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“Genesis BBQ
“

แฟรนไชส์ ไ ก่ สุ ด ยอด
เอสเอ็ ม อี แห่ ง เกาหลี ใ ต้
แปลและเรียบเรียงโดย
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Liaison@ftpi.or.th

“Genesis BBQ” เป็นธุรกิจบริการประเภทร้านอาหารและ
ภัตตาคารของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ก่อตั้ง
ขึน้ ในเดือนกันยายน ค.ศ.1995 โดยในระยะเริม่ ต้นการด�ำเนิน
ธุรกิจนั้น มีสินค้าอาหารที่ใช้เนื้อไก่เป็นวัตถุดิบหลักในการ
ประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอด ไก่บาร์บีคิว ซึ่งในเดือน
พฤศจิกายนของปีเดียวกันกับการก่อตั้งกิจการนั้น ได้มีการ
เปิดร้านอาหารแห่งแรกขึน้ และในระยะเวลาการด�ำเนินธุรกิจ
เพียง 5 ปี ซึ่งในปีค.ศ. 1999 ธุรกิจสามารถขยายกิจการโดย
เปิดร้านอาหารประเภทไก่ได้มากถึง 1,000 สาขาทั่วประเทศ
เกาหลีใต้
“Genesis BBQ” เข้าใจถึงความส�ำคัญ
และตระหนั ก ในภาระผู ก พั น ด้ า นการให้
บริการลูกค้า ด้วยไม่เพียงแต่รสชาติของ
อาหารที่ต้องอร่อย แต่ยงั มุง่ เน้นการน�ำเสนอ
อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้น จาก
ความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า ในการ
ประกอบอาหารประเภทไก่ทกุ รายการอาหาร
จึงใช้วัตถุดิบในการทอดด้วยน�้ำมันมะกอก
บริสุทธิ์ รวมไปถึงการคัดสรรและเลือกใช้
เฉพาะส่วนผสมที่ดีที่สุดและสดใหม่ในร้าน

อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริโภค
อาหารทีม่ คี ณุ ภาพ และในทุกรายการอาหาร
ของภัตตาคารนั้น จะพบว่ามีความแตกต่าง
อย่ า งชั ด เจนในรสชาติ แ ละคุ ณ ภาพเมื่ อ
เปรียบเทียบกับธุรกิจร้านอาหารอื่นๆ ด้วย
การพัฒนาสูตรอาหารที่ไม่มีใครสามารถ
ลอกเลียนแบบได้ จากความโดดเด่นใน
รสชาติ แ ละส่ ว นผสมเฉพาะของอาหาร
สัญชาติเกาหลี เช่น โสม และซอสบาร์บีคิว
สูตรดั้งเดิม เป็นต้น
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เวียดนาม ออสเตรเลีย ไนจีเรีย กานา
มองโกเลีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น
โดยปัจจุบันมีสาขาทั่วโลกรวมกว่า 3,500
สาขา ภายใต้ปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และในอนาคตนั้น “Genesis
BBQ” ได้ตั้งเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจร้าน
อาหารประเภทไก่ให้สามารถเป็นกลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ และด�ำเนินกลยุทธ์การขยาย
ตลาดในลักษณะการขายสิทธิการเป็นผูแ้ ทน
จ�ำหน่ายในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยในปี 2020
ตั้งเป้าหมายที่จะขยายสาขาร้านอาหารและ
ภัตตาคารได้มากถึง 50,000 สาขาทั่วโลก

จากความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจของ
“Genesis BBQ” ในประเทศเกาหลีใต้ทผี่ า่ นมา
ด้วยการเริ่มต้นน�ำเสนออาหารประเภทไก่
ธุ ร กิ จ ได้ มี ก ารพั ฒ นาสิ น ค้ า จนสามารถ
ขยายธุรกิจโดยมีตราสินค้าเป็นของตนเอง
มากกว่า 10 ตราสินค้า และสามารถขยาย
กิจการไปในประเทศต่างๆ โดยการวางแผน
การตลาดด้วยกลยุทธ์การขยายธุรกิจเชิงรุก
ไปสูต่ ลาดต่างประเทศ และได้เปิดตลาดต่าง
ประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย สหภาพยุโรป
ทวี ป อเมริ ก าและอเมริ ก าใต้ รวมถึ ง ใน
แอฟริกาบางประเทศ อาทิ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สเปน ญี่ปุ่น

กุญแจสู่ความส�ำเร็จของ “Genesis BBQ” คือ ความมุ่งมั่น
ของการด� ำเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ ก ารขายสิ ท ธิ ก ารเป็ น ผู ้ แ ทน
จ�ำหน่าย ด้วยปรัชญาการบริหารจัดการส�ำคัญที่มุ่งเน้นการ
สร้างกลยุทธ์การขยายธุรกิจที่สร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
ระหว่าง “Genesis BBQ” กับผูซ้ อื้ สิทธิการเป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่าย
ในสาขาต่างๆ รวมถึงการให้ความส�ำคัญและรับผิดชอบต่อผู้
บริโภคและพนักงานทุกคน
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แนวทางการด�ำเนินธุรกิจในลักษณะการขายสิทธิการเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายในรูปแบบ
แฟรนไชส์ ดังนี้
ขยายจ�ำนวนสาขาและจ�ำนวนผู้ซื้อสิทธิการ
เป็นผู้แทนจ�ำหน่ายในประเทศต่างๆ ผ่าน
กระบวนการให้ความรู้ ค�ำปรึกษาแนะน�ำทาง
ธุรกิจ และการสื่อสารระหว่างกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

