
“ซานตา เฟ่” รุกตลาด QSR 

ปล่อย “ซานตา เฟ่ อีซี่” ลุยท าเลที่เข้าถงึง่ายกว่าเดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นบัตัง้แต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายคนคงทราบดีว่า ธุรกิจร้านอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่โดนผลกระทบ
ขัน้รุนแรง หลายแบรนด์ล้มหายตายจาก หลายแบรนด์ยงัคงประคบัประคอง ปรับตวั อยูต่อ่ได้ 

คุณปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จ ากัด (Food Factors) เปิดเผยว่า 
ผลกระทบจากโควิด-19 เปลี่ยนสภาพแวดล้อมตลอดจนสภาพคลอ่งของผู้คน พฤติกรรมผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไป ผู้คนเร่ิมหนั
มาท าอาหารกินเอง บ้างก็ใช้บริการสัง่อาหารดิลเิวอร่ี ซึง่แม้วา่วนันีจ้ะเร่ิมเห็นสญัญาณที่ดีขึน้ แตพ่ฤติกรรมการบริโภคของผู้คน
ยงัไมก่ลบัมา จ านวนการใช้บริการร้านอาหารยงัไมก่ลบัสูส่ภาวะปกติ  

แตต่รงกนัข้าม ธุรกิจอาหารในประเทศไทยกลบัมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยเฉพาะธุรกิจหมวดหมู่ QSR (ร้านอาหาร
บริการดว่น) Delivery และ Take Away 

“ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว และสะดวกสบายท าให้ธุรกิจหมวดหมู่ QSR, Delivery และ Take Away 
เติบโตขึน้ตามไปด้วย” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 ภาพรวมธุรกิจร้านอาหารทุกประเภท มีมูลค่าประมาณ 836,997 ล้านบาท โดยร้านอาหารบริการด่วนมี
มลูคา่ประมาณ 105,962 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่น 12.7% ของทัง้ตลาด ร้านอาหารดิลเิวอร่ี สัง่กลบับ้านมีมลูคา่ประมาณ 
29,180 ล้านบาท คิดเป็น  3.5% 

นอกจากนี ้Euromonitor (ยูโรมอนิเตอร์) ยงัประเมินธุรกิจร้านอาหารดิลิเวอร่ีและสัง่กลบับ้านไว้ว่า จะมีอตัราการ
เติบโตเฉลี่ย 11.7% ต่อปี และคาดว่าภายในปี 2565 มูลค่าตลาดร้านอาหารบริการด่วนจะมีมูลค่าสงูถึง 138,000 ล้านบาท 
หรือเติบโตเฉลีย่ 5.5% 

ฟู้ด แฟคเตอร์ที่เลง็เห็นโอกาสและช่องวา่งทางการตลาดจากแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอาหาร ได้เข้าร่วมลงทนุ
กบั บริษัท เคที เรสทัวรองท์ฯ (KTR) ร้านซานตา เฟ่ สเต๊ก เพื่อขยายธุรกิจและสร้างเติบโต แตกไลน์โมเดลร้านรูปแบบ
ใหม่ ภายใต้ช่ือ “SANTA FE’ EASY” (ซานตา เฟ่ อีซี่) ที่เน้นความรวดเร็วในราคาคุ้มค่า เน้นท าตลาดด้วยท าเลศนูย์การค้า
ขนาดเลก็ อาคารส านกังาน และป๊ัมน า้มนั เพื่อน าพาตวัเองเข้าประชิดผู้บริโภค สอดรับกบัไลฟ์สไตลข์องคนยคุใหมแ่ละตลาดที่
ก าลงัเติบโต ทัง้ยงัเป็นการลงทนุเชิงกลยทุธ์ที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์หลกัของกลุ่มบุญรอดบริวเวอร่ีอีกด้วย 

