
Hospitality and business event industry: 
Sustainability tips and tricks for the new normal



INTRODUCTION

The hospitality and business event industry has never seen a year like 2020. In the wake of the 
Covid 19 pandemic, venues have watched their revenue crash - some by more than 90%. For many  
businesses, the only priority has been survival. Previous progress made towards sustainability is at 
risk - or is it? Steps has partnered with Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) to pro-
duce this booklet. Our deep-dive into where businesses have found resilience in this crisis shows: 
resilience goes hand in hand with sustainability. We’ll be sharing tips and case studies to help  
businesses in the MICE sector understand how rebuilding with a clear vision for a positive, sustainable  
future can help them strengthen ties with their local community, nurture staff and  
customer loyalty, come up with innovative solutions which protect both the environment and their  
profits, and simplify their supply chains.   

Steps has partnered with Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB), and 
Planet B Sustainability Agency (Thailand) Ltd, to produce this booklet.

อุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ และการจัดอีเวนท์ทางธุรกิจ ไม่เคยประสบกับวิกฤติเช่นปี 2020 มาก่อน เนื่องจาก
ปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับรายรับที่ถดถอยลงไป บางธุรกิจต้องสูญเสียราย
ได้กว่า 90% และสำ หรับอีกหลายๆธุรกิจ ความสำ คัญอันดับหนึ่งของพวกเขา คือ ความอยู่รอด กระบวนการพัฒนาสู่เป้า
หมายความยั่งยืนที่ทำ มาก่อนหน้านี้ กำ ลังเผชิญกับความเสี่ยง ..หรือไม่? สเต็ปส์ วิท ธีรา ได้จับมือกับสำ นักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ เพื่อจัดทำ หนังสือนี้ขึ้นมา โดยการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกจากธุรกิจต่างๆในช่วงวิกฤตินี้ ทำ ให้เรา
ค้นพบความยืดหยุ่น และความยืดหยุ่นนี้มีอยู่ควบคู่ไปกับความยั่งยืน เกร็ดความรู้และกรณีศึกษาต่างๆ ที่เรานำ มาแบ่งปัน
ในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆของไมซ์เข้าใจว่า  การฟื้นฟูตัวเองโดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนจะ
ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในท้องถิ่น ดูแลพนักงาน และรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้าได้อย่างไร รวมไปถึง 
นวัฒนกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยปกป้องทั้งสิ่งแวดล้อมและผลกำ ไร และลดความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานด้วย
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Never have hygiene credentials been so closely intertwined with customer loyalty and confidence. These  
expectations come with implications around chemical use and waste, but thanks to innovative tech solutions 
such as UV sterilisation, it’s possible to effectively care for both customer safety and the environment. 
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ข้อมูลด้านสุขอนามัยจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับความผูกพันและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อผู้ ให้บริการ
ในอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการ ความคาดหวังเหล่านี้มาพร้อมกับผลกระทบที่มีนัยสำ คัญต่อเรื่องการใช้สารเคมีและของเสีย 
อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขปัญหา เช่น การฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ทำ ให้เรื่องการดูแลความปลอดภัยของลูกค้า
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

Tips for sustainable hygiene solutions 
เกร็ดความรู้สำ หรับการแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยที่ยั่งยืน

Invest in reusable: whether it’s face masks for staff or napkins to wrap cutlery, go for ones you can 
sanitise and use again over single use plastics. This can offer long term cost savings too. Customers 
will be impressed by outstanding hygiene, but doubly impressed if you’re caring for the environment 
too - have a strategy for communicating with them about it. 
ลงทุนกับสิ่งที่สามารถนำ กลับมาใช้ ใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสำ หรับพนักงาน หรือกระดาษสำ หรับหุ้มอุปกรณ์ทานอาหาร 
จงเลือกซื้อวัสดุที่คุณสามารถนำ มาฆ่าเชื้อ และใช้ซ้ำ ได้ แทนวัสดุจากพลาสติกที่ ใช้ได้เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในระยะยาว ลูกค้าจะรู้สึกประทับใจกับสุขอนามัยที่เป็นเลิศ แต่จะประทับใจมากขึ้นเป็นสองเท่า ถ้าคุณรักษ์สิ่ง
แวดล้อมด้วย กำ หนดกลยุทธ์ในการสื่อสารสิ่งนี้กับพวกเขา

