PRESS RELEASE – 18 November 2019
FOR IMMEDIATE RELEASE
MINT เข้ าซือ้ กิจการร้ านไก่ บอนชอน ในประเทศไทย

บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) ("MINT") ประกำศเข้ ำลงทุนในบริ ษัท ชิคเก้ น ไทม์ จำกัด ประเทศไทย (“ชิคเก้ น ไทม์”) ซึง่
เป็ นบริ ษัทที่ดำเนินธุรกิจร้ ำนอำหำรชื่อดังภำยใต้ แบรนด์ไก่บอนชอนกว่ำ 40 สำขำในประเทศไทย ด้ วยกำรลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 100 ใน
ชิ คเก้ น ไทม์ ด้ วยเงินลงทุนจำนวน 2 พันล้ ำนบำท ไมเนอร์ ฟู้ดเป็ นจะผู้ดำเนินกำรร้ ำนบอนชอนที่มีอยู่เดิมทัง้ หมดในประเทศไทย ทังนี
้ ้
ถึงแม้ วำ่ กำรลงทุนดังกล่ำวจะไม่รวมสิทธิแฟรนไชส์ในกำรเปิ ดสำขำใหม่ แต่ MINT อยูใ่ นระหว่ำงกำรเจรจำกับเจ้ ำของสิทธิแฟรนไชส์หลัก ใน
กำรเข้ ำร่วมเป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ เพื่อให้ MINT มีสทิ ธิในกำรขยำยสำขำบอนชอนทัว่ ประเทศต่อไป
แบรนด์บอนชอน ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2545 ในประเทศเกำหลี และในปั จจุบนั เป็ นแบรนด์ร้ำนอำหำรเกำหลีและไก่ทอดสไตล์เกำหลีทไี่ ด้ รับควำม
นิยมเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ทัว่ โลก โดยแบรนด์บอนชอนได้ สร้ ำงควำมแตกต่ำงด้ วยไก่ทอดสไตล์เกำหลี ทีม่ ีซอสอันเป็ นเอกลักษณ์ ทังนี
้ ้ ด้ วยแบรนด์ที่
แข็งแกร่ง และควำมภักดีของลูกค้ ำต่อไก่ทอดสุดกรอบที่ไม่เหมือนใครและอำหำรเอเชียสไตล์ฟิวชัน่ อื่นๆ ส่งผลให้ บอนชอนขยำยสำขำอย่ำง
รวดเร็ ว ครอบคลุมเก้ ำประเทศ ได้ แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ บำห์เรน คูเวต ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ กัมพูชำ เวียดนำม พม่ำ และไทย
“เครื อร้ ำนอำหำรบอนชอนในประเทศไทยจะสร้ ำงรำยได้ และผลกำไรให้ กบั บริ ษัทในทันที ซึง่ จะช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถเติบโตได้ เร็ วขึ ้น เรำเชื่อ
ว่ำประเทศไทยยังคงมีแนวโน้ มทำงธุรกิจที่ดีในระยะยำวจำกกำรเติบโตของชนชันกลำงและรำยได้
้
สว่ นบุคคลที่เพิ่มขึ ้น” นำยวิลเลีย่ ม เอ็ลล์ว๊ ดู
ไฮเน็ค ผู้ก่อตังและประธำนกรรมกำรของ
้
MINT กล่ำว “ด้ วยคุณค่ำของแบรนด์บอนชอนที่ไม่เหมือนใคร ประสบกำรณ์ที่แข็งแกร่ งของบริ ษัท
ถึงสี่ทศวรรษ และฐำนกำรดำเนินงำนที่มนั่ คงในประเทศไทย จะช่วยให้ บริ ษัทสำมำรถเพิ่มมูลค่ำกำรลงทุนในครัง้ นี ้ให้ กับผู้ถือหุ้นของเรำ
ต่อไป”
นำยพอล เคนนี่ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรไมเนอร์ ฟู้ด กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ “เรำใช้ เวลำในกำรค้ นหำแบรนด์ที่เหมำะสมเพื่อ ช่วยเสริ มสร้ ำงเครื อ
ร้ ำนอำหำรของเรำ และเรำมีควำมยินดีเป็ นอย่ำงมำกที่ค้นพบร้ ำนอำหำรที่มีคอนเซปต์ ที่ไม่เหมือนใครในครัง้ นี ้ ไก่เป็ นหนึ่งในเนื ้อสัตว์ ที่คน
