“ซานตา เฟ่ ” รุ กตลาด QSR
ปล่ อย “ซานตา เฟ่ อีซ่ ี” ลุยทาเลที่เข้ าถึงง่ ายกว่ าเดิม

นับตังแต่
้ เกิดการแพร่ ระบาดของโควิด -19 หลายคนคงทราบดีว่า ธุรกิจร้ านอาหารเป็ นหนึ่ง ในธุรกิจที่โดนผลกระทบ
ขันรุ
้ นแรง หลายแบรนด์ล้มหายตายจาก หลายแบรนด์ยงั คงประคับประคอง ปรับตัว อยูต่ อ่ ได้
คุ ณ ปิ ติ ภิ รมย์ ภั ก ดี ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ฟู้ ด แฟคเตอร์ จ ากั ด (Food Factors) เปิ ดเผยว่า
ผลกระทบจากโควิด-19 เปลี่ยนสภาพแวดล้ อมตลอดจนสภาพคล่องของผู้คน พฤติกรรมผู้บริ โภคเปลีย่ นแปลงไป ผู้คนเริ่ มหัน
มาทาอาหารกินเอง บ้ างก็ใช้ บริ การสัง่ อาหารดิลเิ วอรี่ ซึง่ แม้ วา่ วันนี ้จะเริ่ มเห็นสัญญาณที่ดีขึ ้น แต่พฤติกรรมการบริ โภคของผู้คน
ยังไม่กลับมา จานวนการใช้ บริ การร้ านอาหารยังไม่กลับสูส่ ภาวะปกติ
แต่ตรงกันข้ าม ธุรกิจอาหารในประเทศไทยกลับมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะธุรกิจหมวดหมู่ QSR (ร้ านอาหาร
บริ การด่วน) Delivery และ Take Away
“ผู้บ ริ โภคยุคใหม่ต้องการความรวดเร็ ว และสะดวกสบายท าให้ ธุรกิ จหมวดหมู่ QSR, Delivery และ Take Away
เติบโตขึ ้นตามไปด้ วย”

ปี 2560 ภาพรวมธุรกิ จร้ านอาหารทุกประเภท มีมูลค่าประมาณ 836,997 ล้ านบาท โดยร้ านอาหารบริ การด่วนมี
มูลค่าประมาณ 105,962 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน 12.7% ของทังตลาด
้
ร้ านอาหารดิลเิ วอรี่ สัง่ กลับบ้ านมีมลู ค่าประมาณ
29,180 ล้ านบาท คิดเป็ น 3.5%
นอกจากนี ้ Euromonitor (ยูโรมอนิเตอร์ ) ยังประเมินธุรกิจร้ านอาหารดิลิเวอรี่ และสัง่ กลับบ้ านไว้ ว่า จะมีอตั ราการ
เติบโตเฉลี่ย 11.7% ต่อปี และคาดว่าภายในปี 2565 มูลค่าตลาดร้ านอาหารบริ การด่วนจะมีมูลค่าสูงถึง 138,000 ล้ านบาท
หรื อเติบโตเฉลีย่ 5.5%
ฟู้ด แฟคเตอร์ ที่เล็งเห็นโอกาสและช่องว่างทางการตลาดจากแนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจอาหาร ได้ เข้ าร่ วมลงทุน
กับ บริ ษัท เคที เรสทัวรองท์ ฯ (KTR) ร้ านซานตา เฟ่ สเต๊ ก เพื่อขยายธุรกิจและสร้ างเติบโต แตกไลน์โมเดลร้ านรู ปแบบ
ใหม่ ภายใต้ ชื่อ “SANTA FE’ EASY” (ซานตา เฟ่ อีซี่) ที่เน้ นความรวดเร็ วในราคาคุ้มค่ า เน้ นทาตลาดด้ วยทาเลศูนย์การค้ า
ขนาดเล็ก อาคารสานักงาน และปั๊ มน ้ามัน เพื่อนาพาตัวเองเข้ าประชิดผู้บริ โภค สอดรับกับไลฟ์ สไตล์ของคนยุคใหม่และตลาดที่
กาลังเติบโต ทังยั
้ งเป็ นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ หลักของกลุ่มบุญรอดบริวเวอรี่ อีกด้ วย
“ธุรกิจร้ านอาหารยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ร้ านอาหารประเภทสเต็ก ซึง่ ในอยูเ่ ซ็กเม้ นต์ QSR ยังคงได้ รับความนิยมจาก
ผู้บริ โภค ทาให้ บริ ษัทพัฒนาโมเดลร้ านขนาดเล็ก และสร้ างแบรนด์ ซานตา เฟ่ อีซี่ ขึ ้นมาตอบสนองความต้ องการ เพื่อให้ ลกู ค้ า
จับต้ องได้ จริ งครบทังรสชาติ
้
ความอร่อย ราคาที่ค้ มุ ค่า การบริ การสะดวกรวดเร็ วทันใจ ทังยั
้ งสามารถบริ การตนเองได้ ”

