PRESS RELEASE – 5 July 2021
FOR IMMEDIATE RELEASE
MINT รับรางวัล ALL-ASIA EXECUTIVE TEAM ประจาปี 2564
ซึ่งจัดโดยนิตยสาร INSTITUTIONAL INVESTOR

บริ ษั ท ไมเนอร์ อิน เตอร์เนชั่น แนล จ ำกัด (มหำชน) (“MINT”) มี ค วำมยิ น ดี ที่ จ ะประกำศว่ ำ บริ ษั ท ได้รับ รำงวัล “Honored Company” ในกลุ่ม
Consumer Discretionary ในกำรจัดอันดับ All-Asia Executive Team ประจำปี 2564 ซึ่งจัดโดยนิตยสำร Institutional Investor โดย MINT ได้รบั กำร
จัดอันดับให้เป็ นหนึ่งในสำมของรำงวัลสำมประเภท อันได้แก่ รำงวัลประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรยอดเยี่ยม รำงวัลประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงินยอดเยี่ยม
และรำงวัลกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืนยอดเยี่ยม ของทวีปเอเชีย (ยกเว้นประเทศจีน)
Institutional Investor เป็ นนิตยสำรทำงกำรเงินระดับนำนำชำติชนั้ นำ โดยรำงวัล Institutional Investor Awards ซึ่งได้รบั กำรยอมรับอย่ำงแพร่ หลำย
ในอุตสำหกรรมกำรเงิน ให้กำรยกย่องบริษัททีม่ ีควำมเป็ นเลิศในหลำยภำคส่วน ได้แก่ กำรบริกำรทำงกำรเงิน กำรลงทุนสถำบัน และกำรจัดกำรองค์กร
โดยรำงวัลประจำปี 2564 ได้รับกำรประเมินโดยนักลงทุนมำกกว่ำ 3,500 คน และนักวิเครำะห์หลักทรัพย์มำกกว่ำ 580 คน เพื่อจัดอันดับบริษัท ทีม่ ี
ควำมเป็ นผูน้ ำด้ำนกำรบริกำรจัดกำร กำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน กำรกำกับดูแลกิจกำร และกลยุทธ์เพื่อรับมือกับกำรระบำดของโรค COVID-19
รำงวัลดังกล่ำวเหล่ำนี ้ เป็ นกำรยกย่องประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ ของ MINT ผูซ้ ึ่งดำเนินกำรจัดกำรภำวะวิกฤตอย่ำงมีประสิทธิภำพ และนำบริษัท
ให้กำ้ วข้ำมผ่ำนช่วงเวลำที่ทำ้ ทำยท่ำมกลำงกำรระบำดของโรค COVID-19 ทั่วโลก ประธำนเจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงินส่วนกลำงของ MINT ผูซ้ ึ่งดำเนินกลยุทธ์
โดยคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ เพื่อพิจำรณำหำและจัดลำดับควำมสำคัญของแนวทำงแก้ไขปั ญหำทำงด้ำนกำรเงิน ตลอดจนบริษัท ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึง
แนวทำงปฏิบตั ิทำงด้ำนสังคม สิง่ แวดล้อม และธรรมำภิบำลทีแ่ ข็งแกร่ง และกำรรวมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนให้เป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทำงธุรกิ จ ของ
บริษัท
นำยดิลปิ รัจ รำชำกำเรีย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรกลุม่ บริษัทของ MINT กล่ำวว่ำ "บริษัทมีควำมภูมิใจเป็ นอย่ำงยิ่งทีไ่ ด้รบั รำงวัล Honored Company
อันทรงเกียรติจำกนิตยสำร Institutional Investor และผมเองก็มีควำมรู ้สกึ เป็ นเกียรติทไี่ ด้รับกำรยอมรับให้เป็ นหนึ่งในประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรยอด
เยี่ยม และนำยไบรอัน เดลำนี่ในฐำนะหนึ่งในประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ที่ยอดเยี่ยมในเอเชีย เรำจะยังคงใช้บทเรียนจำกควำมท้ำทำยต่ำงๆ ให้เป็ น
โอกำสในกำรเรียนรู ้ เปลี่ยนแปลง พัฒนำ และปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติม ทัง้ ในส่วนของตัวเรำเองและให้กับบริษัทต่อไป” นำยดิลิปรัจกล่ำวเพิ่มเติมว่ำ
"รำงวัลกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืนยอดเยี่ยมสะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นและอุตสำหะของบริษัทในกำรดำเนินธุรกิจด้วยกำรกำกับดูแลที่ ดี และ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นเลิศ บริษัทจะยังคงทุม่ เทให้กบั พันธกิจ วิสยั ทัศน์ และเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงผลกระทบเชิงบวกอย่ำงยั่งยื น
ต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของเรำ และเรำพร้อมทีจ่ ะเป็ นบริษัททีแ่ ข็งแกร่งขึน้ ภำยหลังกำรระบำดของโรค COVID-19 ในครัง้ นี”้
ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท: บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหำชน) (MINT) เป็ นผูน้ ำในกำรดำเนินธุรกิจระดับสำกล โดยประกอบ 3 ธุรกิจหลัก
ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ำนอำหำร และธุรกิจจัดจำหน่ำยสินค้ำไลฟ์สไตล์ MINT ดำเนินธุรกิจโรงแรมทัง้ ในรูปแบบเป็ นเจ้ำของเอง บริหำรจัดกำร และ
ร่วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์วิส สวีท มำกกว่ำ 520 แห่ง ภำยใต้แบรนด์ อนันตรำ, อวำนี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช โฮเทลส์, นำว
, เอเลวำน่ำ, แมริออท, โฟร์ซีซ่นั ส์, เซ็นต์ รีจิส, เรดิสนั บลู และโรงแรมในกลุม่ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใน 55 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออก
กลำง แอฟริกำ คำบสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริกำใต้ และอเมริกำเหนือ นอกจำกนี ้ MINT เป็ นผูน้ ำในธุรกิจร้ำนอำหำร ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่ง ใน
เอเชีย โดยมีรำ้ นอำหำรกว่ำ 2,300 สำขำ ใน 26 ประเทศ ภำยใต้ แบรนด์ เดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริเวอร์ไซด์, เบนิฮำนำ, ไทย เอ็กซ์
เพรส, บอนชอน, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน และเบอร์เกอร์ คิง อีกทัง้ ยังเป็ นผูน้ ำด้ำนกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำไลฟ์สไตล์และรับจ้ำงผลิต ซึ่งมีขนำด
ใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึ่งในประเทศไทย ภำยใต้แบรนด์ อเนลโล่, โบเดิม้ , บอสสินี่, ชำร์ล แอนด์ คีธ, เอสปรี, โจเซฟ โจเซฟ, แรทลีย,์ สโกมำดิ, สวิลลิง่ เจ. เอ.
เฮ็งเคิลส์ และไมเนอร์ สมำร์ท คิดส์ สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ทเี่ ว็บไซต์ www.minor.com

Press Contacts: Chaiyapat Paitoon / Jutatip Adulbhan at Tel: (662) 365-7500