“ธุรกิจร้านอาหารยงัคงขยายตวัตอ่เนื่อง ร้านอาหารประเภทสเต็ก ซึง่ในอยูเ่ซ็กเม้นต์ QSR ยงัคงได้รับความนิยมจาก
ผู้บริโภค ท าให้บริษัทพฒันาโมเดลร้านขนาดเลก็ และสร้างแบรนด์ ซานตา เฟ่ อีซี่ ขึน้มาตอบสนองความต้องการ เพื่อให้ลกูค้า
จบัต้องได้จริงครบทัง้รสชาติความอร่อย ราคาที่คุ้มคา่ การบริการสะดวกรวดเร็วทนัใจ ทัง้ยงัสามารถบริการตนเองได้” 



  

คุณปิติ กลา่วเพิ่มเติมวา่ ผา่นมา ฟู้ด แฟคเตอร์ พยายามพฒันาคณุภาพทัง้ในด้านการบริการท่ีต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ตลอดจนคุณภาพอาหารที่ต้องทัง้ดี และมีรสชาติเสมอกันทุกจาน เพื่อรักษามาตรฐานของฟู้ด แฟคเตอร์เอาไว้ 
ควบคูไ่ปกบัการปรับเปลีย่น พฒันา เพื่อให้สามารถแขง่ขนัในตลาดได้อยา่งเต็มภาคภมูิ 

 “ถ้าเราไม่เปลี่ยน ไม่พฒันา เราก็ไม่มีวนัที่จะอยู่ในภาคธุรกิจได้ การเข้ามาใน Red Area อย่าง QSR ต้องเร็วให้จริง 
ไมง่ัน้เราก็อยูไ่มไ่ด้เช่นกนั การให้บริการอยา่งมคีณุภาพ ด้วยสนิค้าคณุภาพ ในเวลาที่ก าหนด ถือเป็นความท้าทาย ที่เราต้องท า
ให้ได้ หากถามวา่ ท าไมต้องท าวนันี ้ก็คงต้องบอกวา่ ถ้าเรารอสกัวนัคนก็จะลืม เราต้องกล้าจะแข่งขนั กล้าที่จะปรับตวัอยู่กบั
สถานการณ์อยา่งมีสติ” 

 ทางด้าน คุณสุรชัย ชาญอนุเดช CEO บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ ากัด ได้อธิบายถึงที่มาที่ไปของซานตา เฟ่ อีซี่  
เพิ่มเติมว่า ฟู้ด แฟคเตอร์มีนโยบายและแนวทางให้ซานตา เฟ่ อีซี่เป็นร้านขนาดเลก็ ที่เน้นเปิดให้บริการในท าเลใกล้ชิดกบั
ผู้บริโภค และเข้าถึงได้ง่าย อาทิ ศนูย์การค้าขนาดเล็ก คอมมูนิตีม้อลล์ อาคารส านกังาน หรือป๊ัมน า้มนั โดยมีกลุม่เป้าหมาย
หลกัเป็นคนรุ่นใหมท่ี่มีไลฟ์สไตล์ชอบความสะดวกรวดเร็ว ซึง่ตา่งจากร้านซานตา เฟ่ อยา่งสิน้เชิง 

จุดเด่นของร้านซานตาเฟ่ อีซี่  จะอยู่ที่การให้บริการแบบ QSR หรือ Quick Service Restaurant เน้นความสะดวก 
รวดเร็วเป็นหลกั โดยน าเสนอความอร่อยและคุณภาพของสเต็ก ในแนวความคิด “Fast Serve...Self-Service อร่อยง่ายๆ 
สไตล์ Easy” 



“เราจะมีเมนูให้ลิม้ลองอย่างหลากหลาย ทัง้แบบจานเดี่ยว และแบบเซต ปรุงสดอย่างใส่ใจ ที่ส าคญัคือคุ้มค่าคุ้ม
ราคา เรามีการน านวตักรรมแบบ Sami Cook มาใช้ท าให้เราสามารถเสิร์ฟอาหารได้เร็วกว่าเดิมเป็นเท่าตัว ลกูค้าจะได้รับคว
คลอ่งตวัในการบริการตนเอง ทัง้ขัน้ตอนการสัง่สินค้าและการจ่ายเงินท่ีง่าย สะดวก และเร็วขึน้กวา่เดิม” รวดเร็วในราคาคุ้มคา่ 