Create clear, coherent cleaning protocols and prioritise communicating these to staff and customers. 
For example, The Landmark Hotel in Bangkok provided extensive training and communication on 
hand washing to their staff. This helped them move towards hand washing over hand sanitising, and 
also to phase out plastic gloves in certain areas of the business.  
ตั้งกฏระเบียบที่ชัดเจนและสอดคล้องในด้านความสะอาด และให้ความสำ คัญกับการสื่อสารสิ่งนี้ต่อพนักงานและลูกค้า ยก
ตัวอย่างเช่น โรงแรม แลนด์มาร์ค ที่ ได้มีการจัดฝึกอบรมพิเศษและพูดคุยเกี่ยวกับการล้างมือให้กับพนักงาน ซึ่งช่วย
ผลักดันให้พนักงานเลือกที่จะล้างมือ มากกว่าการใช้น้ำ ยาทำ ความสะอาดมือ และยกเลิกการใช้ถุงมือพลาสติกในบางส่วน
ของธุรกิจ

With lower footfall most businesses will have reduced energy consumption in certain areas - take a 
look at whether any of this could be reduced permanently. 
ในช่วงขาลง ธุรกิจต่างๆ มีการลดการใช้พลังงานในบางพื้นที่ ลองตรวจสอบดูว่า มีส่วนใดที่สามารถถูกลดลงไปอย่าง
ถาวรได้หรือไม่ 

Seize the moment to introduce new technologies which reduce plastic and chemical use -  
eg UV sterilization and electrostatic spraying.
ใช้เวลาที่มีค่านี้ ในการนำ เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกและสารเคมี เช่น การฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี และ
การพ่นละอองฆ่าเชื้อโดยใช้พลังงานไฟฟ้าสถิตย์
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HYGIENE IN THE NEW NORMAL
สุขอนามัย ในความปกติรูปแบบใหม่



Do the best you can for customers and environment  
- tell them about it 
ทำาให้ดีที ่สุดเพื่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม บอกให้พวกเขารู้ถึงสิ่งนั้น

Aim for total clarity on a new hygiene strategy which incorporates sustainability, and an accompanying marketing 
strategy to ensure staff are on board and customers admire both your cleanliness standards and stewardship of 
the environment. 
มุ่งหวังให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ ในด้านสุขอนามัยแบบใหม่ โดยผสมผสานกับความยั่งยืนและกลยุทธ์การตลาดเข้าด้วยกัน 
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานที่กำ ลังปฏิบัติงานและลูกค้า ต่างก็ชื่นชมทั้งในด้านมาตรฐานความสะอาดและการดูแลสิ่งแวดล้อมของคุณ

JW Marriott Hotel, Bangkok
The JW Marriott is uncompromising on its hygiene standards, but has also maintained its firm commitment to 
sustainable practices. It works in partnership with Ecolab to use only approved and environmentally conscious 
chemicals in all areas. All single use plastic has been eliminated from the food and beverage department and 
further reduction of plastic will take place throughout 2021 as Marriott International has not compromised on 
its guidelines despite the pandemic. Guests are served with a contactless approach and individual food items 
are displayed with glass covers. In terms of guest areas, staff use an electrostatic sprayer overnight in public 
areas, and UV-lights in guest room inspections to ensure that all linen is clean and stain-free. Guest room  
keycards are sterilized after being returned in a UV box. Measures such as closing elevators and guest floors 
have been implemented to save energy based on hotel occupancy. 
 
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท มีความแน่วแน่ ในเรื่องมาตรฐานความสะอาด และยังคงทุ่มเทที่จะฝึกฝนทักษะความยั่งยืนในด้านต่างๆ 
โดยได้ทำ งานเป็นพันธมิตรกับ บริษัท อีโคแลป เพื่อใช้สารเคมีที่ ได้รับการรับรองและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น พลาสติกที่ ใช้ได้
เพียงครั้งเดียว ถูกตัดออกจากแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และยังคงเดินหน้าลดการใช้พลาสติกไปตลอดปี 2021 เพราะเครือแมริ
ออท อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ลดหย่อนต่อแนวทางปฏิบัติของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะของโรคระบาด ลูกค้าจะได้รับการเสิร์ฟ
อาหารแบบไร้การสัมผัส และอาหารทุกจานจะมาพร้อมฝาครอบแก้วด้านบน ในส่วนพื้นที่บริการแขกผู้มาเยือน เจ้าหน้าที่จะมีการใช้
ระบบไฟฟ้าสถิตย์พ่นละอองฆ่าเชื้อในบริเวณส่วนกลางในช่วงกลางคืน และใช้แสงยูวีตรวจสอบความสะอาดผ้าทุกผืนในห้องพักว่า
ไม่มีสิ่งสกปรกหรือรอยเปื้อนใดๆซ่อนอยู่ คีย์การ์ดสำ หรับเข้าห้องพักจะได้รับการทำ ความสะอาดทันทีที่ถูกหย่อนลงในช่องฆ่าเชื้อยูวี 
นอกจากนี้ ยังมีการปรับใช้มาตรการอื่นๆ เช่น การปิดลิฟต์ หรือพื้นที่บริการผู้เข้าพักบางส่วน เพื่อลดการใช้พลังงานตามจำ นวนผู้
เข้าพักของโรงแรม
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CREATING A FUTURE-PROOF TEAM
การสร้างทีมที ่ประสบความสำาเร็จในอนาคต
Your people are your business. Whilst post-pandemic cost cutting may include staff cutting, there are ways to 
ensure you don’t compromise the strong team you have been building over time - the one which believes in 
you, and creates customer loyalty by delivering the best service possible.  
 
