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การตลาด - เปิดโมเดลการรกุเอฟแอนดบ์ขีอง “อมิแพ็ค” สูเ่ป้าหมายรายได ้3,000 ลา้นบาทใน 3 ปีจากนี ้รกุหนัก

ทัง้ซือ้แฟรนไชสเ์พราะช็อตคัตธรุกจิไดเ้ร็ว-พัฒนาแบรนดเ์อง หวังตอ่ยอดกบัธรุกจิเดมิทีใ่หเ้ชา่พืน้ที ่

 

“อมิแพ็คฯ วางเป้าหมายของกลุม่ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ไวว้า่จะตอ้งผลักดันรายไดร้วมของกลุม่นีใ้หไ้ด ้3,000 

ลา้นบาทภายในชว่ง 3 ปีจากนี้ จากปัจจบุนัทีร่ายไดร้วมอยูท่ี ่1,000 ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2562 (ซึง่จะ

สิน้สดุวันที ่31 มนีาคม2563) ซึง่ขณะนีม้สีดัสว่นรายไดอ้ยูท่ี ่10% ของรายไดร้วม”  

 

นี่คอืเป้าหมายทีป่ระกาศไวโ้ดย นายพอลล ์กาญจนพาสน ์กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจ

เมน้ท ์จ ากดั สิง่ทีค่นท่ัวไปรูจั้กอมิแพ็คฯ ดก็ีคอื การบรกิารพืน้ทีจั่ดงานแสดงสนิคา้ งานเทรดแฟร ์คอนซเูมอรแ์ฟร ์

งานบนัเทงิตา่งๆ และอืน่ๆ ทีเ่มอืงทองธาน ีซึง่ถอืเป็นรายไดห้ลักของอมิแพ็คมากกวา่ 60-70% 

 

ขณะทีร่ายไดอ้ืน่สดัสว่นยังนอ้ยมาก โดยเฉพาะอาหารและเครือ่งดืม่ (Food & Beverage) มเีพยีง 10% สว่นกลุม่

โรงแรมประมาณ 10% และอืน่ๆ เชน่ บนัเทงิ ประมาณ 20% 

 

เมือ่มองในมมุของการใหเ้ชา่พืน้ที ่อมิแพ็คฯ มลีกูคา้ในการเชา่พืน้ทีเ่ชา่จัดงานทกุปีปีละมากกวา่ 1,000 งาน มี

เป้าหมายใหย้อดจัดงานเตบิโตถงึ 15-20% ตอ่ปีตอ่เนื่องกนัในชว่ง 3 ปี จากปัจจบุนัการใชพ้ืน้ทีจั่ดงานเฉลีย่อยูท่ี ่

57% ซึง่มเีป้าหมายใหม้กีารใชพ้ืน้ทีจั่ดงานสงูถงึ 70% ในอนาคต โดยมุง่เนน้การขายงานขนาดเล็ก อยากใหใ้ช ้



พืน้ทีฮ่อลลพ์ืน้ทีห่อ้งประชมุเล็กๆ ใหเ้ต็มทีด่ว้ย ปีทีผ่า่นมามรีายไดร้วมกลุม่เชา่พืน้ที ่3,200 ลา้นบาท 

 

ทัง้ๆ ทีธ่รุกจิกลุม่เอฟแอนดบ์นีี้ อมิแพ็คฯ เองก็มกีารด าเนนิธรุกจิกลุม่นีม้านานเชน่กนั และมเีครอืขา่ยรา้นอาหารใน

การบรหิารจัดการจ านวนมาก ทัง้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีข่องอมิแพ็คฯ เองกบันอกพืน้ทีอ่มิแพ็คฯ ดว้ย  

 

ดว้ยเป้าหมายดังกลา่ว ท าใหอ้มิแพ็คฯตอ้งมแีผนในการรองรับเพือ่ไปสูเ่ป้าหมายทีตั่ง้ไวใ้หไ้ด ้

 

