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ไมเนอร์ กรุ๊ ปเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสําเร็จการดําเนินธุรกิจระดับสากล

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) หรื อ MINT ผู้นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ านอาหาร และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ า
ไลฟ์ สไตล์ จัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปี แห่งความสําเร็ จของไมเนอร์ กรุ๊ ป และเพื่อเป็ นการแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนของคูค่ ้ าและผู้มี
ส่วนได้ เสียของเราเสมอมา พร้ อมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับผลงานความสําเร็ จและการเติบโตของธุรกิจในเครื อตลอด 50 ปี ที่ผ่านมาในวันที่ 18
กันยายน 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้ าสยามพารากอน และนําไปจัดแสดงต่อที่ริเวอร์ ไซด์ พลาซ่า ธนบุรี ในวันที่ 21-23 กันยายน 2561
ทังนี
้ ้ 50 ปี แรกของไมเนอร์ กรุ๊ ป ถือเป็ นเพียงการเริ่ มต้ นของการเดินทาง เป็ นการสร้ างรากฐานเพื่อก้ าวไปสู่อนาคตที่ย่งิ ใหญ่กว่าเดิม
มร.วิลเลี่ยม ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า เมื่อมอง
ย้ อนกลับไป ถือว่าเราเดินทางมาไกลมาก ๆ จากครัง้ ที่ตนได้ เริ่ มต้ นจากการก่อตังบริ
้ ษัทโฆษณาและบริ ษัททําความสะอาดสํานักงาน จนกระทัง่ ในปี
พ.ศ. 2521 ได้ เริ่ มเข้ าลงทุนในธุรกิจโรงแรม โดยความท้ าทายต่างๆที่ผ่านมาได้ ช่วยให้ เราแข็งแกร่ งขึ ้นกว่าเดิม จากจุดเริ่ มต้ นที่มีเพียงโรงแรมหนึ่งแห่ง
และร้ านอาหารหนึ่งร้ านในพัทยาเมื่อ 40 ปี ก่อน สู่ความเจริ ญรุ่ งเรื องทางธุรกิจในระดับโลก ครอบคลุมถึง 64 ประเทศใน 5 ทวีปทัว่ โลก ทําให้ ปัจจุบนั
ไมเนอร์ กรุ๊ ป มีโรงแรมและรี สอร์ ทจํานวน 549 แห่ง ร้ านอาหาร 2,130 สาขา และร้ านค้ าและจุดจําหน่ายสินค้ าแฟชัน่ และเครื่ องใช้ ในบ้ านกว่า 429 แห่ง
ภายใต้ แบรนด์ที่หลากหลาย จากเงินลงทุนเพียงกว่า 25,000 บาท (1,000 เหรี ยญสหรัฐฯ) และพนักงานเพียงไม่กี่คนในประเทศไทย จนปัจจุบนั บริ ษัทมี
มูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 170,000 ล้ านบาท (5.4 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ) และมีพนักงานมากกว่า 80,000 คนทัว่ โลก
“ความสําเร็ จที่ผ่านมาของไมเนอร์ กรุ๊ ป เกิดจากปั จจัยหลายประการ อย่างแรกก็คือ การวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ แผน
ธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้ บริ ษัทมีการกระจายธุรกิจ โดยมีทงแบรนด์
ั้
และรู ปแบบการทําธุรกิจในหลากหลายภูมิภาค ซึง่ มีส่วนช่วยให้ บริ ษัทสามารถสร้ างผล
การดําเนินงานที่เติบโตได้ อ ย่ างต่อ เนื่ อ งตลอดช่ วงที่ผ่ านมา ท่ามกลางสถานการณ์ โลกที่ ไม่แ น่ นอน นอกจากนี ้ ผมเชื่ อ ว่าบริ ษัทของเราประสบ
ความสําเร็ จได้ ด้วยการขับเคลื่อ นและความทุ่มเทของทีมบุคลากรที่มากด้ วยความสามารถ ทังผู
้ ้ บริ หารและพนักงาน ซึ่งได้ ท่มุ เท สร้ างและขยาย

เครื อข่ายแบรนด์ให้ แข็งแกร่ ง เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการของลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ ยิ่งไปกว่านันบริ
้ ษัทยังคงมุ่งมัน่ ที่จะนําเสนอสินค้ าและบริ การที่เป็ น