พนักงานของคุณ คือ ธุรกิจของคุณ การลดต้นทุนในช่วงวิกฤติโรคระบาด อาจรวมไปถึงการลดจำ นวนพนักงงาน แม้เป็นเช่นนั้น ก็
ยังมีวิธีการที่จะช่วยรักษาทีมที่แข็งแรงที่คุณสร้างมาเป็นเวลานานไว้ได้ ซึ่งจะเป็นทีมที่เชื่อมั่นในคุณ และสร้างความจงรักภักดีของ
ลูกค้าผ่านการบริการที่ดีที่สุด

Tips for creating a strong team 
เคล็ดลับสำ หรับการสร้างทีมที่แข็งแรง

Have a clear vision of what your business is, what 
you want to achieve and the part your staff play in 
that - communicate it regularly. 
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนต่อธุรกิจของคุณ ว่าคุณต้องการที่จะ
ประสบความสำ เร็จในด้านใด และพนักงานมีส่วนร่วมในเป้า
หมายนั้นอย่างไร พูดคุยถึงสิ่งนั้นอย่างสม่ำ เสมอ

Generally, people find it rewarding to engage in 
socially and environmentally responsible ways - tell 
your staff about your ethical policies and reward 
them for championing these values 
โดยทั่วไปแล้ว ผู้คนมักจะรู้สึกอิ่มเอมใจที่ ได้มีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม แจ้งให้พนักงานของ
คุณรู้ถึงนโยบายด้านจริยธรรมของคุณ และให้รางวัลพวก
เขาสำ หรับการรักษาคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นอย่างไร พูดคุยถึง
สิ่งนั้นอย่างสม่ำ เสมอ

Consider hiring inclusively - adding more diverse candidates to your team helps to foster a caring environment 
in which staff feel personally invested.
การจ้างตำ แหน่งที่เปิดกว้าง การเลือกพนักงานที่มีความหลากหลายเข้ามาในทีมเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความใส่ ใจ ซึ่ง
พนักงานเองก็จะรู้สึกทุ่มเทให้กับงานนั้นๆ

Give staff a platform to speak up and make them 
feel part of the future of the business. 
สร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น 
และให้พวกเขารู้สึกว่ากำ ลังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยการสร้าง
อนาคตให้กับธุรกิจ

If your business is suffering too much to maintain 
current staffing, make job cuts a last resort - look 
into alternatives such as cutting hours, at least in the 
short term.
หากธุรกิจของคุณกำ ลังประสบปัญหาอย่างหนักในการรักษา
พนักงาน ก็จงเลือกการลดพนักงานเป็นตัวเลือกสุดท้าย ลอง
มองหาทางเลือก อื่นๆ เช่นการลดชั่วโมงทำ งาน แม้จะเป็นเพียง
ช่วงเวลาสั้นๆ
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Be transparent 
ต้องโปร่งใส

El Mercado Bangkok 
เอล เมอคาโด้ กรุงเทพฯ 

Business at El Mercado was impacted by the pandemic, but management prioritised retaining all their staff (who 
took salary cuts), other than those on probation. Staff were spread across departments, which became a source 
of growth and learning. El Mercado places a strong emphasis on team spirit and motivation, including team  
activities like yoga and badminton. Outstanding performance is incentivised with reward. Environmental  
measures are celebrated internally, and managers regularly check in with staff to ensure they are meeting the 
guidelines for activities like recycling. El Mercado works with Steps With Theera to employ staff with learning 
differences like autism: “It has created the strongest team,” reports the Ambassador, Griselda Gras.    

