้วยกัน การรวมกันนี้
สามารถช่วยลดค่าใช้จา่ ยการบริหาร เพิม่ ประสิทธิภาพ และสร้าง
อ�ำนาจต่อรองทีม่ ากขึน้ ในตลาด นอกจากนีเ้ รายังขยายบริการของ
เราให้กับธุรกิจในเครือไมเนอร์และลูกค้าภายนอกด้วย

จากความก้าวหน้าของเราต่อการบรรลุเป้าหมาย “100% ของคูค่ า้
ท้องถิน่ ทีม่ คี วามส�ำคัญด้านอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศไทย
และออสเตรเลียได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
ภายในปี 2566” ไมเนอร์ได้ขยายขอบเขตของเป้าหมายนี้ให้
ครอบคลุ ม คู ่ ค ้ า ของที ม พั ฒ นาโครงการของไมเนอร์ ฟู ้ ด
ในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้จ�ำนวนคู่ค้าที่มีความส�ำคัญและต้อง
ได้รับการประเมินภายในปี 2566 เพิ่มขึ้นจากฐานเดิมและท�ำให้
ผลการด�ำเนินงานสะสมปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 70 ซึ่งลดลง
จากผลการด�ำเนินงานสะสมปี 2563 ที่ค�ำนวณได้ร้อยละ 72
จากฐานที่ต�่ำกว่า
ในปี 2563 เราไม่สามารถด�ำเนินการตรวจติดตามและพัฒนาคูค่ า้
ที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงได้ตามแผน ซึ่งเป็นผลจากมาตรการ
ควบคุมโควิด-19 ทีท่ ำ� ให้เราไม่ได้รบั อนุญาตเข้าพืน้ ทีโ่ รงงานของ
คู่ค้าที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงรายใหม่ในออสเตรเลียได้
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การประเมิ นตนเองและการตรวจติ ดตามคู่ ค้าด้ านความยั่ งยื น

8 คู่ค้าที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูง ด้านความยั่งยืน
0%(1) ของคู่ค้าท้องถิ่นรายส�ำคัญชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยและออสเตรเลีย ถูกระบุว่า
มีความเสี่ยงสูงด้านความยั่งยืน ได้รับการตรวจติดตามประจ�ำปี
16%(2) ของคูค่ า้ ท้องถิน่ รายส�ำคัญชัน้ ที่ 1 และชัน้ ที่ 2 ด้านอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ของประเทศไทย ได้รบั การตรวจติดตามประจ�ำปี
2%(3) ของคู่ค้าท้องถิ่นรายส�ำคัญชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยที่มีผลการด�ำเนินงานดี
ได้รับการตรวจติดตามทุก 3 ปี
100% ของคู่ค้าที่ได้รับการตรวจติดตามและมีความไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานเพื่อท�ำ
การแก้ไข โดยมีกำ� หนดเวลาแล้วเสร็จที่เหมาะสม
50%(4) ของคู่ค้าที่ได้รับการตรวจติดตามซึ่งมีแผนการด�ำเนินงานแก้ไขแล้ว มีผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ดีขึ้นภายใน
12 เดือน
ประเด็ นที่ ไม่ สอดคล้ องกั บกฎหมาย 3 ล� ำดั บแรก ผลกระทบด้ านสังคม

ประเด็ นที่ ไม่ สอดคล้ องกั บกฎหมาย 3 ล� ำดั บแรก ผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อม

การท�ำงานกับสารเคมี
• ไม่จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกัน
ฉุกเฉินอย่างเพียงพอ
• ไม่มีการตรวจสอบหรือการตรวจสอบที่เพียงพอ
ด้านความเข้มข้นของสารเคมีในที่ท�ำงาน รวมถึง
การตรวจสุขภาพพนักงานที่ทำ� งานในพื้นที่นั้นๆ
• ไม่ยื่นเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีกับส่วน
ราชการตามที่กฎหมายก�ำหนด
การป้องกันอัคคีภัย
• อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉินไม่เพียงพอ
และไม่ได้รับการบ�ำรุงรักษา
• สัดส่วนพนักงานที่ผ่านการซ้อมหนีไฟต�่ำกว่าที่กฎหมาย
ก�ำหนด
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• ไม่มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�ำงานประจ�ำปี
หรือไม่เพียงพอ (ความร้อน แสงสว่าง เสียง) และผลจาก
การตรวจเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
• ไม่มีการด�ำเนินการแก้ไขส�ำหรับกรณีที่เกินกฎหมายก�ำหนด
• ไม่มีการตรวจสุขภาพประจ�ำปีหรือไม่มีการตรวจสุขภาพ
ที่เพียงพอของพนักงานซึ่งท�ำงานในพื้นที่นั้นๆ

การจัดการของเสีย
• ไม่พบใบอนุญาตเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
• ของเสียอันตรายถูกเก็บรวมกับของเสียทั่วไป
การจัดการน�้ำทิ้ง
• พารามิเตอร์และความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน�้ำทิ้ง
ไม่ครบถ้วนตามกฎหมายที่กำ� หนด
• ไม่มีการแต่งตั้งและหลักฐานการฝึกอบรมผู้ควบคุม
มลพิษทางน�ำ 
้
• ไม่พบหลักฐานการส่งรายงานการควบคุมมลพิษทางน�้ำ
การจัดการพลังงาน
• ไม่มีการแต่งตั้งและหลักฐานการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบ
การจัดการพลังงาน
• ไม่พบหลักฐานการส่งรายงานการจัดการพลังงาน
ประจ�ำปีแก่หน่วยงานราชการ

หมายเหตุ:
(1) 8 คู่ค้าท้องถิ่นรายส�ำคัญชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ของออสเตรเลียที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงด้านความยั่งยืน ไม่รับการตรวจ
ติดตามในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
(2) คูค่ า้ ท้องถิน่ รายส�ำคัญชัน้ ที่ 1 และชัน้ ที่ 2 ด้านอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์ของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การตรวจติดตามในปี 2564 ทัง้ นีค้ คู่ า้ ท้องถิน่ รายส�ำคัญชัน้ ที่ 1
และชั้นที่ 2 ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยได้รับการตรวจติดตามแล้วทุกรายตั้งแต่ปี 2561
(3) การตรวจติดตามครั้งแรกของคู่ค้าที่มีความเสี่ยงต�่ำจากการประเมินด้านความยั่งยืนในปี 2562 และ 2563
(4) ค�ำนวณจากคู่ค้าที่ได้รับการตรวจติดตามในรอบ 12 เดือนและได้คะแนนที่ดีขึ้นจากการตรวจติดตามในปี 2564
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กระบวนการจั ดซื้ อโดยใช้ เทคโนโลยี บล็ อกเชน

ใบแจ้ งหนี้ มากกว่ า 200,000 ใบ
รวมมู ลค่ ากว่ า 3,500 ล้ านบาท
จากคู่ ค้าเกื อบ 2,500 ราย
ถู กแปลงเป็ นดิ จิทัล
ส� ำหรั บกระบวนการจั ดซื้ อ
โดยใช้ เทคโนโลยี บล็ อกเชน
ตั้ งแต่ ปี 2562

ไมเนอร์ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์
ในการปรับเปลี่ยนระบบการจัดซื้อแบบดั้งเดิมให้มาประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบจะปรับ
เปลีย่ นกระบวนการให้เป็นดิจทิ ลั ตัง้ แต่การสร้างใบสัง่ ซือ้ ไปจนถึง
การช�ำระเงินให้แก่คู่ค้า กระบวนการดังกล่าวสามารถตรวจสอบ
และติดตามได้โดยทั้งสองฝ่าย ส่งผลในการลดเวลาและต้นทุน
ในการด�ำเนินการ
นอกจากนี้ คูค่ า้ สามารถใช้ใบแจ้งหนีย้ นื่ พิจารณาขอสินเชือ่ ธุรกิจ
จากธนาคารโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกระแสเงินสด
อีกทั้งยังลดขั้นตอนและการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษโดยผ่าน
การใช้ใบก�ำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
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การจั ดซื้ อจั ดจ้ างอย่ างยั่ งยื น

ไมเนอร์ โฮเทลส์ พยายามอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้น�ำการด�ำเนินธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืนด้วยการมีนโยบายและความมุ่งมั่นด้าน
ความยั่งยืนที่หลากหลาย เช่น “นโยบาย Heart to Hearth” มุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและการวางแผนเมนูตามฤดูกาล
ส�ำหรับร้านอาหารท้องถิ่นของโรงแรมภายใต้แบรนด์อนันตราและอวานี นโยบายส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล และ
ค�ำมั่นสัญญาในการจัดซื้อไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขังภายในปี 2570 ที่น�ำไปใช้ในทุกโรงแรม

โรงแรมและศู นย์ การค้ า 12 แห่ ง
ใช้ แปรงสี ฟั น หวี หมวกคลุ มผม ถุ งใส่ ผ้ าอนามั ย
ที่ ท�ำจากซั งข้ าวโพดรวมเกื อบ 265,000 ชิ้ น