เลิศ เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ผู้มีส่วนได้ เสียอย่างต่อเนื่อง
บริ ษัทเรามี พลัง ขับเคลื่ อ นธุร กิจที่แ ข็ง แกร่ ง และมี โอกาสที่ยิ่ง ใหญ่ ร อเราอยู่ข้ างหน้ า ถึง เวลาแล้ วที่บริ ษัทไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จะ
เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั พันธมิตรและผู้มีส่วนได้ เสียของเรา ด้ วยการรวมพลังเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในการผลักดันวิสยั ทัศน์ส่คู วามสําเร็ จ ผม
เชื่อว่าเราจะสามารถก้ าวไปยืนในจุดหมายใหม่ที่สงู ขึ ้นกว่าเดิมพร้ อม ๆ กันได้ อย่างแน่นอน” มร.วิลเลี่ยม กล่าว
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัท: บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจระดับสากล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก ได้ แก่
ธุรกิจร้ านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้ าแฟชั่น บริ ษัทเป็ นผู้นําในธุรกิจร้ านอาหาร ซึง่ มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมี
ร้ านอาหารกว่า 2,100 สาขา ใน 27 ประเทศ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ าเดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์ , แดรี่ ควีน, เบอร์ เกอร์ คิง, ไทย
เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, เบร็ ดทอล์ค (ประเทศไทย), ริ เวอร์ ไซด์ และเบนิฮานา อีกทังยั
้ งเป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรมทังในรู
้ ปแบบเป็ น
เจ้ าของเอง บริ หารจัดการ และร่ วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์ วิส สวีท ทังสิ
้ ้น 164 แห่ง ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า อนันตรา, อวานี, โอ๊ คส์, ทิโวลี,
เอเลวาน่า, แมริ ออท, โฟร์ ซีซนั่ ส์, เซ็นต์ รี จิส, เรดิสนั บลู, เดอะ โบมอนต์ และโรงแรมในกลุ่มไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ใน 26 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก
ตะวันออกกลาง แอฟริ กา คาบสมุทรอินเดีย ยุโรป และอเมริ กาใต้ นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในทวีปยุโรปและอเมริ กาใต้ ด้ วยการเข้ าถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 45 ในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ ป ซึง่ เป็ นผู้นําในการดําเนินธุรกิจโรงแรม โดยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาดริ ด โดยเอ็นเอช โฮเทล
กรุ๊ ปดําเนินธุรกิจโรงแรมทังหมด
้
385 แห่งและมีจํานวนห้ องพักรวมเกือบ 60,000 ห้ องภายใต้ แบรนด์ NH Collection Hotels, NH Hotels, nhow และ
Hesperia ใน 30 ประเทศทั่วทวีปยุโรป อเมริ กา และแอฟริ กา บริ ษัทเป็ นผู้นําด้ านการจัด จํ า หน่า ยสิน ค้ าแฟชั่น ไลฟ์ สไตล์ จากต่างประเทศ โดย
เครื่ องหมายการค้ าที่บริ ษัทเป็ นผู้จดั จําหน่ายในปั จจุบนั ได้ แก่ แก๊ ป, บานาน่า รี พบั บลิค, บรู คส์ บราเธอร์ ส, เอสปรี , บอสสินี่, เอแตม, โอวีเอส, แรทลีย์,
อเนลโล่, ชาร์ ล แอนด์ คีธ, เพโดร, สวิลลิ่ง เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์, โจเซฟ โจเซฟ, โบเดิ ้ม และไมเนอร์ สมาร์ ท คิดส์ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ ที่
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