ธุรกิจของ เอล เมอคาโด้ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาด แต่ทีมบริหารเลือกที่จะให้ความสำ คัญกับการรักษาพนักงานทั้งหมดไว้ 
(ซึ่งพนักงานถูกลดเงินเดือน) ยกเว้นพนักงานที่อยู่ ในช่วงทดลองงาน มีการกระจายพนักงานไปตามแผนกต่างๆซึ่งกลายเป็นแหล่ง
การเติบโตและการเรียนรู้ เอล เมอคาโด้ ให้ความสำ คัญกับการทำ งานร่วมกันเป็นทีมและแรงจูงใจของทีม รวมถึงกิจกรรมต่างๆของ
ทีมด้วย เช่น การเล่นโยคะ และแบดมินตัน และพนักงานที่มีผลงานที่ โดดเด่นจะได้รับรางวัลพิเศษตอบแทน มีการกำ หนดมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมภายในร้าน ซึ่งผู้จัดการจะคอยตรวจสอบกับพนักงานเป็นประจำ  เพื่อให้แน่ ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางที่กำ หนดใน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การรีไซเคิลวัสดุ เอล เมอคาโด้ ทำ งานร่วมกับ สเต็ปส์ วิท ธีรา เพื่อจ้างพนักงานที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ 
เช่น บุคคลออทิสติก Griselda Gras ตัวแทนของห้องอาหาร กล่าวว่า “สิ่งนี้ ได้สร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุด”

If you’re open about what you owe your staff as an employer, it will foster an environment of trust and a motivated, 
empowered team willing to contribute to sustainability measures.

หากคุณเปิดใจกับพนักงานในฐานะนายจ้างว่าพวกเขาสำ คัญอย่างไร ก็จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำ งานที่มีความน่าเชื่อถือ เกิด
แรงจูงใจ และทีมที่มีพลัง ที่พร้อมจะส่งเสริมมาตรการต่างๆ เพื่อความยั่งยืน
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BUILDING STRONG PARTNERSHIPS
การสร้างพันธมิตรที ่แข็งแกร่ง
No business is an island - we’re a network, and venues which tap into the strength of this are more likely to 
sustain themselves in a post pandemic landscape. Across Thailand, businesses have been forming new  
partnerships and communities throughout the past year to help them come back bigger and better than  
before. 
 
ไม่มีธุรกิจไหนที่เป็นเกาะลอยอยู่กลางน้ำ  เราต่างเป็นเครือข่าย และองค์กรที่เข้าใจจุดแข็งนี้จะสามารถดำ รงอยู่ได้อย่างยั่งยืนหลัง
เกิดสถานการณ์โรคระบาด ธุรกิจต่างๆทั่วประเทศไทย ได้สร้างพันธมิตรและชุมชนใหม่ๆขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้พวกเขา
เติบโตได้มากขึ้น และดีขึ้นกว่าเดิมจากเมื่อก่อน

Review your procurement processes - are there things you could source locally? For example, some 
venues switched to sourcing protective equipment like masks from Thai suppliers rather than importing 
them. 
ตรวจสอบขั้นตอนต่างๆในการจัดซื้อทรัพยากร ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพยากรในท้องถิ่นหรือไม่? ตัวอย่างเช่น บางองค์กรมี
การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัยจากผู้ผลิตในประเทศไทย แทนการนำ เข้าสินค้า

Your local area is a reliable, sustainable, long term source of business and income. Identify partnerships 
which strengthen local ties and benefit your community to increase loyalty and visibility. OCS RH Ltd. 
provides facilities to venues across Thailand. When the pandemic hit the organisation supported local 
communities by offering free disinfection to venues like schools and temples.  
เขตพื้นที่ของคุณเป็นแหล่งทรัพยากรที่เชื่อถือได้ มีความยั่งยืน และยืนยาว สร้างพันธมิตรที่ช่วยสานความสัมพันธ์ที่แน่น
หนากับคนในพื้นที่และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นที่รู้จัก บริษัท โอซีเอส อาร์เอช จำ กัด ได้ ให้
บริการกับองค์กรต่างๆมากมายในประเทศไทย เมื่อเริ่มมีสถานการณ์โรคระบาดเกิดขึ้น บริษัทได้ช่วยเหลือชุมชนโดยการให้
บริการฆ่าเชื้อสถานที่ต่างๆฟรี ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน หรือวัด

In business, out of sight is out of mind. Make communication a priority, ensuring your staff, customers 
and local community know what you can offer them. 