ไมเนอร์ โฮเทลส์ และไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทยและออสเตรเลีย จัดซื้อวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง
ด้านความยั่งยืนในปี 2564 ดังนี้:
Forest Stewardship Council
(FSC) and Programme for
the Endorsement of Forest
Certification (PEFC)
• ไมเนอร์ ฟู้ด: ไมเนอร์ แดรี่ และ
ไมเนอร์ ชีส ใช้บรรจุภัณฑ์และ
กระดาษช�ำระที่ได้รับการรับรอง
มากกว่า 270 ตัน
• ไมเนอร์ ฟู้ด: เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ในออสเตรเลียมีการจัดซื้อ
บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
กว่า 570 ตัน
• ไมเนอร์ โฮเทลส์: โรงแรมและ
ศูนย์การค้าในประเทศไทย
มีการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
และกระดาษช�ำระที่ได้รับการ
รับรองจ�ำนวน 15 และ 17 แห่ง
ตามล�ำดับ นอกจากนี้มีการจัดซื้อ
ป้ายติดกระเป๋าเดินทางจ�ำนวน
25,000 ชิ้นในโรงแรม 2 แห่ง
มาตรฐานการผลิตนํ้ามันปาล์ม
อย่างยั่งยืน (RSPO)
• ไมเนอร์ ฟู้ด: อาร์ต ออฟ เบคกิ้ง
จัดซื้อน�้ำมันปาล์มที่ได้รับการ
รับรองเกือบ 21,000 ลิตร
และมาการีนที่ได้รับการรับรอง
มากกว่า 183 ตัน

• ไมเนอร์ ฟู้ด: ไมเนอร์ แดรี่ และ
ไมเนอร์ ชีส ใช้น�้ำมันปาล์มที่ได้
รับการรับรองประมาณ 1.2 ตัน
• ไมเนอร์ โฮเทลส์: มีการใช้น�้ำมัน
ปาล์มและแผ่นมาการีนที่ได้รับ
การรับรองในโรงแรม 9 แห่งใน
ประเทศไทย
Royal Society for the Prevention
of Cruelty to Animals (RSPCA)
• ไมเนอร์ ฟู้ด: เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ในออสเตรเลียมีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากไก่ที่ได้รับ
การรับรองเกือบ 220 ตัน
Marine Stewardship Council
(MSC)
• ไมเนอร์ ฟู้ด: เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ในออสเตรเลียมีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากปลาที่ได้รับ
การรับรองเกือบ 29 ตัน
Best Aquaculture Practices
(BAP)
• ไมเนอร์ ฟู้ด: เดอะ คอฟฟี่ คลับ
ในออสเตรเลียจัดซื้อกุ้งแกะ
เปลือกที่ได้รับการรับรองกว่า
180 กิโลกรัม

• ไมเนอร์ โฮเทลส์: โรงแรม 3 แห่ง
ในประเทศไทยจัดซื้อกุ้งขาวแกะ
เปลือกไว้หางที่ได้รับการรับรอง
มากกว่า 4 ตัน
ไข่ไก่จากแหล่งผลิตทีไ่ ม่ใช้กรงขัง
• ไมเนอร์ ฟูด้ : ร้านเดอะ คอฟฟี่ คลับ
ในออสเตรเลียใช้ไข่ไก่ทั้งหมด
มากกว่า 9.2 ฟอง และเป็นไข่ไก่
จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง
• ไมเนอร์ โฮเทลส์: เอ็นเอช โฮเทล
กรุ๊ปในยุโรปจัดซื้อไข่ไก่ รวมกว่า
1.5 ล้านฟองจากแหล่งผลิตทีไ่ ม่ใช้
กรงขังโดยโรงแรมในประเทศ
เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม
เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และ
สวิตเซอร์แลนด์ ใช้ไข่ไก่ทั้งหมด
จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง
กาแฟออร์แกนิคและผลิต
อย่างยั่งยืน
• Nomad จัดซื้อกาแฟที่ผ่าน
มาตรฐานการรับรองจาก UTZ
Certified และ Fairtrade
มากกว่า 2,500 ตัน และ 120 ตัน
ตามล�ำดับ และยังจัดซื้อกาแฟ
ออร์แกนิคอีกเกือบ 150 ตัน
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พั นธมิ ตรทางธุ รกิ จ
ไมเนอร์ มุ ่ ง มั่ น ต่ อ การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะยะยาวและยั่ ง ยื น กั บ พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เพราะพวกเขามี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การเติ บ โต
ความสามารถในการแข่งขัน และการท�ำธุรกิจอย่างยั่งยืนของเรา ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับพันธมิตรทางธุรกิจและประสบการณ์
ทีแ่ ข็งแกร่งในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าของไมเนอร์ ผสานกับความเชีย่ วชาญในท้องถิน่ ของพันธมิตรทางธุรกิจ
สามารถสร้างความส�ำเร็จและการเติบโตร่วมกัน
ความสั มพั นธ์ ที่ยาวนานและยั่ งยื น

ไมเนอร์สร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของธุรกิจผ่านการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนและยาวนานกับ
ผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้บริหารแบรนด์โรงแรม เจ้าของโรงแรม พันธมิตรร่วมทุนทางธุรกิจ และเจ้าของแบรนด์
ที่เราจัดจ�ำหน่าย

1986

1990
2006
1992

1995

2004

1996
2000

2001
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PANTONE
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PANTONE
BLACK

C0 M0 Y0 K100

2016

2017

2018

2019
2021
2020

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์ ฟู้ ด

ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์
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ไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ตระหนักดีว่าความร่วมมือทางกลยุทธ์กับพันธมิตรร่วมทุนทางธุรกิจ เจ้าของโรงแรม และผู้บริหารแบรนด์โรงแรม
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาทีส่ ถานการณ์โควิด-19 ยืดเยือ้ เช่นนี้ ความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิด
การท�ำงานร่วมกันผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ทชี่ ว่ ยสร้างความรูเ้ กีย่ วกับท้องถิน่ ความเชีย่ วชาญในอุตสาหกรรม และจุดแข็งของแบรนด์
เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2564 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ประกาศร่วมมือกลุม่ โรงแรม ฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ประเทศจีน ซึง่ จะดูแลการพัฒนา
ธุรกิจ การด�ำเนินกิจการ รวมถึงการขายและการตลาดของ 7 แบรนด์โรงแรมภายใต้ไมเนอร์ โฮเทลส์ในประเทศจีน ความร่วมมือนีเ้ ปิดโอกาส
ให้ไมเนอร์น�ำเสนอประสบการณ์การบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าชาวจีนในช่วงที่ตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศ
หลังการระบาดของโควิด-19 มีทิศทางที่ดีขึ้น

จ� ำนวนโรงแรมแบ่ งตามประเภท
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564
เซอร์ วิสอพาร์ ทเมนท์
ภายใต้ สิทธิ การบริ หาร
จั ดการห้ องชุ ด
62
โรงแรม
ที่ บริ ษัท
รั บบริ หาร
จั ดการ
93
โรงแรม
ที่ บริ ษัท
ร่ วมลงทุ น
25

โรงแรมที่ บริ ษัท
เป็ นเจ้ าของ
119

รวม

527
แห่ ง

โรงแรมที่ บริ ษัท
เช่ าบริ หาร
228

สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย (สจธอ.)
สถาบันการจัดการธุรกิจบริการและการโรงแรมแห่งเอเชีย (สจธอ.) ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2562 โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ ภายใต้ความร่วมมือด้านวิชาการ
กับสถาบัน เลส์ โรชส์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้านการบริหารโรงแรมและสันทนาการระดับโลก จัดสอนหลักสูตรปริญญาตรี
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ในปี 2564 สจธอ. ได้ต้อนรับนักศึกษารุ่นแรกจ�ำนวน 35 คน นอกจากนั้น สจธอ. ได้จัดกิจกรรมต่างๆ
ทั้งในรูปแบบออนไลน์และที่สถาบัน เช่น วันเยี่ยมชมสถาบัน กิจกรรมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมพบปะโรงเรียนมัธยม ให้แก่
นักเรียน ผูป้ กครอง และอาจารย์แนะแนวรวมกว่า 1,000 คน เมือ่ เดือนตุลาคม 2564 ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์รวม 8 คน เข้าร่วมงาน
ประชุมออนไลน์ดา้ นการท่องเทีย่ วทีย่ งั่ ยืน Phuket Hotels for Islands Sustaining Tourism Forum (PHIST) ภายใต้หวั ข้อ “Sustainable
Asia Redefined” โดยนักศึกษาของเราสามารถแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ และการเป็นผู้น�ำยุคใหม่ระหว่างร่วมแบ่งปัน
ความคิดและความเห็นด้านความยั่งยืนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทต่างๆ ในภูมิภาค
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ไมเนอร์ ฟู้ ด