คุณปิ ติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผ่านมา ฟู้ด แฟคเตอร์ พยายามพัฒนาคุณภาพทังในด้
้ านการบริ การที่ต้องเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ตลอดจนคุณ ภาพอาหารที่ต้องทังดี
้ และมีรสชาติเสมอกันทุกจาน เพื่อรักษามาตรฐานของฟู้ด แฟคเตอร์ เอาไว้
ควบคูไ่ ปกับการปรับเปลีย่ น พัฒนา เพื่อให้ สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างเต็มภาคภูมิ
“ถ้ าเราไม่เปลี่ยน ไม่พฒ
ั นา เราก็ไม่มีวนั ที่จะอยู่ในภาคธุรกิจได้ การเข้ ามาใน Red Area อย่าง QSR ต้ องเร็ วให้ จริ ง
ไม่งนเราก็
ั้
อยูไ่ ม่ได้ เช่นกัน การให้ บริ การอย่างมีคณ
ุ ภาพ ด้ วยสินค้ าคุณภาพ ในเวลาที่กาหนด ถือเป็ นความท้ าทาย ที่เราต้ องทา
ให้ ได้ หากถามว่า ทาไมต้ องทาวันนี ้ ก็คงต้ องบอกว่า ถ้ าเรารอสักวันคนก็ จะลืม เราต้ องกล้ าจะแข่งขัน กล้ าที่จะปรับตัวอยู่กบั
สถานการณ์อย่างมีสติ”
ทางด้ าน คุณสุรชัย ชาญอนุเดช CEO บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จากัด ได้ อธิบายถึงที่มาที่ไปของซานตา เฟ่ อีซ่ ี
เพิ่มเติมว่า ฟู้ด แฟคเตอร์ มีนโยบายและแนวทางให้ ซานตา เฟ่ อีซ่ ีเป็ นร้ านขนาดเล็ก ที่เน้ นเปิ ดให้ บริ การในทาเลใกล้ ชิดกับ
ผู้บริ โภค และเข้ าถึงได้ ง่าย อาทิ ศูนย์การค้ าขนาดเล็ก คอมมูนิตี ้มอลล์ อาคารสานักงาน หรื อปั๊ มน ้ามัน โดยมีกลุม่ เป้าหมาย
หลักเป็ นคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์ สไตล์ชอบความสะดวกรวดเร็ ว ซึง่ ต่างจากร้ านซานตา เฟ่ อย่างสิ ้นเชิง
จุดเด่นของร้ านซานตาเฟ่ อีซ่ ี จะอยู่ที่การให้ บริ การแบบ QSR หรื อ Quick Service Restaurant เน้ นความสะดวก
รวดเร็ วเป็ นหลัก โดยนาเสนอความอร่ อยและคุณภาพของสเต็ ก ในแนวความคิด “Fast Serve...Self-Service อร่ อยง่ ายๆ
สไตล์ Easy”

“เราจะมีเมนูให้ ลิ ้มลองอย่างหลากหลาย ทังแบบจานเดี
้
่ยว และแบบเซต ปรุ งสดอย่างใส่ใจ ที่สาคัญคือคุ้มค่าคุ้ม
ราคา เรามีการนานวัตกรรมแบบ Sami Cook มาใช้ ทาให้ เราสามารถเสิร์ฟอาหารได้ เร็ วกว่าเดิมเป็ นเท่าตัว ลูกค้ าจะได้ รับคว
คล่องตัวในการบริ การตนเอง ทังขั
้ นตอนการสั
้
ง่ สินค้ าและการจ่ายเงินที่ง่าย สะดวก และเร็ วขึ ้นกว่าเดิม” รวดเร็ วในราคาคุ้มค่า

