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ไมเนอร์ กรุ๊ปเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสาํเร็จการดาํเนินธุรกิจระดับสากล 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) หรือ MINT ผู้ นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้า

ไลฟ์สไตล์ จดังานเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี แหง่ความสําเร็จของไมเนอร์ กรุ๊ป และเพ่ือเป็นการแสดงความขอบคณุในการสนบัสนนุของคูค้่าและผู้ มี

ส่วนได้เสียของเราเสมอมา พร้อมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เก่ียวกับผลงานความสําเร็จและการเติบโตของธุรกิจในเครือตลอด 50 ปีท่ีผ่านมาในวนัท่ี 18 

กนัยายน 2561 ณ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ศนูย์การค้าสยามพารากอน และนําไปจดัแสดงตอ่ท่ีริเวอร์ไซด์ พลาซา่ ธนบรีุ ในวนัท่ี 21-23 กนัยายน 2561 

ทัง้นี ้50 ปีแรกของไมเนอร์ กรุ๊ป ถือเป็นเพียงการเร่ิมต้นของการเดนิทาง เป็นการสร้างรากฐานเพ่ือก้าวไปสู่อนาคตท่ีย่ิงใหญ่กวา่เดมิ 

 มร.วิลเล่ียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) กล่าวว่า เม่ือมอง

ย้อนกลบัไป ถือว่าเราเดินทางมาไกลมาก ๆ จากครัง้ท่ีตนได้เร่ิมต้นจากการก่อตัง้บริษัทโฆษณาและบริษัททําความสะอาดสํานักงาน จนกระทัง่ในปี 

พ.ศ. 2521 ได้เร่ิมเข้าลงทนุในธุรกิจโรงแรม โดยความท้าทายต่างๆท่ีผ่านมาได้ช่วยให้เราแข็งแกร่งขึน้กว่าเดิม จากจุดเร่ิมต้นท่ีมีเพียงโรงแรมหนึ่งแหง่

และร้านอาหารหนึ่งร้านในพทัยาเม่ือ 40 ปีก่อน สู่ความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจในระดบัโลก ครอบคลุมถึง 64 ประเทศใน 5 ทวีปทัว่โลก ทําให้ปัจจุบนั  

ไมเนอร์ กรุ๊ป มีโรงแรมและรีสอร์ทจํานวน 549 แหง่ ร้านอาหาร 2,130 สาขา และร้านค้าและจดุจําหน่ายสินค้าแฟชัน่และเคร่ืองใช้ในบ้านกว่า 429 แหง่ 

ภายใต้แบรนด์ท่ีหลากหลาย จากเงินลงทนุเพียงกว่า 25,000 บาท (1,000 เหรียญสหรัฐฯ) และพนกังานเพียงไม่ก่ีคนในประเทศไทย จนปัจจบุนับริษัทมี

มลูคา่ตามราคาตลาดมากกว่า 170,000 ล้านบาท (5.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ) และมีพนกังานมากกวา่ 80,000 คนทัว่โลก  

 “ความสําเร็จท่ีผ่านมาของไมเนอร์ กรุ๊ป เกิดจากปัจจยัหลายประการ อย่างแรกก็คือ การวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวอย่างสม่ําเสมอ ซึง่แผน

ธุรกิจดงักล่าวส่งผลให้บริษัทมีการกระจายธุรกิจ โดยมีทัง้แบรนด์และรูปแบบการทําธุรกิจในหลากหลายภมูิภาค ซึง่มีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถสร้างผล

การดําเนินงานท่ีเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงท่ีผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีไม่แน่นอน นอกจากนี ้ผมเช่ือว่าบริษัทของเราประสบ

ความสําเร็จได้ด้วยการขับเคล่ือนและความทุ่มเทของทีมบุคลากรท่ีมากด้วยความสามารถ ทัง้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งได้ทุ่มเท สร้างและขยาย



เครือข่ายแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าอย่างสม่ําเสมอ ย่ิงไปกวา่นัน้บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะนําเสนอสินค้าและบริการท่ีเป็น

เลิศ เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ มีส่วนได้เสียอย่างตอ่เน่ือง 

            บริษัทเรามีพลังขับเคล่ือนธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง และมีโอกาสท่ีย่ิงใหญ่รอเราอยู่ข้างหน้า ถึงเวลาแล้วท่ีบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จะ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัพนัธมิตรและผู้ มีส่วนได้เสียของเรา ด้วยการรวมพลงัเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในการผลกัดนัวิสยัทศัน์สู่ความสําเร็จ ผม

เช่ือวา่เราจะสามารถก้าวไปยืนในจดุหมายใหม่ท่ีสงูขึน้กวา่เดมิพร้อม ๆ กนัได้อย่างแน่นอน” มร.วลิเล่ียม กล่าว 

ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจระดบัสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลกั ได้แก่ 

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจดัจําหน่ายสินค้าแฟชั่น บริษัทเป็นผู้ นําในธุรกิจร้านอาหาร ซึง่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมี

ร้านอาหารกว่า 2,100 สาขา ใน 27 ประเทศ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าเดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดร่ี ควีน, เบอร์เกอร์ คิง, ไทย 

เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟ่ี คลับ, เบร็ดทอล์ค (ประเทศไทย), ริเวอร์ไซด์ และเบนิฮานา อีกทัง้ยังเป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ในรูปแบบเป็น

เจ้าของเอง บริหารจดัการ และร่วมลงทนุ โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท ทัง้สิน้ 164 แห่ง ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า อนนัตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, 

เอเลวาน่า, แมริออท, โฟร์ซีซัน่ส์, เซน็ต์ รีจิส, เรดสินั บล,ู เดอะ โบมอนต์ และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล ใน 26 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก 

ตะวนัออกกลาง แอฟริกา คาบสมทุรอินเดีย ยโุรป และอเมริกาใต้ นอกจากนี ้บริษัทได้ขยายธุรกิจเชิงกลยทุธ์ในทวีปยโุรปและอเมริกาใต้ ด้วยการเข้าถือ

หุ้นในสดัส่วนร้อยละ 45 ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป ซึง่เป็นผู้ นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์มาดริด โดยเอ็นเอช โฮเทล 

กรุ๊ปดําเนินธุรกิจโรงแรมทัง้หมด 385 แห่งและมีจํานวนห้องพกัรวมเกือบ 60,000 ห้องภายใต้แบรนด์ NH Collection Hotels, NH Hotels, nhow และ 

Hesperia ใน 30 ประเทศทั่วทวีปยุโรป อเมริกา และแอฟริกา บริษัทเป็นผู้ นําด้านการจัดจําหน่ายสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์จากต่างประเทศ โดย

เคร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทเป็นผู้จดัจําหน่ายในปัจจบุนั ได้แก่ แก๊ป, บานาน่า รีพบับลคิ, บรูคส์ บราเธอร์ส, เอสปรี, บอสสิน่ี, เอแตม, โอวีเอส, แรทลีย์, 

อเนลโล่, ชาร์ล แอนด์ คีธ, เพโดร, สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์, โจเซฟ โจเซฟ, โบเดิม้ และไมเนอร์ สมาร์ท คิดส์ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเย่ียมชมได้ท่ี

เวบ็ไซต์ www.minorinternational.com 
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