Tips for forming strong, sustainable partnerships 
เคล็ดลับในการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

1 
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Sustainability partnerships 
พันธมิตรแห่งความยั่งยืน 

Seek out partners which make it easier, cheaper and more efficient to act sustainably. For example, Scholars 
of Sustenance is an organisation which works with venues to reduce their food waste, including composting or 
donating food waste. 
เสาะหาพันธมิตรที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้ง่ายขึ้น ถูกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น มูลนิธิ Scholars of Suste-
nance ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำ งานร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการลดขยะ รวมไปถึงการทำ ปุ๋ยหมักหรือการบริจาคเศษอาหาร 

The Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 
(MMQP) is a large conferencing hotel in Bangkok’s 
Sukhumvit area.When the pandemic hit, the hotel 
supported a relief fund for vulnerable communities, 
providing manpower, organization, supplier  
communication, guidance on storage and food 
safety, and production of food items. Post-pandemic, 
the MMQP team adjusted menus and sought out 
new local suppliers, accelerating the hotel’s pledge 
to source 95% of its Top 10 priority produce locally 
by spend. The hotel’s focus on strong partners paid 
off when it reopened in July. Partners in the Event 
organization sector shifted their remaining business 
to the hotel, and marketing partners were willing to 
risk promotions with the MMQP despite the financial 
insecurity. To support the local community, the hotel 
invited local street food vendors to serve at the  
buffet in its signature Goji restaurant. This meant 
extra business and exposure for the local food  
infrastructure, and a great add on for the loyal 
restaurant guests.

โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (MMQP) 
เป็นโรงแรมสำ หรับจัดประชุมขนาดใหญ่ ในย่านสุขุมวิท ของ
กรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาด ทางโรงแรม
ได้สนับสนุนกองทุนบรรเทาทุกข์สำ หรับชุมชนที่ประสบปัญหา 
จัดหากำ ลังคน องค์กร การติดต่อสื่อสารกับผู้จัดจำ หน่าย ให้
คำ แนะนำ เกี่ยวกับการเก็บรักษาและความปลอดภัยของอาหาร 
และการผลิตอาหารต่างๆ หลังเกิดการแพร่ระบาด ทีม MMQP 
ได้มีการปรับเปลี่ยนเมนูและค้นหาผู้จัดจำ หน่ายในท้องถิ่นราย
ใหม่ ๆ เร่งให้โรงแรมมีการใช้งบประมาณในการจัดหาผลผลิต
จำ นวนร้อยละ 95 ที่มีลำ ดับความสำ คัญสูงสุด 10 อันดับแรก 
ในท้องถิ่นตามพันธะสัญญา การที่ โรงแรมให้ความสำ คัญกับ
พันธมิตรที่แข็งแกร่ง ส่งผลดีให้เกิดขึ้นเมื่อเปิดให้บริการอีก
ครั้งในเดือนกรกฎาคม พันธมิตรที่เป็นองค์กรจัดงาน ได้
ผันธุรกิจในส่วนที่เหลือไปในด้านของโรงแรม และพันธมิตร
ทางการตลาด ก็ยินดีที่จะเสี่ยงเพื่อทำ การส่งเสริมการขายให้
กับ MMQP แม้ว่าจะมีความไม่มั่นคงทางการเงินอยู่ก็ตาม และ
เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ทางโรงแรมได้เชิญผู้ขาย
อาหารริมทางในพื้นที่ มาให้บริการบุฟเฟ่ต์ ในห้องอาหาร Goji 
ซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดังของโรงแรม ซึ่งนี่ หมายถึงธุรกิจที่
เพิ่มขึ้นและการเปิดรับร้านอาหารทั่วไปในท้องถิ่น ไปพร้อมๆกับ
เพิ่มพูนประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าประจำ ของทางร้าน

ในธุรกิจ ถ้าไม่เห็น แปลว่า ไม่มีอยู่ ในความคิด การสื่อสารต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง พนักงาน ลูกค้า และชุมชนของคุณจะต้องรู้
ว่าคุณสามารถทำ อะไรให้กับพวกเขาได้บ้าง

Research tech partners who can help save you time and money, whilst reaching a broader customer 
base. 
ค้นคว้าเกี่ยวกับพันธมิตรในด้านเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและต้นทุน ไปพร้อมกับการขยายฐานลูกค้า
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The Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park 
โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

6.



Most venues have reviewed their sales offering in light of reduced business and budget. With businesses 
already forced to revisit their offerings, it makes the perfect opportunity to introduce more sustainable policies 
- many of which, such as reduction of food waste, go hand in hand with cost cutting and increasing the quality 
of your product.  
 