ไมเนอร์ ฟู ้ ด ขยายธุ ร กิ จ และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการเติ บ โต
ทั้งในตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเสนอโอกาสการเป็น
ผู ้ ป ระกอบการแฟรนไชส์ ภ ายใต้ แ บรนด์ ข องเราและแบรนด์
ที่ เ ราเป็ น ผู ้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ นการด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ในปี 2564
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนร้านอาหาร 2,389 ร้านของไมเนอร์ ฟู้ด
เป็นร้านแฟรนไชส์ แสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส�ำคัญของแฟรนไชส์
ต่อความส�ำเร็จของไมเนอร์ เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ โดยการสร้างระบบแฟรนไชส์ที่ดีที่สุด
ที่สามารถส่งเสริมการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จ� ำนวนร้ านอาหารที่ ไมเนอร์ เป็ นเจ้ าของและร้ านแฟรนไชส์
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2564
รวม

229

333

562

113

210

323

234

256

490

84

319

403

67

18

85

24

29

24

29

Impo rted premium beans

5

อื่นๆ*
5

  ร้านที่ไมเนอร์เป็นเจ้าของ     
* Nomad Coffee Group, เบนิฮานา
  ร้านแฟรนไชส์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อส่งผล
ให้เรามีความจ�ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ราบรื่นของผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ในปี 2564 ไมเนอร์เสนอ
การไม่คิดดอกเบี้ยส�ำหรับเงินกู้ การยกเลิกค่าการตลาด และ
การยืดระยะสัญญาแฟรนไชส์ในช่วงที่ร้านไม่สามารถด�ำเนิน
กิจการได้ นอกจากนั้น เรายังจัดการฝึกอบรมเสริมสร้างความ
สามารถของผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นประเทศไทยและ
ต่างประเทศทั้งทางรูปแบบออนไลน์และการประชุมเพื่อรักษา
ความสั ม พั น ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้ น และการพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง
หลังจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ในประเทศไทยได้รบั การผ่อนปรน
ไมเนอร์ ฟู้ด ได้จัดงาน Minor Food Franchise Award 2021
เพือ่ ร่วมแบ่งปันตัวอย่างการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศและมอบรางวัล
ให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทมี่ ผี ลการด�ำเนินงานอันโดดเด่น
อย่างไรก็ตาม ทีมธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศยังต้องจัดการ
ประชุมและการอบรบผ่านรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากมาตรการ
ในการเดินทางระหว่างประเทศทีเ่ คร่งครัดในสถานการณ์โควิด-19
นอกจากนั้น แบรนด์แดรี่ ควีนได้รับรางวัล “สุดยอดแฟรนไชส์
ไทยแห่งปี” จากการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจ�ำปี
2564 ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
อีก 2 รางวัลระดับโลกจาก International DQ (IDQ) คือ “Foster
Teamwork Award” และ “Support Community Award”
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โครงการพั ฒนาผู้ ประกอบธุ รกิ จแฟรนไชส์ ปี 2564

แฟรนไชส์ในประเทศ
Minor Food
Franchise Award
Ceremony 2021

โครงการเสริ มสร้ าง
ความสามารถ
ของผู้ ประกอบธุ รกิ จ
แฟรนไชส์ ,
เดอะ พิ ซซ่ า คอมปะนี

โครงการเสริ มสร้ าง
ความสามารถของ
ผู้ ประกอบธุ รกิ จ
แฟรนไชส์ ,
คอฟฟี่ เจอนี่

การฝึ กอบรม
พื้ นฐานการจั ดการ,
สเวนเซ่ นส์

การฝึ กอบรม
การบริ หาร
ผลงานพนั กงาน,
สเวนเซ่ นส์

วั ตถุ ประสงค์

เพื่อรักษาความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นและแบ่งปัน
ตัวอย่างการด�ำเนินงาน
อันเป็นเลิศ พร้อมกับ
การมอบรางวัล
ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ที่โดดเด่น

เพื่อให้ความรู้และ
เทคนิคการยกระดับ
ประสบการณ์ของลูกค้า
จากการใช้บริการในร้าน
และซื้อกลับ เพื่อสร้าง
ยอดขายที่สูงสุด

เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจในกลยุทธ์
ทางธุรกิจที่ปรับให้เข้า
กับชีวิตวิถีใหม่ซึ่งเน้น
การบริการจัดส่งอาหาร

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปัจจัยขับเคลื่อน
ความส�ำเร็จซึ่งส่งเสริม
การจัดการธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มผลประกอบการ

เพื่อสร้างความรู้
เกี่ยวกับกลยุทธ์
การบริหารพนักงาน
ซึ่งช่วยสนับสนุน
การพัฒนาขีด
ความสามารถและ
ยกระดับการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

รายละเอี ยด

งานสัมมนาส�ำหรับ
ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ในประเทศไทย
จัดขึ้นภายใต้แนวคิด
“ก้าวต่อไปให้ทันโลก
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น
ผู้น�ำใหม่...คิดใหม่
ท�ำใหม่ กลับมาให้
ยิ่งใหญ่กว่าเดิม”
เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์
ทางธุรกิจของไมเนอร์
หลังพ้นวิกฤตโควิด-19
และแบ่งปัน ตัวอย่าง
การด�ำเนินงานอันเป็น
เลิศ พร้อมกับการมอบ
รางวัลผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ที่โดดเด่น
รวม 8 รางวัล

การฝึกอบรมออนไลน์
ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อ
1) มุ่งเน้นพัฒนา
ความสามารถ
ในการการจัดการร้าน
เพื่อมอบประสบการณ์
ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า
และเพิ่มยอดขาย
2) เตรียมพร้อมต่อ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ของการให้บริการ
ซื้อกลับและการบริการ
จัดส่งอาหารและ
3) เพิ่มศักยภาพ
ในการด�ำเนินงาน
เพื่อให้บริการในร้าน
และซื้อกลับบ้านหรือ
บริการจัดส่ง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และน�ำมา
ซึ่งผลประกอบการที่ดีขึ้น

การฝึกอบรมออนไลน์
1 วัน ที่ให้เน้นสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการพัฒนากลยุทธ์
ทางธุรกิจเพื่อตอบรับ
กับตลาดการจัดส่ง
อาหารที่เพิ่มสูงขึ้น
สืบเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 พร้อมทั้งสร้าง
ช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจแฟรนไชส์
ของคอฟฟี่ เจอนี่
สามารถ แบ่งปัน
ความรู้ ประสบการณ์
และปัญหาที่พบ
เพื่อร่วมกันเสนอวิธี
ที่สามารถพัฒนาการ
ด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

การฝึกอบรมออนไลน์
2 วัน เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อน
ความส�ำเร็จของธุรกิจ
เช่น ต้นทุนสินค้า ค่าจ้าง
พนักงาน และทิศทาง
ธุรกิจ ซึ่งล้วนมีส่วน
ส�ำคัญต่อการวางแผน
และการด�ำเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลให้สามารถ
บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ได้

การฝึกอบรม 2 วัน
ซึ่งแบ่งเป็นแบบออนไลน์
1 วัน และแบบประชุม
ปกติที่ส�ำนักงานใหญ่
ของไมเนอร์อีก
1 วัน ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ
แฟรนไชส์สเวนเซ่นส์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดการ
พนักงานที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน ซึ่งสร้าง
ผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจ

ช่ องทาง

อวานี ริเวอร์ไซด์

ออนไลน์

ออนไลน์

ออนไลน์

เดอะ ปาร์ค และ ออนไลน์

ผู้ เข้ าร่ วม

ผู้ประกอบธุรกิจแฟรน
ไชส์ของเดอะ พิซซ่า
คอมปะนี, สเวนเซ่นส์,
แดรี่ควีน, คอฟฟี่ เจอนี่
จ�ำนวน 300 ราย

ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ของ
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
จ�ำนวน 25 ราย

ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ของ
คอฟฟี่ เจอนี่
จ�ำนวน 24 ราย

ผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ของสเวนเซ่นส์ แฟรนไชส์ของสเวนเซ่นส์
จ�ำนวน 50 ราย
จ�ำนวน 12 ราย
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แฟรนไชส์ต่างประเทศ
การประชุ มประจ� ำปี ของธุ รกิ จแฟรนไชส์ ต่ างประเทศ
วั ตถุ ประสงค์

เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ พร้อมแบ่งปันตัวอย่างการด�ำเนินงาน
อันเป็นเลิศของประเทศไทย และสื่อสารกลยุทธ์การด�ำเนินงานในปี 2565

