PRESS RELEASE – 24 July 2019
FOR IMMEDIATE RELEASE
MINT ได้ รับรางวัล Board of the Year Awards ประจาปี 2561

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) (“MINT”) มีควำมยินดีที่จะประกำศว่ำบริ ษัทได้ รับรำงวัล ที่ 1 (Gold Prize) ใน Board of
the Year Awards ประจำปี 2561 จำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) โดยรำงวัลดังกล่ำวได้ รับกำรประเมินโดยนักลงทุน
สถำบัน สมำชิกผู้ทรงคุณวุฒิอำวุโสและกรรมกำรอำชีพในทำเนียบจำกสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย และสมำชิกของชมรม
กรรมกำรอิสระ
MINT ได้ รับกำรคัดเลือกให้ เป็ นผู้ได้ รับรำงวัลชนะเลิศในหมวดบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลู ค่ำหลักทรัพย์
ตำมรำคำตลำดมำกกว่ำหนึง่ แสนล้ ำนบำทในงำน Board of the Year Awards ประจำปี 2561 จำกควำมเป็ นเลิศในด้ ำนธรรมำภิบำลบริ ษัท
และควำมเป็ นมืออำชีพของคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งรำงวัลดังกล่ำวเป็ นรำงวัลที่มอบให้ กบั คณะกรรมกำรของ MINT ที่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ในกำร
กำกับดูแลกิจกำร และกำรบริ หำรงำนที่ดี รวมถึงสำมำรถรักษำผลประโยชน์และสร้ ำงมูลค่ำให้ กบั ผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
สำหรับรำงวัลดังกล่ำวประกอบด้ วยประสิทธิ ภำพของคณะกรรมกำร, ควำมเป็ นผู้นำของคณะกรรมกำร, ทรัพยำกรบุคคลและวัฒนธรรม
รวมถึงกำรมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย รำงวัล Board of the Year Awards ประจำปี 2561 แสดงให้ เห็นถึงควำมแข็งแกร่งของ MINT ในกำร
เป็ นบริ ษัทที่ยงั่ ยืนระดับโลกซึง่ มุง่ มัน่ ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดสำหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ พนักงำน และพันธมิตรทำงธุรกิจ
นำยวิลเลีย่ ม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค ผู้ก่อตังและประธำนกรรมกำรของ
้
MINT กล่ำวว่ำ "บริ ษัทรู้สกึ เป็ นเกียรติอย่ำงยิ่งที่ได้ รับกำรยอมรับจำกสมำคม
ส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทยในควำมมุ่งมั่นและควำมอุตสำหะในกำรดำเนินธุรกิจโดยทีมงำนผู้บริ หำรที่มีคุณภำพ และมี ควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และจริ ยธรรม และเป็ นเรื่ องที่น่ำยินดีอย่ำงยิ่งที่ได้ เห็นควำมทุ่มเท และควำมสำมัคคีร่วมกันของพนักงำนของบริ ษัทใน
กำรสร้ ำง ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลในวันนี ้ โดยบริ ษัทจะยังคงมุง่ ขับเคลือ่ นธุรกิจให้ รวดเร็ วกว่ำคูแ่ ข่ง และทำหน้ ำที่ด้วยควำมสุจริ ตและด้ วย
มำตรฐำนระดับสูงในกำรดำเนินธุรกิจและกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนต่อไป”
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท: บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้นำในกำรดำเนินธุรกิจระดับสำกล โดยประกอบ 3 ธุรกิจ
หลัก ได้ แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ ำนอำหำร และธุรกิจจัดจำหน่ำยสินค้ ำไลฟ์ สไตล์ MINT ดำเนินธุรกิจโรงแรมทังในรู
้ ปแบบเป็ นเจ้ ำของเอง

บริ หำรจัดกำร และร่ วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์ วิส สวีท ทังสิ
้ ้น 517 แห่ง ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำอนันตรำ, อวำนี, โอ๊ คส์, ทิโวลี, เอ็น
เอช คอลเลคชั่ น , เอ็ น เอช โฮเทลส์ , นำว, เอเลวำน่ ำ , แมริ อ อท, โฟร์ ซี ซั่น ส์ , เซ็ น ต์ รี จิ ส , เรดิ สัน บลู และโรงแรมในกลุ่ม ไมเนอร์
อินเตอร์ เนชั่นแนล ใน 54 ประเทศในเอเชี ยแปซิฟิก ตะวันออกกลำง แอฟริ กำ คำบสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริ กำใต้ และอเมริ กำเหนือ
นอกจำกนี ้ MINT เป็ นผู้นำในธุรกิจร้ ำนอำหำร ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้ำนอำหำรกว่ำ 2,200 สำขำ ใน 27 ประเทศ
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์ , แดรี่ ควีน, เบอร์ เกอร์ คิง, ไทย เอ็กซ์เพรส, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริ เวอร์
ไซด์ และเบนิฮำนำ อีกทังยั
้ งเป็ นผู้นำด้ ำนกำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำไลฟ์ สไตล์และรับจ้ ำงผลิต ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศไทย
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำอเนลโล่, โบเดิ ้ม, บอสสินี่, บรู คส์ บรำเธอร์ ส, ชำร์ ล แอนด์ คีธ, เอสปรี , เอแตม, โจเซฟ โจเซฟ, โอวีเอส, แรทลีย์,
เซฟ มำย แบค, สโกมำดิ , สวิ ล ลิ่ ง เจ. เอ. เฮ็ ง เคิ ลส์ และไมเนอร์ สมำร์ ท คิ ด ส์ ส ำหรั บ รำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เยี่ ย มชมได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.minor.com
Press Contacts: Chaiyapat Paitoon / Jutatip Adulbhan at Tel: (662) 365-7500