สถานที่จัดงานส่วนใหญ่ได้ทบทวนข้อเสนอด้านการขายโดยคำ นึงถึงประมาณธุรกิจและงบประมาณที่ลดลง เนื่องจากธุรกิจต่างๆ
ถูกบังคับให้กลับมาทบทวนข้อเสนอของตนอยู่แล้ว จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำ เสนอนโยบายที่มีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น การลดขยะ
อาหาร ความร่วมมือในการลดต้นทุน และการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของตน

Tips for changing sales strategy and menu design 
เคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การขายและการออกแบบเมนู

Research non-animal protein and plant based 
dishes - the demand from consumers has not 
spiked yet but being prepared for this change 
could be an easy win in terms of cutting costs 
and increasing sustainability.

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรตีนจากพืช และเมนูอาหารที่ทำ จากพืช แม้
ความต้องการของผู้บริโภคยังไม่สูงมากนัก แต่การเตรียมพร้อม
สำ หรับการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจเป็นทางเลือกที่ง่ายในการลดต้นทุน
และสร้างความยั่งยืน

SALES STRATEGY AND MENU DESIGN 
กลยุทธ์การขายและการออกแบบเมนู

Use the opportunity to review your core values and 
reflect them in the menu. 
ใช้โอกาสนี้เพื่อทบทวนค่านิยมหลักของคุณและแสดงมันออก
มาในเมนูอาหาร

Review menus, with a focus on reducing the  
number of menu items and cutting dishes which 
produce waste or are more costly to procure for. 
ทบทวนเมนูต่างๆ โดยเน้นไปที่การลดจำ นวนเมนู และตัด
รายการอาหารที่ทำ ให้เกิดขยะหรือมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าใน
การจัดหา
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Source local but organic  
ซื้อสินค้าภายในท้องถิ่นที่ปลอดสารพิษ 

Sourcing local but organic helps cut food miles whilst keeping a focus on health.
การจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นที่ปลอดสารพิษจะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าไปพร้อมๆกับการรักษาความสำ คัญในด้าน
สุขภาพ

J’aime by Jean Michel Lorain 
ร้านอาหาร แฌม บาย ฌอง มิเชล โลรองต์

At J’aime, the post Covid 19 menu review included 
assessing the production process and waste  
generation for each dish. The restaurant switched to 
sourcing more protein locally, and adjusting the ratio 
of protein to plant based items. It is also  
investigating delivery and private dining as a means 
to increase revenue. Attention is given to the quality 
of each menu item rather than the number of  
choices offered. Head Chef Amerigo says he strives 
to move towards: “a more sustainable system that 
values diversity, tradition, culture and ultimately 
nature. Our main focus will be menus based on 
the quality of the ingredients, and to let them shine 
throughout the dish … working from the back to 
basic philosophy where seasonality takes the main 
stage.”

ร้าน แฌม มีการตรวจสอบเมนูในช่วงหลังการแพร่รระบาด
ของโควิด 19 และประเมินกระบวนการผลิตและการสร้าง
ขยะของอาหารแต่ละจาน ทางร้านได้เปลี่ยนไปใช้การจัดหา
โปรตีนในท้องถิ่นให้มากขึ้น และปรับอัตราส่วนของโปรตีนต่อ
ผลิตภัณฑ์จากพืช นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบการจัดส่งและ
รับประทานอาหารแบบส่วนตัวเพื่อเพิ่มรายได้ คุณภาพของ
แต่ละเมนูมีความสำ คัญมากกว่าจำ นวนตัวเลือก หัวหน้าเชฟ  
อะเมริโก้ กล่าวว่า เขามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ “ระบบความยั่งยืนที่
มากขึ้น ซึ่งให้คุณค่ากับความหลากหลาย ประเพณี วัฒนธรรม 
และความเป็นธรรมชาติอย่างสูงสุด จุดสนใจหลักของเรา คือ
เมนูที่อาศัยคุณภาพของวัตถุดิบ และให้พวกมันเหล่านั้นเปล่ง
ประกายไปทั่วทั้งจาน…เราทำ งานโดยยึดหลักปรัชญา ของ
ความเป็นสามัญ ที่ผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลสำ คัญที่สุด”

Make use of technology in menu cost-cutting -
moving to paperless menus is cheaper and more 
hygienic. Technology can also help you facilitate 
efficient delivery, expand audiences and  
communicate effectively  

 ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการลดต้นทุนของเมนู การเปลี่ยนไป
ใช้เมนูแบบไร้กระดาษ จะช่วยลดต้นทุนและดีต่อหลักสุขอนามัยมาก
ขึ้น เทคโนโลยียังช่วยอำ นวยความสะดวกในการจัดส่งอาหารที่มี
ประสิทธิภาพ ขยายฐานผู้บริโภคและทำ ให้การสื่อสารเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผล
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CHANGE MANAGEMENT 
การจัดการด้านการเปลี ่ยนแปลง
No organisation will weather Covid-19 without making changes. Make sure they are changes for the better, and 
get your staff and customers excited about them by implementing a change management strategy.
 