รายละเอี ยด

การประชุมออนไลน์ระยะเวลา 1 เดือน จัดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศกับ
ทีมส�ำนักงานใหญ่ และสื่อสารทิศทางของตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจปี 2565 นอกจากนั้นยังมีการทบทวนผลการด�ำเนินงาน
ปี 2564 พูดคุยถึงการเรียนรู้ที่สำ� คัญ และแบ่งปันตัวอย่างการด�ำเนินงานอันเป็นเลิศของประเทศไทยที่สามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้ในต่างประเทศ เช่น กลยุทธ์การตั้งราคา กลยุทธ์การตลาดบนช่องทางออนไลน์ และการตกแต่งร้านที่สื่อถึงศิลปะและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การประชุมยังน�ำเสนอตัวอย่างความส�ำเร็จของแบรนด์สเวนเซ่นส์ในกัมพูชาซึ่งสามารถลดต้นทุนของร้านได้ถึงร้อยละ 3
จากการเปลี่ยนขั้นตอนการจัดส่งอาหารที่ลูกค้าสามารถเลือกไม่รับอุปกรณ์รับประทานอาหารพลาสติกได้

ช่ องทาง

ออนไลน์

ผู้ เข้ าร่ วม

ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ของเดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, เดอะ คอฟฟี่ คลับ จากประเทศกัมพูชา เมียนมา ลาว เวียดนาม
บาห์เรน มัลดีฟส์ โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย จ�ำนวนมากกว่า 40 ราย
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ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ เป็นหนึง่ ในผูจ้ ดั จ�ำหน่ายแบรนด์สนิ ค้าไลฟ์สไตล์รายใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย ด้วยการน�ำเสนอแบรนด์สนิ ค้าทีห่ ลากหลาย
ครอบคลุมสินค้าแฟชัน่ เครือ่ งใช้ในบ้าน และเครือ่ งครัว ในปี 2564 ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จัดจ�ำหน่ายสินค้าจาก 9 แบรนด์ผา่ นจุดจัดจ�ำหน่าย
สินค้า 386 จุดทั่วประเทศ

การเป็ นสมาชิ กองค์ การทางการค้ าและอุ ตสาหกรรม

ไมเนอร์ รั ก ษาความสั ม พั น ธ์ กั บ พั น ธมิ ต รในอุ ต สาหกรรมตามภู มิ ภ าคที่ เ ราด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อยู ่ แ ละเข้ า ร่ ว มในองค์ ก ารทางการค้ า
และอุตสาหกรรมต่างๆ เรามุ่งมั่นเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อนโยบายและแนวโน้มของอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันสนับสนุนธุรกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือของเราอยู่ในรูปแบบของการจ่ายเงินสนับสนุนการเป็นสมาชิกและการมีส่วนร่วมในการประชุม
เพือ่ แสดงความคิดเห็น ในปี 2564 ไมเนอร์และบริษทั ย่อย ซึง่ รวมถึงเอ็นเอช โฮเทล กรุป๊ มีสว่ นร่วมกับองค์การทางการค้าและอุตสาหกรรม
มากกว่า 100 องค์การ และสนับสนุนค่าสมาชิก 15.8 ล้านบาท ทัง้ นี้ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ในยุโรป ได้รว่ มกับองค์การทีห่ ลากหลายเพือ่ ขับเคลือ่ น
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมการท�ำธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมในองค์กรการท่องเที่ยวโลก
แห่งสหประชาชาติ และกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนแห่งสหประชาชาติ สถาบันทรัพยากรโลก กองทุนสัตว์ปา่ โลกสากล
Sustainable Hospitality Alliance และ CDP
ความร่ วมมื อกั บสถาบั นการเงิ นภายใต้ แนวคิ ดเกี่ ยวกั บการพั ฒนาขององค์ กรอย่ างยั่ งยื น

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ไมเนอร์ยกระดับความร่วมมือระหว่างไมเนอร์และธนาคารไทยพาณิชย์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนในธุรกิจ ไปสู่การท�ำสัญญาอนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน โดยน�ำผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG) ขององค์กรมาใช้เพื่อการพิจารณาอัตราดอกเบี้ย (ESG-Linked Interest Rate Swap) โดยการด�ำเนินงานด้าน ESG
ของไมเนอร์ถกู น�ำมาเป็นหลักเกณฑ์พจิ ารณาอัตราดอกเบีย้ ซึง่ เป็นผลดีตอ่ ต้นทุนการเงินของบริษทั และยังเป็นแนวทางทีส่ อดรับกับบริบท
สากลที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
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ลู กค้ า
ไมเนอร์มงุ่ มัน่ น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ เี ยีย่ มซึง่ ตอบสนอง
ต่อความต้องการ ความปรารถนา และความคาดหวังของลูกค้า
เราสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกับลูกค้าเชิงรุกเพื่อเข้าใจ
ความต้ อ งการของพวกเขาและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ที่เหมาะสม
ปี 2563 ไมเนอร์ตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่ ได้แก่
“ไมเนอร์ ฟู้ด ทุกแบรนด์น�ำเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืน
หรือดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนู ภายในปี 2567”
โดยค�ำนึงถึงความตระหนักและความชอบที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า
ในเรื่ อ งสุ ข ภาพและความเป็ น อยู ่ ที่ ดี แบรนด์ ไ มเนอร์ ฟู ้ ด
ในประเทศไทย ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง รวม 4 แบรนด์
สามารถน� ำ เสนอเมนู อ าหารที่ ยั่ ง ยื น หรื อ ดี ต ่ อ สุ ข ภาพได้ ถึ ง
55 เมนู ในปี 2564

เรายั ง คงเสริ ม สร้ า งความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า ด้ ว ยการยกระดั บ
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
เรา และเชิญชวนให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ
การตลาดเพื่อสังคมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความยืดเยื้อของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ท�ำให้การดูแลความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่เคร่งครัดได้กลายมาเป็นมาตรฐาน
การด�ำเนินงานของธุรกิจของไมเนอร์ทั่วโลก โรงแรมของเรายังคง
ด�ำเนินมาตรการด้านสุขภาพและสุขอนามัยที่พัฒนาขึ้น เช่น
Anantara’s Stay with Peace of Mind, AvaniSHIELD, Oaks
SureStay, Elewana’s Essential Elements และ Feel Safe at
NH ในขณะที่ ไมเนอร์ ฟูด้ ในประเทศไทยด�ำเนินการจัดส่งอาหาร
แบบ “ไม่มกี ารสัมผัสโดยตรง” (Zero Touch Delivery) และได้รบั
การรับรองจากโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยื่นสมัครรับการรับรองระดับ SHA+
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีพนักงานได้ รั บ
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
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ความปลอดภั ยและการตรวจสอบแหล่ งที่ มาของอาหาร

ที่ไมเนอร์ อาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพเป็นสิ่งที่เราให้ความ
ส�ำคัญสูงสุดเนือ่ งจากมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพลูกค้า เรา
มีขั้นตอนที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าโรงแรมและร้านอาหารของเรา
ให้บริการอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
ไมเนอร์มกี ารตรวจติดตามคูค่ า้ โดยทีมบริหารจัดการซัพพลายเชน
หรือบริษัทตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองเป็นประจ�ำทั้งแบบ
รายปีและทุกๆ 2 ปี หรือ 3 ปี ขึ้นอยู่กับผลการประเมินความเสี่ยง
ทีไ่ ด้รบั การระบุ หนึง่ ในเกณฑ์การประเมินทีส่ ำ� คัญคือการร้องเรียน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ในปี 2564 ร้อยละ 71
ของคูค่ า้ รายส�ำคัญชัน้ ที่ 1 และชัน้ ที่ 2 ในประเทศไทย ออสเตรเลีย
และยุโรป ได้รบั การตรวจติดตามด้านความปลอดภัยและคุณภาพ
อาหารประจ�ำปีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดจากการตรวจ
ประเมินจะต้องได้รับการแก้ไขโดยคู่ค้า และหากไม่มีการแก้ไข
อาจส่งผลถึงการระงับการท�ำธุรกิจร่วมกันได้
การปฏิ บั ติ นี้ เ ป็ น การประกั น การคุ ้ ม ครองสุ ข ภาพของลู ก ค้ า
ในขณะเดียวกันก็ปกป้องธุรกิจในแง่ของผลกระทบทางการเงิน
ความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท

ไมเนอร์ ฟู้ ด ในประเทศไทย
ยั งคงท� ำงานร่ วมกั บเอ็ นเอสเอฟ
อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล (NSF)
ซึ่ งเป็ นองค์ กรสากลอิ สระที่ ควบคุ ม
มาตรฐานในการดู แลสุ ขภาพ
และความปลอดภั ยจากอาหาร
เพื่ อให้ ค�ำแนะน� ำและตรวจประเมิ น
ร้ านแฟรนไชส์ ของไมเนอร์ ฟู้ ด
ในประเทศไทย ในปี 2564
NSF ท� ำการตรวจประเมิ นแบบดิ จิทัล
ด้ านความปลอดภั ยอาหาร
มาตรฐานของแบรนด์
และความปลอดภั ยและอาชี วอนามั ย
ส� ำหรั บร้ านเดอะ พิ ซซ่ า คอมปะนี
และสเวนเซ่ นส์ จ� ำนวน 373 ร้ าน