รับฟังข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อปฏิบตั ิ และ
ข้อแนะน�ำอันเป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจจากผูซ้ อื้
สิทธิการเป็นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายด้วยความเอาใจ
ใส่

มุง่ เน้นการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจให้แก่
ผู้ซื้อสิทธิการเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายมากกว่า
ธุรกิจประเภทอืน่ ๆ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการ
ประกอบธุรกิจ

สร้างความต่อเนื่องและให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาตราสินค้าของธุรกิจให้มีความ
แข็งแกร่งและสร้างการรับรูต้ ราสินค้าในกลุม่
ผู้บริโภค

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงให้
ค�ำแนะน�ำทัง้ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
และการขยายฐานลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคแก่
ผู้ซื้อสิทธิการเป็นผู้แทนจ�ำหน่ายอย่างเต็ม
ก�ำลัง

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผบู้ ริโภคด้วย
รสชาติ อ าหารที่ มี ค วามโดดเด่ น เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ และให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ

กรณี “Genesis BBQ” นี้เป็นเพียงแบบอย่างความส�ำเร็จตัวอย่างหนึ่งที่คือ คุณสุปรีย์
เถระพัฒน์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับสูง 2 ส่วนวางแผนด้านศักยภาพในการแข่งขัน ส�ำนัก
แผนยุทธศาสตร์และนโยบาย ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สรุป
จากการบรรยายโดย Mr. Shinbae Kang, Executive Managing Director/Chief Operating
Officer และ Mr. Kyu Hwan Lee, Global BBQ / Business Development Team/Executive
Director, Genesis BBQ Global Company Limited เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ Workshop on Market Access for SMEs in the Service Sector ขององค์การ
เพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) ระหว่างวันที่ 10-13
มีนาคม 2558 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
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การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ท�ำให้
ผู้เขียนได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก�ำหนดกลยุทธ์การเข้าสูต่ ลาดของผูป้ ระกอบ
การ SMEs ในภาคบริการ รวมทั้งแนวทาง
และกระบวนการในการสนับสนุนและผลักดัน
ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าสู่ตลาด
และสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นเวที ก ารค้ า
ระดับโลก ผ่านกิจกรรมส�ำคัญในระหว่างการ
ฝึกอบรม การแบ่งปันประสบการณ์ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นผู้แทนจากประเทศ
ต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ APO โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้ความรู้ในมิติต่างๆ ที่จ�ำเป็น
ต้ อ งการด� ำ เนิ น ธุ ร กรรมทางการตลาดที่
ส�ำคัญ รวมทั้งแนวทางและวิธีการสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งด�ำเนินการโดยภาค
รัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเหล่านี้ สามารถ
น�ำมาใช้เป็นแนวทางการก�ำหนดและพัฒนา
กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ (Strategic Action
Plan Development) ในการขยายตลาด
สู่ต่างประเทศ
การก�ำหนดและพัฒนากลยุทธ์เชิงปฏิบตั ิ
การ (Strategic Action Plan Development)
ด�ำเนินการผ่านการประเมินความพร้อมใน
การขยายตลาดและความเป็นไปได้ในการ

ด�ำเนินธุรกิจของตลาด โดยพยากรณ์หรือ
คาดการณ์ความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ
การประเมินความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น และ
การประเมินความเป็นไปได้ของการขยาย
ตลาดจะช่ ว ยให้ เ จ้ า ของธุ ร กิ จ สามารถ
วางแผนและก� ำ หนดกลยุ ท ธ์ จ ากการ
วิเคราะห์จดุ แข็ง รวมทัง้ โอกาสทางการตลาด
และอุปสรรคหรือภัยคุกคามต่างๆ ทีอ่ าจเกิด
ขึน้ และสามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลและแนว
ปฏิบตั สิ ำ� หรับการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
ความสามารถของผู ้ ป ระกอบการ SMEs
ในประเทศไทยให้ มี ศั ก ยภาพและความ
สามารถในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศใน
ระดับต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการ
ก�ำหนดยุท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ ด ้ านการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในมิ ติ ก ารตลาดต่ า งประเทศ (SMEs
Internationalization)
การประยุกต์ใช้แนวทางในการก�ำหนด
และพั ฒ นากลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการ
ขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จะเป็นเครื่องมือ
ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ยวดส�ำหรับการเตรียมความ
พร้อมของผูป้ ระกอบการในภาคการบริการที่
มีแนวโน้มที่จะขยายตลาดในต่างประเทศ
โดยผูป้ ระกอบการ SMEs ต้องให้ความส�ำคัญ
กับปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของธุรกิจ เพื่อ
ขยายขอบเขตการตลาดในสินค้าและบริการ
ของตน รวมทั้งยังสามารถประสบความ
ส�ำเร็จในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ
อันจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการเพิม่ ขึน้
ของมูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการ
SMEs ในอนาคต
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อ้างอิง: http://www.ftpi.or.th/
download/APO-Article/Industry-andService-Sector/General%20
Management/15IN39WSPMktAccessSupreeT14May15.pdf
* ภาพทั้งหมดโดย คุณสุปรีย์ เถระพัฒน์
* สามารถติดตามบทความฉบับเต็มและ
บทความของผู้เข้าร่วมโครงการเอพีโออื่นๆ
ได้ที่ http://www.ftpi.or.th/services/
apo/apo-article