คุณนบเกล้ า ตระกูลปาน กรรมการผู้จดั การกลุม่ ธุรกิจอาหาร บริ ษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จากัด (Food Factors) กล่าว
เสริ มว่า สาหรับกลยุทธ์การตลาดที่จะมาช่วยสร้ างการเติบโตให้ กบั แบรนด์ซานตา เฟ่ ในปี นี ้มี 2 กลยุทธ์ ด้วยกัน คือ ขยายฐาน
ลูกค้ ากลุ่มเป้าหมายเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ ด้ วยการกระจายการเปิ ดสาขาไปตามโลเคชัน่ ใหม่ๆ อีกทังยั
้ งพัฒนานวัตกรรมและ
เมนูอาหารเพื่อตอบโจทย์กลุม่ เป้าหมาย และ Diversify ธุรกิจหาช่องทางใหม่ คือ การแตกไลน์ธุรกิจ การออกแบรนด์ซานตา เฟ่
อีซี่ จึงถือเป็ นการ Diversify แบรนด์ครัง้ ใหญ่ที่ช่วยในการเข้ าถึงลูกค้ ากลุม่ ใหม่และทาให้ แบรนด์มีความสนุกเป็ นกันเองมากขึ ้น
พร้ อมกันนี ้ คุณสุรชัย ยังบอกอีกว่า ซานตา เฟ่ อีซ่ ี เป็ นโมเดลธุรกิจที่สามารถต่อยอดการขยายร้ านในรู ปแบบแฟ
รนไชส์ได้ เนื่องจากรู ปแบบร้ านที่มีขนาดเล็ก ใช้ เงินลงทุนต่า บริ หารจัดการง่าย ทังยั
้ งมีจดุ เด่นที่ความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจได้ จากทังนั
้ กลงทุนและลูกค้ าได้ ไม่ยาก ซึง่ เร็ วๆ ก็จะเริ่ มเปิ ดระบบแฟรนไชส์ให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ ลงทุนกัน
แน่นอนว่า ซานตา เฟ่ อีซ่ ี จะเข้ ามาเป็ นตัวแปรสาคัญที่เพิ่มโอกาสในการเสิร์ฟให้ แก่แบรนด์ ช่วยเสริ มพอร์ ตโฟลิโอ
แบรนด์ให้ แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น ทังยั
้ งเป็ นแรงผลักดันให้ เกิดการเติบโตได้ อย่างยัง่ ยืน

“ปั จจุบนั ซานตา เฟ่ ดาเนินธุรกิจอาหารมานานกว่า 17 ปี มีสาขาให้ บริ การกว่า 114 แห่งทัว่ ประเทศเปิ ดให้ บริ การ
ภายในศูนย์การค้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประสบความสาเร็ จเป็ นที่ยอมรับแก่ผ้ บู ริ โภค จนพัฒนาโมเดลแตกไลน์ ซานตา
เฟ่ อีซี่ ไปยังศูนย์การค้ าขนาดเล็ก ปั ม้ น ้ามัน และตึกสานักงาน เรามีการเปิ ดสาขาแรกมาตังแต่
้ ปีที่แล้ ว โดยเปิ ดให้ บริ การอยู่ที่
ไลฟ์ เซ็นเตอร์ ชัน้ G อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี ล่าสุดได้ ขยายสาขาไปในสถานีบริ การน ้ามัน เดอะเรส แอเรี ยท์ ปตท.ประชาชื่น และ
มุง่ เป้าจะขยายให้ ครบ 200 สาขาทัว่ ประเทศ”
สาหรับแผนการลงทุนในปี นี ้ ฟู้ด แฟคเตอร์ ตงงบการลงทุ
ั้
นไว้ ที่ 100 ล้ านบาท วางแผนเปิ ดร้ านอาหารสาขาใหม่รวม
กว่า 20 สาขา ประกอบไปด้ วย ร้ านซานตา เฟ่ 9 สาขา ร้ านซานตา เฟ่ อีซ่ ี 6 สาขา และร้ านอาหารไทยอีสาน เหม็ง นัวนัว
อีก 5 สาขา พร้ อมตังเป
้ ้ ายอดขายไว้ ที่ 1,800 ลบ. หรื อเติบโตประมาณ 30%