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ทั่ วโลก

เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่เราบริการให้กับลูกค้ามีความปลอดภัย
พนักงานทุกคนในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มและฝ่ายครัว
ของโรงแรมทุกแห่งทัว่ โลกต้องผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
และสุขาภิบาลอาหาร
ไมเนอร์ ฟู้ ด ในประเทศไทย

ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทย ก�ำหนดให้พนักงานใหม่ในธุรกิจ
ร้านอาหารต้องผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหาร และได้ใบประกาศ
มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยอาหารภายใน 7 วัน หลังจาก
การเริ่ ม ท� ำ งานวั น แรก โดยการอบรมนี้ จั ด ขึ้ น โดยโรงเรี ย น
การอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ซึง่ เป็นโรงเรียนสอนประกอบอาหารอย่าง
มืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ในปี 2564
พนักงานทั้งสิ้น 16,280 คน ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศ
ซึ่งมีอายุ 3 ปี

ไมเนอร์ ฟู้ ด ในประเทศจี น

ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศจีนริเริ่มโครงการตรวจสอบแหล่งที่มา
ของปลา เพื่อตรวจสอบและติดตามห่วงโซ่อุปทานจากต้นน�้ำ
สู่ปลายน�้ำของปลาสดที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักส�ำหรับร้านอาหาร
ริเวอร์ไซด์ ในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศจีน ร่วมมือกับ
ฟาร์มปลาท้องถิน่ ซึง่ เพาะเลีย้ งสายพันธุป์ ลาทีใ่ ช้ในร้านอาหารให้
ครอบคลุมสายพันธุเ์ พิม่ ขึน้ จากชนิดทีม่ กี ารตรวจสอบแห่งทีม่ าอยู่
แล้ว ได้แก่ ปลาเฉา (Grass Carp) และปลาชิงเจียง อย่างไรก็ตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้การขยายโครงการ
ส�ำหรับร้านอาหารในภาคเหนือทั้งหมดล่าช้าลงจากที่วางแผนไว้
และเลื่อนไปด�ำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2565
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สุ ขภาพและความเป็ นอยู่ ที่ดี
ไมเนอร์ โฮเทลส์
โปรแกรมสุ ขภาพหลายมิ ติ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ตระหนักถึงแนวโน้มทีส่ งู ขึน้ ของลูกค้าทีม่ คี วามใส่ใจ
ต่อสุขภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์และการบริการทางสุขภาพ
จึงได้พัฒนา “โปรแกรมสุขภาพหลายมิติ” เพื่อตอบสนองความ
ต้องการมีสุขภาพและวิธีการด�ำเนินชีวิตที่ดี โปรแกรมนี้น�ำเสนอ
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ
จิตวิญญาณ อารมณ์ สังคม ไปจนถึงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วน
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความรู ้ สึ ก ดี ต ่ อ ตนเองหรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ของตนเองต่อผู้อื่น โปรแกรมนี้เริ่มต้นที่โรงแรม
เครืออนันตราในภูมิภาคเอเชียเมื่อปี 2564
เรายังคงน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพพื้นฐาน เช่น
อาหารที่ยั่งยืนหรือเพื่อสุขภาพ การสอนโยคะ การท�ำสปา และ
บริการทรีทเมนท์ อย่างไรก็ตาม เรายกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ
เหล่านี้ให้เหมาะสมกับความต้องการและความจ�ำเป็นของลูกค้า
แต่ละท่าน เราว่าจ้างนักโภชนาการส�ำหรับคลินิกสุขภาพของเรา
เพื่อให้ค�ำปรึกษาด้านโภชนาการและสร้างแผนโภชนาการด้วย
เมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดีต่อสุขภาพ
แก่ลูกค้าตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เราพัฒนา
แผนการบ�ำบัดสุขภาพที่น�ำเอกลักษณ์บริการของเรารวมเข้ากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้ประโยชน์ทั้งความรู้สึกผ่อนคลายและ
การรักษา นอกจากนี้เรายังร่วมกับคนสวนของโรงแรมในการ
ปลูกสวนสมุนไพรทีส่ ามารถน�ำมาใช้ทศี่ นู ย์สขุ ภาพและร้านอาหาร
ของโรงแรม เราศึกษาและฟื้นฟูศิลปะการรักษาสุขภาพท้องถิ่น
และน�ำมาใช้พฒ
ั นาชุดการบ�ำบัดพืน้ เมือง เช่น “ย�ำ่ ขาง” การบ�ำบัด
พืน้ เมืองของภาคเหนือของประเทศไทย และเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพจิต
ทีด่ ี ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้พฒ
ั นาโปรแกรม “การฟืน้ ฟูการนอนหลับ”
เพื่อแก้ไขปัญหาการนอนหลับ ได้แก่ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
การหลับยาก และปัญหาด้านความเครียดอื่นๆ เพื่อการสร้าง
สุขภาพการนอนหลับที่ดีให้กับลูกค้า โปรแกรมนี้จะพร้อมให้
บริการ ณ บางโรงแรมในเครือในปี 2565

ไมเนอร์เดินหน้าผสานบริการด้านสุขภาพในโรงแรมเข้ากับสปา
ชั้นน�ำของเรา ในปี 2564 เราได้เปิดตัวคลินิก ลา แพรรี (Clinique
La Prairie) นอกภูมิภาคยุโรปเป็นครั้งแรก คลินิก ลา แพรรี เป็น
ศูนย์ดูแลสุขภาพและความงามล�้ำสมัยระดับโลก โปรแกรมด้าน
สุขภาพแบบองค์รวมของเราผสมผสานนวัตกรรมใหม่ๆ นักบ�ำบัด
ที่ได้รับการอบรมจากต่างประเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ
เข้าด้วยกัน โปรแกรมบ�ำบัดและทรีตเมนต์และการรักษาเพือ่ ความ
อ่อนเยาว์ของเราถูกพัฒนาขึ้นตามแนวทางของคลินิก ลา แพรรี
ที่มุ่งหวังสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกค้ามีสุขภาพและ
ชีวิตที่ดีขึ้น และมีอายุที่ยืนยาว
เราเชื่ อ มั่ น ว่ า สุ ข ภาพเป็ น สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ต่ อ คนทุ ก กลุ ่ ม อายุ แ ละ
ได้พัฒนาโปรแกรมพิเศษสําหรับเด็กที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหว
ทางร่างกาย ความรู้ด้านโภชนาการ และการมีสติ เช่น ทางเดิน
สะพานยอดไม้ ยิงธนู โยคะสัตว์ การทําสวน ชั้นเรียนทําอาหาร
และศิ ล ปะงานฝี มื อ โดยผู ้ ป กครองสามารถร่ ว มท� ำ กิ จ กรรม
เหล่านี้ได้เพื่อส่งเสริมความผูกพันในครอบครัวระหว่างที่เข้าพัก
ที่โรงแรมของเรา
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ไมเนอร์ โฮเทลส์
การปกป้ องสุ ขภาพ

ไมเนอร์ โฮเทลส์ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยโรงแรมภายใต้ แ บรนด์
อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอเลวาน่า คอลเลคชัน่ และเอ็นเอช
โฮเทล กรุ๊ป รักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
ที่ ถู ก ยกระดั บ ขึ้ น เพื่ อ ปกป้ อ งลู ก ค้ า และพนั ก งานของเราเพื่ อ
ตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ที่ยืดเยื้อ รวมทั้งปรับปรุงมาตรการป้องกันสุขภาพที่พัฒนาขึ้น
เมื่อปี 2563 อย่างสม�่ำเสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ในปี 2564 ที่พักทั้งหมดในประเทศไทยได้รับการรับรองจาก
โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing
Thailand Safety and Health Administration) ระดับ “SHA+”
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีพนักงานได้
รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรงแรมของเราในสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ได้รับประกาศนียบัตร “Go Safe” จากรัฐบาล
กรุงอาบูดาบี ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานความสะอาดและสุขอนามัย
เพื่อปกป้องนักท่องเที่ยวจากการแพร่กระจายของโควิด-19