ไม่มีองค์กรใดสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด19 ได้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องนำ ไปสู่สิ่งที่
ดีขึ้นและทำ ให้พนักงานและลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านั้น โดยอาศัยการปรับใช้กลยุทธ์ในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง

Change management checklist 
รายการตรวจสอบ การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลง

Pay attention to the needs of customers, staff and society. Make sure you’re addressing 
them with your strategy for change. If you’re not, adapt it. 
ความยืดหยุ่น – ใส่ ใจกับความต้องการของลูกค้า พนักงาน และสังคม ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าคุณจัดการ
กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง และจงเปลี่ยน หากคุณยังไม่เป็นช่นนั้น

Communication

Feedback loops

Flexibility

Innovation

Brand experience

A core part of the process. Plan thoroughly for external and internal audiences. At the 
centre of communication messages should be how everyone involved will benefit, and 
an inspiring vision for the future. 
การสื่อสาร เป็นส่วนสำ คัญของกระบวนการ ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดสำ หรับบุคคลต่างๆทั้ง
ภายนอกและภายใน จุดศูนย์กลางของการสื่อสาร ควรเป็นข้อความที่แจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบว่า
พวกเขาจะได้รับประโยชน์อย่างไร และวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจสำ หรับอนาคต

Be flexible. Build feedback into the communications plan. Make it clear where your staff 
and customers can direct feedback and concerns. Be iterative.
โครงสร้างข้อเสนอแนะ  มีความยืดหยุ่น สร้างข้อเสนอแนะให้กลายเป็นแบบแผนของการสื่อสาร แจ้งให้
ชัดเจนว่าพนักงานและลูกค้าของคุณสามารถส่งคำ ติชมและสอบถามข้อสงสัยได้ที่ ใด ทำ สิ่งนี้ซ้ำ ไปมา

Don’t just react to change. Own it. Look beyond guidelines issued in the pandemic, to 
how you can take the requirements and build on them to make your business a force for 
social good. 
นวัตกรรม อย่าเพียงแต่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง แต่เต้องป็นเจ้าของมัน มองให้ไกลกว่าแนวทางที่
ถูกกำ หนดไว้ ในระหว่างการระบาดของโรค ว่าคุณจะใช้ข้อกำ หนดต่างๆและต่อยอดธุรกิจของคุณให้เป็น
แรงผลักดันที่ดีงามต่อสังคมได้อย่างไร

Invest in brand loyalty, and ensure your brand is adaptable. For example, Absolute Hotel 
Services focuses its brand offering around personalised services - when the pandemic 
hit, they bolstered this by adding health and hygiene as a prominent value.  
ประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์  ลงทุนกับความน่าเชื่อถือของแบรนด์และทำ ให้มั่นใจว่าแบรนด์
ของคุณสามารถปรับได้ ตัวอย่างเช่น แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส (Absolute Hotel Services) ที่มุ่งเน้น
การนำ เสนอแบรนด์ไปที่การให้บริการแบบส่วนบุคคล  เมื่อเกิดวิกฤติโรคระบาด พวกเขาประคับประคอง
สิ่งนี้ด้วยการสร้างคุณค่าที่ โดดเด่นในเรื่องของสุขภาพและสุขอนามัย
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Long term thinking and decision making  
การคิดแบบระยะยาวและการตัดสินใจ

Where is it valuable to retain projects, even if they aren’t generating profit right now? Nurturing customer and 
staff loyalty, and investing in a more sustainable future could give your business the edge it needs in the  
uncertain future ahead. 
การรักษาโครงการต่างๆไว้มีคุณค่าอย่างไร ถึงแม้ว่าตอนนี้ โครงการเหล่านั้นจะไม่สร้างผลกำ ไร? การดูแลรักษาความเชื่อมั่นของ
ลูกค้าและพนักงาน และการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบกับอนาคตที่ ไม่แน่นอนในภาย
หน้า

Steps  
สเต็ปส์

Steps lives its values and uses them to lead conversations with staff and customers. This means they know our 
mission - equality for those with learning differences such as autism - so when changes are made,  
stakeholders trust it’s being done to move closer to this goal. The social enterprise takes its values as far as it 
can and makes them visible. For example, it has a commitment to sustainability, so has not only stopped using 
plastic, but moved to eco friendly hand soap and cleaning products too. When the pandemic hit, Steps looked 
for strength in new partnerships and teamed up with small organisations which aligned with its values, such as 
Pass My Sweatpants which provides treat boxes for women with PMS. CEO Max Simpson says this helps with 
innovation: “When we’re in conversation with organisations and individuals we admire and respect, it gives us 
ideas and inspiration for where we’d like to be.” Feedback from everyone in the organisation is encouraged, 
whether it’s through having feedback walls in the cafes, or through surveys or weekly meetings. 