 

คุณนบเกล้า ตระกูลปาน กรรมการผู้จดัการกลุม่ธุรกิจอาหาร บริษัท ฟู้ ด แฟคเตอร์ จ ากดั (Food Factors)  กลา่ว
เสริมวา่ ส าหรับกลยทุธ์การตลาดที่จะมาช่วยสร้างการเติบโตให้กบัแบรนด์ซานตา เฟ่ ในปีนีม้ี 2 กลยทุธ์ด้วยกนั คือ ขยายฐาน
ลกูค้ากลุ่มเป้าหมายเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ ด้วยการกระจายการเปิดสาขาไปตามโลเคชัน่ใหม่ๆ อีกทัง้ยงัพฒันานวตักรรมและ
เมนอูาหารเพื่อตอบโจทย์กลุม่เป้าหมาย และ Diversify ธุรกิจหาช่องทางใหม ่คือ การแตกไลน์ธุรกิจ การออกแบรนด์ซานตา เฟ่ 
อีซี่ จึงถือเป็นการ Diversify แบรนด์ครัง้ใหญ่ที่ช่วยในการเข้าถึงลกูค้ากลุม่ใหมแ่ละท าให้แบรนด์มีความสนกุเป็นกนัเองมากขึน้ 

พร้อมกนันี ้คุณสุรชัย ยงับอกอีกว่า ซานตา เฟ่ อีซี่  เป็นโมเดลธุรกิจที่สามารถต่อยอดการขยายร้านในรูปแบบแฟ
รนไชส์ได้ เนื่องจากรูปแบบร้านท่ีมีขนาดเลก็ ใช้เงินลงทนุต ่า บริหารจดัการง่าย ทัง้ยงัมีจดุเด่นท่ีความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สามารถ
ดงึดดูความสนใจได้จากทัง้นกัลงทนุและลกูค้าได้ไมย่าก ซึง่เร็วๆ ก็จะเร่ิมเปิดระบบแฟรนไชส์ให้ผู้ที่สนใจได้ลงทนุกนั 

แน่นอนว่า ซานตา เฟ่ อีซี่  จะเข้ามาเป็นตวัแปรส าคญัที่เพิ่มโอกาสในการเสิร์ฟให้แก่แบรนด์ ช่วยเสริมพอร์ตโฟลโิอ
แบรนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึน้ ทัง้ยงัเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 



“ปัจจุบนัซานตา เฟ่ ด าเนินธุรกิจอาหารมานานกว่า 17 ปี มีสาขาให้บริการกว่า 114 แห่งทัว่ประเทศเปิดให้บริการ
ภายในศูนย์การค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภค จนพฒันาโมเดลแตกไลน์ซานตา 
เฟ่ อีซี่ ไปยงัศนูย์การค้าขนาดเลก็ ปัม้น า้มนั และตกึส านกังาน เรามีการเปิดสาขาแรกมาตัง้แต่ปีที่แล้ว โดยเปิดให้บริการอยู่ที่
ไลฟ์เซ็นเตอร์ ชัน้ G อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ลา่สดุได้ขยายสาขาไปในสถานีบริการน า้มนั เดอะเรส แอเรียท์ ปตท.ประชาช่ืน และ
มุง่เป้าจะขยายให้ครบ 200 สาขาทัว่ประเทศ” 

ส าหรับแผนการลงทนุในปีนี ้ฟู้ด แฟคเตอร์ตัง้งบการลงทนุไว้ที่ 100 ล้านบาท วางแผนเปิดร้านอาหารสาขาใหมร่วม
กวา่ 20 สาขา ประกอบไปด้วย ร้านซานตา เฟ่ 9 สาขา ร้านซานตา เฟ่ อีซี่ 6 สาขา และร้านอาหารไทยอีสาน เหม็ง นัวนัว 
อีก 5 สาขา พร้อมตัง้เป้ายอดขายไว้ที่ 1,800 ลบ. หรือเติบโตประมาณ 30% 

 