Stay with Peace
of Mind

AvaniSHIELD

Elewana’s
Essential
Elements

Feel Safe
at NH

Oaks SureStay

ไมเนอร์ ฟู้ ด
มาตรการป้ องกั นไวรั สโควิ ด-19

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุดของเรา
ทั้งส�ำหรับลูกค้าที่เข้ารับประทานอาหารในร้านและซื้อกลับบ้าน
เรามีมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องสุขภาพของ
ลูกค้าและพนักงานของเรา ไมเนอร์ ฟู้ด ทุกแบรนด์ปฏิบัติตาม
มาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
และมาตรการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยอื่นๆ
เราด�ำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุดผ่าน
มาตรการ “ไม่มีการสัมผัสโดยตรง” ส�ำหรับทั้งการรับประทาน
อาหารที่ร้านและการซื้อกลับบ้าน รวมถึงการบริการส่งอาหาร
โดย 1112 เดลิเวอรี่ (1112D) ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทยทุกร้าน
ยกเว้นเคาน์เตอร์แดรี่ ควีน และร้านคอฟฟี่ เจอนี่ ยังคงได้รับ
การรับรองจากโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
(Amazing Thailand Safety and Health Administration: SHA)
และมากกว่าร้อยละ 65 ได้รับการรับรองระดับ “SHA+”
ในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู ้ ด ตอบสนองต่ อ ค� ำ สั่ ง ปิ ด บริ ก ารห้ า ง
สรรพสินค้าชัว่ คราวของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 โดยริเริ่มครัวกลาง หรือ “Cloud Kitchen” และ
รวมแบรนด์อาหาร 2 - 5 แบรนด์ไว้ในร้านเดียว แบรนด์ที่เข้าร่วม
ได้แก่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, ซิซซ์เลอร์, บอนชอน, สเวนเซ่นส์ และ
แดรี่ ควีน กลยุทธ์นชี้ ว่ ยให้แบรนด์สเวนเซ่นส์ และแดรี่ ควีน มีพนื้ ที่
ขายที่ร้านกว่า 30 แห่ง ขณะที่ซิซซ์เลอร์สามารถให้บริการลูกค้า
ที่ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี นอกห้างสรรพสินค้ากว่า 20 แห่ง
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ไมเนอร์ ฟู้ ด
เมนู อาหารจากวั ตถุ ดิบยั่ งยื นหรื อดี ต่อสุ ขภาพ

ในปี 2563 ไมเนอร์ตั้งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใหม่ขึ้น ได้แก่ “ไมเนอร์ ฟู้ด ทุกแบรนด์น�ำเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือ
ดีต่อสุขภาพให้กับลูกค้าอย่างน้อย 1 เมนู ภายในปี 2567” โดยค�ำนึงถึงความตระหนักและต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในเรื่องการใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในสุขภาพของพวกเขามากขึ้นและยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากเกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร และการขนส่ง ทีม Minor Food Innovation (M-FIT) ท�ำงานร่วมกับ
ที ม วิ จั ย และพั ฒ นาของแบรนด์ ต ่ า งๆ ของไมเนอร์ ฟู ้ ด และโรงงานของเราเพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส นั บ สนุ น เป้ า หมายของเรา
พร้อมตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นของลูกค้า
ผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ ส่งผลให้ไมเนอร์ ฟู้ด ไม่สามารถน�ำเสนอเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืน
หรือดีต่อสุขภาพออกสู่ตลาด ได้ครบทุกแบรนด์ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม แบรนด์ไมเนอร์ ฟู้ด ในประเทศไทยรวม 4 แบรนด์ สามารถ
น�ำเสนอเมนูอาหารที่ยั่งยืนหรือเพื่อสุขภาพได้รวม 19 เมนู และแบรนด์ เดอะ คอฟฟี่ คลับ ในออสเตรเลียและตะวันออกกลาง น�ำเสนอ
เมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ยั่งยืนหรือดีต่อสุขภาพได้ถึง 36 เมนู
เบอร์เกอร์ คิง – เบอร์เกอร์แพลนต์เบส
เบอร์เกอร์ คิง ประเทศไทย เล็งเห็นถึงโอกาสในการตอบสนอง
ความต้องการอาหารทีย่ งั่ ยืนและเพือ่ สุขภาพ และได้เปิดตัวเบอร์เกอร์
3 ตัวเลือกทีท่ ำ� จากวัตถุดบิ จากพืชหรือแพลนต์เบส (Plant-based)
สู่ตลาดในปี 2564 ได้แก่ แพลนต์เบส วอปเปอร์, แพลนต์เบส
วอปเปอร์ จูเนียร์ และแพลนต์เบสแบล็คทรัฟเฟิลเบอร์เกอร์
โดยเบอร์เกอร์ คิง เป็นเจ้าแรกในธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด
ในประเทศไทยที่น�ำเสนอตัวเลือกดังกล่าว

เดอะ คอฟฟี่ คลับ – เมนูคีโต และน�้ำผลไม้สกัดเย็น
เมือ่ ต้นปี 2564 เดอะ คอฟฟี่ คลับ ประเทศไทย ได้เปิดตัวอาหารคีโต
(คีโตเจนิก) 3 เมนู และเครื่องดื่มคีโต 2 ชนิด เพื่อตอบสนอง
ความต้องการอาหารคีโตทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูบ้ ริโภคชาวไทย อาหารคีโต
เป็ น อาหารที่ มี ค าร์ โ บไฮเดรตและกลู เ ตนต�่ ำ  และเชื่ อ กั น ว่ า
เป็นทางเลือกส�ำหรับการลดน�้ำหนักและการมีสุขภาพที่ดีขึ้น
หลังจากนั้น คอฟฟี่ คลับ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ น�้ำผลไม้
สกัดเย็นแบรนด์ “Jooly” ซึ่งมาใน 6 รสชาติ โดยน�้ำผลไม้สกัด
เย็นเหล่านี้มีส่วนประกอบของเบต้ากลูแคนที่มีผลดีต่อสุขภาพ
หัวใจและระดับคอเลสเตอรอล และช่วยเสริมภูมคิ มุ้ กันและรักษา
ระดับน�้ำตาลในเลือด
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ซิซซ์เลอร์ – เมนูแพลนต์เบส และขนมปังเพื่อสุขภาพ
ซิซซ์เลอร์ ประเทศไทย ยังคงน�ำเสนอเมนูตวั เลือกทีท่ ำ� จากวัตถุดบิ
จากพืชหรือแพลนต์เบส (Plant-based) ออกสูต่ ลาดอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสนองความต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพและ
ต่อสิง่ แวดล้อมของผูบ้ ริโภคชาวไทยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2564 ซิซซ์เลอร์
เปิดตัว 2 เมนูแพลนต์เบสใหม่ ได้แก่ บียอร์น สเต๊ก กัวคาโมเล่ และ
ซัลซา และลาบทอด ออมนิมีท เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียว นอกจากนี้
ยังมีเมนูแซนด์วชิ 2 เมนูทท่ี าํ จากขนมปังผักรวมที่มีเส้นใยสูงและ
ขนมปังโฮลมีลที่มีค่าดัชนีไกลซีมิกต�่ำ (Low GI) และมีน�้ำตาลต�่ำ 
เหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน�้ำตาล

แดรี่ ควีน – ไอศกรีมหวานน้อย
แดรี่ ควีน ตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์
ที่ลดส่วนผสมของน�้ำตาลและได้พัฒนาสูตรไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ
หวานน้ อ ย ซึ่ ง ลดส่ ว นผสมของน�้ ำ ตาลลงร้ อ ยละ 25 โดย
ซอฟต์เสิร์ฟ “หวานน้อย” เปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564
ที่ทุกสาขาทั่วประเทศไทย แดรี่ ควีน ประเทศไทย เป็นผู้ที่ได้รับ
สิ ท ธิ์ แ ฟรนไชส์ ข องแดรี่ ควี น เจ้ า แรกและเจ้ า เดี ย วของโลก
ที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้
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เดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลีย – เมนูวีแกน เจ กลูเตนต�ำ่
และอาหารและเครื่องดื่มพลังงานต�ำ่
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ออสเตรเลีย มีเมนูเพื่อสุขภาพส�ำหรับลูกค้า
ทั้งกลุ่มผู้ใหญ่และเด็กรวม 23 เมนู เช่น สลัดมันเทศและไก่
กลูเตนต�่ำ, สมูทตี้ผักกลูเตนต�่ำ, ขนมปังปิ้งวีแกนหน้าผักแบบ
เมดิเตอร์เรเนียน, ชุดผักส�ำหรับเด็ก และสมูทตี้อาซาอิเบอร์รี่
พลังงานต�ำ่

เดอะ คอฟฟี่ คลับ ตะวันออกกลาง –
เมนูแพลนต์เบสและวีแกน
เดอะ คอฟฟี่ คลับ ตะวันออกกลาง ให้บริการเมนูแพลนต์เบส
และวีแกนรวม 13 เมนู ในปี 2564 เช่น แพลนต์เบสชนิทเซิล,
แพลนต์เบสกังเปา, ฟูซลี วี แี กนจากฟักทองและผักโขม, สเต็กวีแกน
จากมะเขือยาวราดซอสมะเขือเทศ และพาสต้าวีแกนราดซอส
เพสโต้ผักโขม
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นวั ตกรรม

นวัตกรรมมีความส�ำคัญต่อการเติบโตทีย่ งั่ ยืนและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และช่วยให้บริษทั มีความโดดเด่นกว่าบริษทั อืน่ ๆ
ในตลาด พร้อมยังสร้างกระแสความตืน่ เต้นในกลุม่ ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในขณะทีม่ อบช่องทางสร้างรายได้ใหม่แก่บริษทั
ไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์ ฟู้ ด