สเต็ปส์ ยืนหยัดในค่านิยมขององค์กรและใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวนำ ทางในการสนทนากับพนักงานและลูกค้า ซึ่งหมายความว่าพวกเขารู้
ถึงพันธกิจของเรา ซึ่งก็คือความเท่าเทียมสำ หรับผู้ที่มีความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ เช่น ออทิสติก ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงเชื่อมั่นใจว่ามันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเข้าใกล้เป้าหมายนี้มากขึ้น วิสาหกิจเพื่อสังคมยึดถือในคุณค่าของตนมากเท่า
ที่จะทำ ได้และทำ ให้มันเป็นที่รู้จัก ตัวอย่างเช่น ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืน ที่ ไม่ ใช่เพียงแค่การเลิกใช้พลาสติกเท่านั้น แต่ยัง
มีการเปลี่ยนไปใช้สบู่ล้างมือและผลิตภัณฑ์ทำ ความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย เมื่อเกิดการระบาดของโรค สเต็ปส์ มองหา
จุดแข็งในพันธมิตรใหม่ๆและร่วมมือกับองค์กรขนาดเล็กที่เห็นพ้องกับค่านิยมของตน เช่น พาส มาย สเว็ตแพนต์ส (Pass My Sweat-
pants) ที่มีการทำ กล่องขนมไว้สำ หรับผู้หญิงที่อารมณ์ไม่ปกติในช่วงมีประจำ เดือน (PMS) ประธานบริหาร แมกซ์ ซิมป์สัน กล่าวว่า 
สิ่งนี้ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม “ เมื่อเราได้พูดคุยกับองค์กรและบุคคลที่เราชื่นชมและเคารพ จะทำ ให้เราเกิดแนวคิดและ
แรงบันดาลใจในสิ่งที่เราต้องการจะเป็น” คำ ติชมจากทุกคนในองค์กรจะได้รับการสนับสนุน ไม่ว่าจะมาจากกระดานความคิดเห็นในร้าน
กาแฟ การสำ รวจ หรือการประชุมในแต่ละสัปดาห์ ตัวเลือก หัวหน้าเชฟ อะเมริโก้ กล่าวว่า เขามุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ “ระบบความยั่งยืนที่
มากขึ้น ซึ่งให้คุณค่ากับความหลากหลาย ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นธรรมชาติอย่างสูงสุด จุดสนใจหลักของเรา คือเมนูที่
อาศัยคุณภาพของวัตถุดิบ และให้พวกมันเหล่านั้นเปล่งประกายไปทั่วทั้งจาน…เราทำ งานโดยยึดหลักปรัชญา ของความเป็นสามัญ ที่
ผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลสำ คัญที่สุด”
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Sustainable and accessible design 
การออกแบบที่ยั่งยืนและสามารถเข้าถึงได้

We want our values of sustainability and inclusivity to shine through in everything we do. We deliberately chose 
a simple, classic design for this booklet as those with learning differences such as dyslexia can struggle with 
crowded, busy designs. We also wanted to minimise materials and harmful dyes at the printing stage.

พวกเราต้องการให้ค่านิยมในด้านความยั่งยืนและความครอบคลุมของเรา กระจ่างชัดแจ้งในทุกๆสิ่งที่เราทำ  เราตั้งใจเลือกการ
ออกแบบที่เรียบง่ายและคลาสสิคสำ หรับหนังสือเล่มนี้ โดยคำ นึงถึงผู้ที่มีความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ เช่น ผู้ที่มีภาวะดิซเล็กเซีย 
ซึ่งอาจประสบปัญหาในการอ่านหนังสือที่มีการออกแบบที่ซับซ้อน นอกเหนือจากนี้ เรายังประสงค์ที่จะลดการใช้วัสดุและการใช้สีที่
เป็นอันตรายจากกระบวนการพิมพ์ ให้ได้มากที่สุด 
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