นโยบายหลักของการขยายธรุกจิกลุม่เอฟแอนดบ์คีอื 1. การพัฒนาแบรนดข์ึน้มาเอง 2. การซือ้ลขิสทิธิแ์ฟรนไชส์

เขา้มาด าเนนิการ ซึง่สองโมเดลนี้จะเป็นแนวทางหลักในการด าเนนิงาน 

 

ทีผ่า่นมาอมิแพ็คฯ ยดึตามโมเดลนี้มาตลอด แตค่อ่นขา้งจะเนน้ไปทีก่ารพัฒนาแบรนดข์ึน้มาเอง เชน่ รา้นฟลาน 

โอเบรยีนส ์ไอรชิ ผับ, รา้นอาหารไทยมโนราห,์ ฮอ่งกง ฟิชเชอรแ์มน, รา้นอสีาน จิม้จุม่ หรอืรา้นฮอ่งกง สกุี ้เป็น

ตน้ แตด่เูหมอืนวา่แบรนดท์ีท่ าเองจะเป็นการเตบิโตไปเรือ่ยๆ ไมไ่ดเ้นน้ขยายสาขามากนัก  

 

ขณะทีก่ารซือ้แฟรนไชสจ์ากตา่งประเทศนัน้ ในอดตีมบีา้ง เชน่ การซือ้แฟรนไชสร์า้นอาหารญีปุ่่ นมาเปิดเชน่รา้นอิ

โต-คาโจ และรา้นสโึบฮาจ ิม ี5 สาขา ซึง่จะเปิดนอกพืน้ทีอ่มิแพ็คฯ เป็นหลัก  

 

อยา่งไรก็ตาม หากสงัเกตใหด้จีะพบวา่การพัฒาแบรนดตั์วเองของอมิแพ็คฯ นัน้สว่นใหญแ่ลว้จะมคีวาม

หลากหลาย แตก็่มเีพยีงแบรนดล์ะ 1-2 สาขาเทา่นัน้เอง ไมไ่ดม้เีป็นเชนเหมอืนแบรนดอ์ืน่ และสว่นใหญจ่ะเปิดอยู่



ในเครอืขา่ยพืน้ทีข่องอมิแพ็คฯ เป็นหลัก และเพิง่จะขยายไปพืน้ทีอ่ืน่นอกพืน้ทีอ่มิแพ็คฯ ในชว่งหลังนีม้ากขึน้ ซึง่

ตรงกนัขา้มกบัแบรนดท์ีข่ยายสาขามากกวา่ 1 สาขาก็คอืแบรนดท์ีซ่ ือ้แฟรนไชสม์าทัง้สิน้ 

 

เดมิทจีดุเริม่ตน้ของเอฟปแอนดบ์ ีอมิแพ็คฯ เปิดใหบ้รกิารรา้นอาหารภายในศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุ อมิ

แพ็ค เมอืงทองธาน ีโดยมรีา้นอาหารไทย รา้นอาหารจนี รา้นอาหารตะวนัตก รา้นอาหารฟิวชนั และไอรชิ 

เรสเตอรองต ์กระทั่งปี 2555 ไดข้ยายไลนเ์ปิดรา้นนอกศนูยฯ์ ครัง้แรกเป็นรา้นฟลาน โอเบรยีนส ์ไอรชิ ผับ เอเชยี

ทคี ตอ่ดว้ยปี 2556 ไดข้ยายไลนเ์ปิดรา้นอาหารนอกศนูยเ์พิม่ “ฮอ่งกง สกุี”้ ตัง้อยู ่ณ โครงการสโุขทัย อเวนวิ 99 

เมอืงทองธาน ีและในปีเดยีวกนัไดเ้พิม่กลุม่รา้นอาหารญีปุ่่ น 2 รา้น ไดแ้ก ่“สโึบฮาจ”ิ จากเมอืงฮอกไกโด “อโิต-

คาโจ” จากกรงุโตเกยีว รา้นสไตลป้ิ์งยา่งในยา่นทองหลอ่ ปัจจบุนักลุม่รา้นอาหารอมิแพ็คมรีา้นอาหารรวมมากกวา่ 