ไมเนอร์ โฮเทลส์ มุ่งเน้นการใช้ระบบดิจิทัลในขั้นตอนการจอง
และการเช็ ก อิ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งาน
ของโรงแรม และมอบประสบการณ์ ที่ ย อดเยี่ ย มให้ กั บ ลู ก ค้ า
ไปพร้อมกัน เราเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Anantara Digital Host”
ขึ้นในปี 2563 ตามด้วยแอปพลิเคชัน “Avani Digital Host”
ในปี 2564 โรงแรมในเครือรวม 18 แห่งมีการใช้งานแอปพลิเคชัน
ซึ่งได้รับการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านดิจิทัล โดยอวานี ปาล์ม วิว ดูไบ ได้น�ำร่องการใช้คุณสมบัติ
การเช็กอินออนไลน์ล่วงหน้าและกุญแจห้องบนมือถือ ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาในการรอและลดจุดสัมผัสระหว่างลูกค้าและพนักงาน
ในช่วงทีย่ งั มีการระบาดของโควิด-19 นอกจากนีก้ ารใช้กญ
ุ แจห้อง
บนมือถือยังช่วยลดการใช้วัสดุในการผลิตคีย์การ์ดและลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ไมเนอร์ ฟู้ด ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านทีม Minor
Food Innovation Team (M-FIT) ซึง่ ท�ำงานอย่างใกล้ชดิ กับทีมวิจยั
และพัฒนาของแบรนด์ไมเนอร์ ฟู้ด ทั้งในประเทศไทยและกับทีม
แฟรนไชส์ต่างประเทศ M-FIT ไม่เพียงแต่น�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ แต่ยังพัฒนาเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ๆ ที่ช่วยยกระดับ
ประสบการณ์ของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
นอกจากนั้นในปี 2564 ไมเนอร์ ฟู้ด ได้เปิดตัวโครงการ Minor
Food’s Young Entrepreneur (YEP) ซึง่ เป็นการอบรมระยะเวลา
12 เดือนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาศักยภาพ
GROW โดยมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหาผู้มีศักยภาพรุ่นใหม่ผ่านการ
สร้างทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส�ำเร็จ ไมเนอร์ต้องการสร้างศูนย์บ่มเพาะภายในองค์กร
ทีส่ ามารถส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ ให้กับไมเนอร์ ทีม YEP ท�ำงานกับทีม M-FIT อย่างใกล้ชิด
เพือ่ น�ำเสนอแนวคิดนวัตกรรมใหม่ๆ และด�ำเนินการเพือ่ ท�ำแนวคิด
เหล่านั้นให้เกิดขึ้นในเชิงพาณิชย์ได้จริง ตั้งแต่การวางแผนการ
ตลาด การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ การวางจุดยืนของแบรนด์
และการด�ำเนินงานจริงหน้าร้าน นวัตกรรมทีถ่ กู พัฒนาและเปิดตัว
สูต่ ลาดจริง ได้แก่ Jooly แบรนด์นำ�้ ผลไม้สกัดเย็น และ Naughty &
Rice แบรนด์ Poke Bowl คุณภาพสูงที่เหมาะกับวิถีชีวิตของ
คนรุ่นใหม่ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ช่วยเปิดโอกาสในการสร้างรายได้
ใหม่ๆ ให้บริษัท

ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีเป้าหมายยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
ในการจองออนไลน์ แ ละจองตรงกั บ เว็ บ ไซต์ โ รงแรมของเรา
โดยการเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ และมอบความยืดหยุ่นในการ
ช�ำระเงิน ซึง่ ในกรณีทลี่ กู ค้าอนุญาตให้เรารวบรวมข้อมูลจะท�ำให้
เรามีรายละเอียดข้อมูลและความชอบของลูกค้าเพือ่ น�ำเสนอสิทธิ
ประโยชน์และแคมเปญทางการตลาดทีต่ รงกับความต้องการของ
ลูกค้ามากขึ้น
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ตัวอย่างนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยไมเนอร์ ฟู้ด ในปี 2564:
สเวนเซ่นส์ - ร้าน Concept Store
และไอศกรีมพรีเมี่ยมท�ำสดจาก Craft Bar
สเวนเซ่ น ส์ ต อกย�้ ำ ความเป็ น ผู ้ นํ า ด้ า นไอศกรี ม ที่ มี ป ระวั ติ
อันยาวนานและความส�ำเร็จของร้าน Flagship Store สาขากาดน่าน
ซึง่ เป็นร้านทีผ่ สมผสานวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีโ่ ดดเด่นและการสร้าง
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าโดยเปิดตัวร้าน Concept
Store ขึ้นอีก 2 แห่ง ใน 2 จังหวัด ร้านแรกตั้งอยู่ในจังหวัดยะลา
คือ Yala Park Concept Store ซึ่งรูปแบบของร้านทั้งภายนอก
และภายในได้รบั แรงบันดาลใจจากกรงนกตามชือ่ เสียงของจังหวัด
ยะลาในฐานะ “เมืองนก” อีกร้านตัง้ อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่คอื Kad
Farang Concept Store ซึ่งเน้นรูปแบบร้านตามสถาปัตยกรรม
ของภาคเหนือและตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาโดยใช้ลักษณะของ
“โคมยี่เป็ง” ส�ำหรับโคมไฟของร้าน
นอกจากนัน้ สเวนเซ่นส์ได้นำ� เสนอประสบการณ์ไอศกรีมพรีเมีย่ ม
ภายใต้แนวคิด “Swensen’s Craft Bar” ซึ่งเปิดตัวในเดือน
ตุลาคม 2564 ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เพื่อตอบโจทย์
ความต้ อ งการและวิ ถี ชี วิ ต ที่ ม องหาความพิ เ ศษของผู ้ บ ริ โ ภค
ทางร้านผลิตไอศกรีมทีผ่ สมใหม่ดว้ ยวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยเปิดตัว
6 รสชาติพิเศษ ได้แก่ Pistachios Ferrero, Black Truffle,
Reese’s Peanut Butter, Creamy Peach, Rose Lychee Sorbet
และ Mixed Berry Sorbet และจะมีการปรับเปลี่ยนรสชาติใหม่
ทุกๆ 2 เดือน แนวคิดของ Swensen’s Craft Bar ช่วยให้ยอดขาย
ของสาขาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2563

Naughty & Rice - ข้าว Poke Bowl เพื่อสุขภาพ
Naughty & Rice เป็นแบรนด์ใหม่ที่เปิดตัวขึ้นในปี 2564 เพื่อน�ำ
เสนอข้าว Poke Bowl เพือ่ สุขภาพทีใ่ ช้วตั ถุดบิ สดใหม่คณ
ุ ภาพสูง
ให้กับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ นอกจากเมนู Poke Bowl
ทั่ ว ไปอย่ า งแซลมอนและปลาทู น ่ า ที่ เ สิ ร ์ ฟ ในสไตล์ ญี่ ปุ ่ น แล้ ว
Naughty & Rice ยังเพิ่มความแปลกใหม่ให้กับเมนูของเราโดย
ใช้เครื่องเทศและส่วนผสมของไทย เช่น “Yum? Yumm!” ซึ่งเป็น
Poke Bowl หน้ายําแซลมอนสไตล์ไทย และ “Jim’s Jaew” ที่ใช้
ส่วนผสมของเครื่องเทศและสมุนไพรไทยหลากหลายชนิดเสิร์ฟ
พร้อมไก่ย่าง
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ซิซซ์เลอร์ - ทูโก

Jooly - น�้ำผลไม้ 100% สกัดเย็น

ในปี 2563 ซิซซ์เลอร์ ประเทศไทย เปิดตัว “ซิซซ์เลอร์ ทูโก” (Sizzler
To Go) ครั้งแรกด้วยแนวคิดแกร๊บแอนด์โกเพื่อให้บริการอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคในเมือง
ทีใ่ ช้ชวี ติ แบบเร่งรีบ ในปี 2564 ซิซซ์เลอร์เปิดตัวร้านทูโกอีก 5 แห่ง
ตามศูนย์กลางคมนาคมในกรุงเทพฯ ปัจจุบนั มีรา้ นทูโกรวม 6 ร้าน
ทีใ่ ห้บริการผูบ้ ริโภคด้วยตัวเลือกอาหารสุขภาพทีเ่ หมาะกับการใช้
ชีวติ แบบเร่งด่วน เช่น สลัด แซนวิช Low GI และน�ำ้ ผลไม้สกัดเย็น

ความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้กับไมเนอร์ ฟู้ด ด้วยแบรนด์ “Jooly”
ซึ่งน�ำเสนอน�้ำผลไม้สกัดเย็นที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูป
ด้วยความดันสูง (High-Pressure Processing: HPP) ที่ท�ำลาย
จุลินทรีย์และช่วยให้น�้ำผลไม้ให้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน
ขึ้น การใช้เทคโนโลยีนี้ช่วยคงความสดของผักและผลไม้เช่นเดียว
กับการรักษาประโยชน์ของวิตามิน เอนไซม์ แร่ธาตุ และสารต้าน
อนุมูลอิสระ โดยน�้ำผลไม้ของ Jooly มีทั้งหมด 6 รสชาติและให้
ประโยชน์ต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน เช่น ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน
และเสริมสร้างกระบวนการล้างพิษ
1112 เดลิเวอรี่
บริการจัดส่งอาหาร “1112 เดลิเวอรี่” (1112D) ของไมเนอร์ ฟู้ด ได้ขยายขอบเขตการด�ำเนินงานไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้บริการลูกค้ากว่า 1.2 ล้านคนในปี 2564 เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 70 จากปีก่อนหน้า 1112D
น�ำ “Zeek” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำ� หรับการจัดส่งมาใช้เพื่อปรับปรุงเวลาในการจัดส่งให้ดีขึ้นโดยการลดเวลาในการจัดหา
พนักงานส่งอาหารและลดเวลาการเดินทาง การใช้แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อใบเสร็จ
ได้ถึงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปี 2563 เรายังคงพัฒนาบริการ 1112D อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้
บริการและควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยเพื่อปกป้องสุขภาพของลูกค้า 1112D ให้บริการบนเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันโทรศัพท์มอื ถือซึง่ ลูกค้าสามารถสัง่ อาหารได้จาก 17 แบรนด์อาหารทัง้ ในเครือไมเนอร์และจากแบรนด์อนื่ ๆ ขึน้ อยู่
กับพืน้ ทีพ่ กั อาศัยของลูกค้า นอกจากนัน้ ลูกค้าสามารถจ่ายค่าอาหารได้หลากหลายวิธี ได้แก่ จ่ายปลายทาง ผ่านบัตรเดบิตหรือ
เครดิต หรือจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทรูมนั นี่ วอลเล็ทลูกค้ายังสามารถสะสมแต้มและแลกเป็นส่วนลดเวลาสัง่ อาหารเมือ่ ผูกบัตร
Rabbit LINE Pay เข้ากับบัญชี 1112D ทั้งนี้ เรากําลังดําเนินการขยายความร่วมมือกับผู้ให้บริการชําระเงินในตลาดเพิ่มขึ้น

ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้จากแบรนด์ต่างๆ ของไมเนอร์ ฟู้ดและแบรนด์อื่นๆ รวม 17 แบรนด์ ผ่าน 1112D
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การสร้ างความสั มพั นธ์ ที่ดีกับลู กค้ า

ไมเนอร์เชื่อมั่นว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าจะช่วยสร้างความภักดีและการรักษาลูกค้าซึ่งส่งผล
ให้ธุรกิจเติบโต เราติดตามความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
และน�ำมาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เราสังเกตเห็นการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
จึงมุ่งเน้นยกระดับแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที โดยทีย่ งั คงมีการบังคับใช้ระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์และการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าอย่างเข้มงวด
ความภั กดี ของลู กค้ า

ในช่วงปลายปี 2562 ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้ก�ำหนดเป้าหมาย 5 ปี
“ดัชนีความภักดีของลูกค้า (NPS) ของไมเนอร์ โฮเทลส์ เพิม่ ขึน้ เป็น
50 ภายในปี 2567” และติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เราได้เริ่มวางมาตรฐานการวัดความภักดีของลูกค้าส�ำหรับกลุ่ม
ธุรกิจทั้งหมดของไมเนอร์ ได้แก่ ไมเนอร์ โฮเทลส์, ไมเนอร์ ฟู้ด
และ ไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ทั้งนี้ เราอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการ
รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ก� ำ หนดเป้ า หมายด้ า น NPS รวมส� ำ หรั บ
ทุกกลุ่มธุรกิจต่อไป
ดั ชนี ความภั กดี ของลู กค้ าประจ� ำปี 2564

ไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์ ฟู้ ด

45%

85%

ไมเนอร์ ไลฟ์ สไตล์

รวม ไมเนอร์
อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล

97%

80%

แนวทางการสื่ อสารของบริ ษัท:

ไมเนอร์และหน่วยงานในเครือน�ำแนวทางการสื่อสาร
ของบริษัท มาใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อสื่อสารกับบุคคล
ภายนอกที่ บ ริ ษั ท ติ ด ต่ อ ด้ ว ยโดยเฉพาะลู ก ค้ า คู ่ ค ้ า
สื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนทั่วไป ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
ในเชิงบวกและสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น
ข้ อ มู ล ที่ สื่ อ สารจะต้ อ งเป็ น ไปตามกฎและข้ อ บั ง คั บ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดและข้ อ มู ล ที่ สํ า คั ญ จะต้ อ งได้ รั บ
การคุ้มครอง

ในปี 2564 ไม่พบผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ และการสื่อสารด้านการตลาดที่ขัดต่อ
กฎหมายอย่างมีนัยส�ำคัญ
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ไมเนอร์เชิญชวนให้ลกู ค้ามีสว่ นร่วมในโครงการการตลาดเพือ่ สังคมของเราโดยมุง่ หวังสร้างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมระหว่างลูกค้า
และธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นเสริมสร้างความภักดีของลูกค้าด้วยการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและมอบโอกาสในการสนับสนุน
สิ่งแวดล้อมและชุมชนผ่านโครงการของเรา
ไมเนอร์ อิ นเตอร์ เนชั่ นแนล - เดื อนแห่ งการให้

ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการให้ของเรา ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวโครงการการตลาดเพื่อสังคม
ซึ่ ง เชิ ญ ชวนลู ก ค้ า ที่ สั่ ง อาหารผ่ า นบริ ก ารจั ด ส่ ง อาหาร
“1112 เดลิเวอรี”่ (1112D) มาเป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุน
บุคลากรทางการแพทย์ผเู้ ป็นแนวหน้าต่อสูก้ บั โควิด-19 โดย
ไมเนอร์จะหัก 5 บาทจากทุกค�ำสั่งซื้อมาเป็นทุนในการท�ำ
อาหารให้ กั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ ศู น ย์ ฉี ด วั ค ซี น
ในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ เราระดมทุนได้มากกว่า 1.1 ล้านบาท
ไมเนอร์ ฟู้ ด

การสนับสนุนสังคมของซิซซ์เลอร์
ซิซซ์เลอร์ยงั คงร่วมมือกับ Food4Good ซึง่ เป็นองค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไรที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก
ที่ยากไร้ในประเทศไทย ในปี 2564 ซิซส์เลอร์บริจาคเงินรวม
114,870 บาทจากการท� ำ โครงการการตลาดเพื่ อ สั ง คมนี้
ซึ่งทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งเมนูสเต๊กเนื้อ นิวยอร์ค ซิซซ์เลอร์จะร่วม
บริจาค 10 บาทให้กับองค์กร
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี “ซื้อ 1 ให้ 1”
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เชิญชวนให้ลูกค้าที่ซื้อพิซซ่าหนึ่งถาดและ
บริจาคอีกหนึ่งถาดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นแนวหน้า
ต่อสู้กับโควิด-19 และสมาชิกชุมชนผู้ด้อยโอกาศผ่านโครงการ
การตลาดเพื่ อ สั ง คม “เดอะ พิ ซ ซ่ า คอมปะนี ซื้ อ 1 ให้ 1”
โดยโครงการนี้มีระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน 2564 และสามารถรวบรวมการบริจาคอาหารกว่า
11,000 มื้อ เป็นมูลค่ามากกว่า 1.6 ล้านบาท
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ไมเนอร์ โฮเทลส์ - โครงการดอลลาร์ฟอร์ ดีดส์

โครงการดอลลาร์ฟอร์ดีดส์เป็นโครงการระยะยาวที่เชิญชวนลูกค้าที่เข้าพักร่วมบริจาค
เงินประมาณหนึ่งเหรียญสหรัฐต่อคืน โดยไมเนอร์ โฮเทลส์ จะร่วมสมทบทุนเท่ากับมูลค่า
ทีล่ กู ค้าร่วมบริจาคและน�ำไปสนับสนุนโครงการทางสังคมระยะยาวเพือ่ ยกระดับความเป็นอยู่
ที่ดีของสมาชิกในชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทย
โครงการดอลลาร์ฟอร์ดีดส์ในประเทศไทยให้การสนับสนุนองค์กร
ที่ได้รับผลประโยชน์ 3 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล เอเชียน
เอลเลเฟ่น มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว และศูนย์สมเด็จ
พระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ภายใต้
สถานการณ์ทโี่ รงแรมไม่ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2564 เราระดม
เงินบริจาคทั้งหมดจ�ำนวน 318,990 บาท เพื่อสนับสนุนให้ทั้ง 3 องค์กร
สามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ประเทศเวียดนาม
อนันตรา ฮอยอัน อนันตรา กวีเญิน วิลล่าส์ และ อวานี กวีเญิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังคงระดมทุนผ่านโครงการดอลลาร์
ฟอร์ดีดส์เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ Kianh ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลก�ำไรที่ด�ำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษในภาคกลาง
ของเวียดนาม ในปี 2564 โรงแรมสามารถระดมทุนได้มากกว่า 2,500 เหรียญสหรัฐและถูกน�ำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็ก
ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ จ�ำนวนประมาณ 100 คน
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