ไทยให้ ควำมนิยมมำกที่สดุ และตลำดไก่ยงั มีศกั ยภำพในกำรเติบโตอีกมำก ทังนี
้ ้ บอนชอนมีควำมเหมำะสมเป็ นอย่ำงมำกกับแบรนด์ที่เรำมี
อยูใ่ นกำรเป็ นร้ ำนอำหำรแบบนัง่ ทำน และในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มควำมหลำกหลำยให้ กบั กลุม่ แบรนด์ของเรำ อีกทัง้ กำรลงทุนเชิงกลยุทธ์
ในครัง้ นี ้จะช่วยยกระดับไมเนอร์ ฟู้ด โดยเป็ นกำรต่อยอดประสบกำรณ์อนั ยำวนำนของเรำ ในฐำนะนผู้นำในกำรดำเนินธุรกิจร้ ำนอำหำร”
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท: บริ ษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด (มหำชน) (MINT) เป็ นผู้นำในกำรดำเนินธุรกิจระดับสำกล โดยประกอบ 3
ธุรกิจหลัก ได้ แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ ำนอำหำร และธุรกิจจัดจำหน่ำยสินค้ ำไลฟ์ สไตล์ MINT ดำเนินธุรกิจโรงแรมทังในรู
้ ปแบบเป็ นเจ้ ำของ
เอง บริ หำรจัดกำร และร่ วมลงทุน โดยมีโรงแรมและเซอร์ วิส สวีท ทังสิ
้ ้น 529 แห่ง ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำอนันตรำ, อวำนี, โอ๊ คส์, ทิโวลี,
เอ็นเอช คอลเลคชัน่ , เอ็นเอช โฮเทลส์, นำว, เอเลวำน่ำ, แมริ ออท, โฟร์ ซีซนั่ ส์, เซ็นต์ รี จิส, เรดิสนั บลู และโรงแรมในกลุม่ ไมเนอร์ อินเตอร์

เนชัน่ แนล ใน 55 ประเทศในเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลำง แอฟริ กำ คำบสมุทรอินเดีย ยุโรป อเมริ กำใต้ และอเมริ กำเหนือ นอกจำกนี ้ MINT
เป็ นผู้นำในธุรกิจร้ ำนอำหำร ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในเอเชีย โดยมีร้ำนอำหำรกว่ำ 2,200 สำขำ ใน 26 ประเทศ ภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำเดอะ พิซซ่ำ คอมปะนี, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริ เวอร์ ไซด์ ,เบนิฮำนำ, ไทย เอ็กซ์เพรส, บอนชอน, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์ , แดรี่ ควีน และ
เบอร์ เกอร์ คิง อีกทังยั
้ งเป็ นผู้นำด้ ำนกำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำไลฟ์ สไตล์และรับจ้ ำงผลิต ซึ่งมีขนำดใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศไทย ภำยใต้
เครื่ องหมำยกำรค้ ำอเนลโล่, โบเดิ ้ม, บอสสินี่, บรูคส์ บรำเธอร์ ส, ชำร์ ล แอนด์ คีธ, เอสปรี , เอแตม, โจเซฟ โจเซฟ, โอวีเอส, แรทลีย์, สโกมำดิ,
สวิลลิง่ เจ. เอ. เฮ็งเคิลส์ และไมเนอร์ สมำร์ ท คิดส์ สำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ ที่เว็บไซต์ www.minor.com
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท ชิคเก้ น ไทม์ : ชิคเก้ น ไทม์เป็ นดำเนินธุรกิจร้ ำนอำหำรสไตล์เกำหลีภำยใต้ แบรนด์ “บอนชอน” ในประเทศไทย โดย
บอนชอนสำขำแรกในประเทศไทยเปิ ดให้ บริ กำรในปี 2554 และได้ รับควำมนิยมอย่ำงต่อเนื่องนับตังแต่
้ นนมำ
ั้
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