22 รา้น ทัง้ในและนอกพืน้ทีศ่นูยฯ์ โดยแบง่เป็นกลุม่รา้นอาหารจนี, รา้นอาหารญีปุ่่ น, รา้นอาหารไทย, รา้นอาหาร

ฟิวชนั, บาร ์แอนด ์คาเฟ่ เป็นตน้  

 

แตด่เูหมอืนวา่ จากนี้ไปอมิแพ็คฯ จะเพิม่อตัราเรง่หรอืโฟกสัในการซือ้แฟรนไชสม์ากขึน้แลว้  

 

ลา่สดุก็คอืการขยายพอรต์โฟลโิอในสว่นเครือ่งดืม่คาเฟ่ คอืการซือ้ลขิสทิธิแ์ฟรนไชสร์า้นกาแฟเดอะ คอฟฟ่ี อะคา

เดมคิส ์จากฮอ่งกงเขา้มาเปิดในไทย  

 



“การซือ้แฟรนไชสเ์ขา้มาท าธรุกจิแทนทีจ่ะลงทนุเองนัน้ก็มขีอ้ดเีหมอืนกนั เหมอืนกบัเป็นการทีเ่ราซือ้เวลา

หรอืช็อตคัตธรุกจิไดเ้ร็วขึน้ไมต่อ้งเริม่จากศนูย ์อยา่งนอ้ยก็เร็วขึน้ 7 ปี ถา้ตอ้งลงทนุเอง ตอ้งใชเ้วลาเรยีนผดิเรยีน

ถกู แกไ้ขไปเรือ่ย แตก่ารท าเองก็มขีอ้ดก็ีคอืไมต่อ้งเสยีคา่การลงทนุมากโดยเฉพาะในเรือ่งของแฟรนไชส ์ไมต่อ้ง

จา่ยคา่ลขิสทิธิต์า่งๆ แตโ่ดยรวมแลว้ก็มขีอ้ดทีีแ่ตกตา่งกนัไป” นายพอลลก์ลา่วใหค้วามเห็น 

 

เขาเทยีบใหด้วูา่ ในอดตีการซือ้แฟรนไชสร์า้นอาหารญีปุ่่ นเขา้มา สิง่ทีไ่ดก็้คอื การไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการบรหิารจัดการ 

เรือ่งการรักษาวัตถดุบิทีม่คีณุภาพ การรักษามาตรฐานตา่งๆ แตล่า่สดุกบัการซือ้แฟรนไชสร์า้นกาแฟเดอะคอฟฟ่ี 

อะคาเดมคิส ์จากฮอ่งกงนี้ ก็หวังวา่จะไดรั้บโนวฮ์าวเรือ่งการตลาด เรือ่งมาตรฐานการปฏบิตักิาร และการท า

โซเชยีลมเีดยีตา่งๆ  

 

แตก่ารพัฒนาแบรนดเ์องก็ยังมอียูเ่พือ่รักษาความสมดลุในเรือ่งของการลงทนุ ซึง่ลา่สดุในเดอืนหนา้ (พฤศจกิายน 

2562 ) อมิแพ็คฯ เตรยีมทีจ่ะเปิดรา้นอาหารไทยแบรนดใ์หมอ่กีแบรนดท์ีพั่ฒนาขึน้มาเอง ไมใ่ชแ่บรนดเ์ดมิทีม่อียู่

แลว้  

Translation 

IMPACT unfolds portfolio expansion model, pushing F&B revenue to 3 billion baht 

IMPACT targets to grow its F&B revenue to reach 3 billion baht by the next three years. The company pushes for 

expansion through different channels, which include developing its restaurant brands and taking a short-cut route with 

franchises to speed-up business development. Recently, the company added The Coffee Academïcs from Hong 

Kong to its portfolio, which is expected to support the growth of income and develop the know-how in different areas, 

including operation, technology, marketing, and social media platforms. 


