แฟรนไชส์ ไทย : โอกาสเติบโตดีในประเทศเพื่อนบ้ าน
พิศิษฐ์ เสรี วิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ งประเทศไทย (EXIM BANK)
สัปดาห์ที่ผ่านมาผมเดินทางไปเปิ ดสานักงานผู้แทนของ EXIM BANK ในกรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และ
มีโอกาสไปเยี่ ยมชมร้ าน Cafe Amazon ซึ่งเป็ นหนึ่งในแฟรนไชส์ ร้านกาแฟของไทยที่ ประสบความสาเร็ จอย่างมาก
ในกัมพูชาและเพิ่งฉลองการมีสาขาในกัมพูชาครบ 100 สาขาไปเมื่อปี ที่ผ่านมา นอกจากแฟรนไชส์รายนี ้แล้ ว ผมสังเกตเห็นว่า
มีธุรกิจแฟรนไชส์ ทงั ้ ของไทยและต่างประเทศทยอยขยายสาขาในประเทศเพื่อนบ้ านของเรา ทัง้ กัมพูชา สปป.ลาว และ
เมียนมา (CLM) กันอย่างต่อเนื่อง จากที่ผมได้ มีโอกาสไปเยือนสานักงานผู้แทนของ EXIM BANK ทังในเมื
้
องย่างกุ้ง เมียนมา
และนครหลวงเวีย งจัน ทน์ สปป.ลาว ก็เห็ น ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ข องไทยอยู่มากมาย มีทัง้ แฟรนไชส์ ใ นรู ป แบบของธุร กิ จ
ร้ านอาหาร เช่น ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว Hot Pot เดอะพิซซ่าคอมปะนี ไก่ย่างห้ าดาว หรื อร้ านชา-กาแฟ เช่น ชาพะยอม และ
Black Canyon รวมถึงสถานเสริ มความงามอย่างวุฒิศกั ดิ์คลินิก และราชเทวีคลินิก สาหรั บผู้ประกอบการที่ กาลังคิด
เริ่ มต้ นธุรกิจในประเทศกลุ่ม CLM ผมเห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์เป็ นหนึ่งในธุรกิจที่ผ้ ปู ระกอบการไทยมีโอกาสเข้ าไปขยายธุรกิจ
ได้ อีกมากครับ
สาเหตุที่ผ มมองว่า ตลาดแฟรนไชส์ ใน CLM ยังมีโอกาสเติบ โตอีกมากเป็ นเพราะมีหลายปั จจัยเกื อ้ หนุน อยู่
ทังจากด้
้
านผู้บริ โภคไม่ว่าจะเป็ นไลฟ์ สไตล์ ของผู้บริ โภคใน CLM ที่ก้าวสู่ความเป็ นสังคมเมือง (Urbanization) มากขึน้
ทาให้ ประชากรมีรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ทันสมัยขึน้ ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว จึงชอบลอง
ของใหม่และพร้ อมรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศ นอกจากนี ้ ยังมีกลุ่มนักท่ องเที่ยวต่ างชาติท่ ีเดินทางเข้ ามาท่ องเที่ยว
ใน CLM รวมกันแต่ ละปี อีกราว 10 ล้ านคน ซึ่งนับเป็ นผู้บริ โภคที่มีกาลังซื ้อสูงและคาดหวังสินค้ าและบริ การที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่ ตนเองคุ้นเคย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึง มีแฟรนไชส์จากต่างประเทศเข้ ามาเปิ ดให้ บริ การ
ในกลุม่ ประเทศ CLM เพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั โดยเฉพาะแฟรนไชส์ธุรกิจร้ านอาหารและร้ านกาแฟ ทังแบรนด์
้
จากต่างชาติ
และแบรนด์ของไทย อย่าง Cafe Amazon แฟรนไชส์รายใหญ่ของไทยที่ปัจจุบนั สามารถขยายสาขาเข้ าไปในกลุ่มประเทศ
CLM ครบทุกประเทศแล้ ว และสามารถขยายสาขาในกัมพูชาถึง 100 สาขาได้ ในระยะเวลาเพียง 5 ปี ขณะที่แฟรนไชส์
Coffee Today ของผู้ประกอบการไทยที่ไปเปิ ดในกัมพูชานัน้ เท่าที่ผมทราบเพียงแค่ปีแรกก็ขยายสาขาไปได้ ถึง 20 สาขา
จากเป้าที่ตงไว้
ั ้ วา่ จะขยายเพียง 1-10 สาขาต่อปี และปั จจุบนั Coffee Today ก็มีสาขาในกัมพูชากว่า 40 สาขา เฉพาะที่
กรุ งพนมเปญก็มีถึง 20 สาขา แล้ วครั บ ทัง้ นี ้ นอกจากปั จจัยเกือ้ หนุนจากทางฝั่ งผู้บริ โภคแล้ ว ทางฝั่ งผู้ประกอบการ
แฟรนไชส์ใน CLM ก็มแี นวโน้ มเพิ่มจานวนขึ ้นด้ วยเช่นกัน เนื่องจากคนรุ่ นใหม่ ใน CLM สนใจเป็ นเจ้ าของกิจการของ
ตนเองมากขึน้ ซึ่งการลงทุนเปิ ดร้ านแฟรนไชส์ นับว่าตอบโจทย์ กลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่ต้องการทาธุรกิจได้ ค่อนข้ างดี เพราะ
ธุรกิ จแฟรนไชส์ นอกจากจะช่วยย่นระยะเวลาการลองผิ ดลองถูกในช่วงของการเริ่ มต้ นธุรกิ จได้ แล้ ว ยัง มีกระบวนการ
บริ หารงานที่ได้ มาตรฐาน มีเครื่ องหมายการค้ าเป็ นที่ยอมรับ ทาให้ ผ้ ปู ระกอบการมีโอกาสประสบความสาเร็ จสูง ธุรกิจแฟรนไชส์
จึงเป็ นหนึง่ ในธุรกิจยอดนิยมของกลุม่ นักธุรกิจรุ่ นใหม่ใน CLM
ในส่วนของแฟรนไชส์ไทย ผมเห็นว่ามีจดุ แข็งหลายประการที่ทาให้ มีความได้ เปรี ยบแฟรนไชส์ค่แู ข่งจากประเทศอื่นๆ
ในการรุ กตลาด CLM นัน่ คือ แบรนด์ แฟรนไชส์ ไทยเป็ นที่ร้ ู จักดี เนื่องจากผู้บริ โภคใน CLM นิยมติดตามสื่อบันเทิงของไทย

ทัง้ ทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ รวมถึงมีแรงงานชาวลาว ชาวเมียนมา และชาวกัมพูชา จานวนมากที่เข้ ามา
ทางานในประเทศไทย จึงทาให้ แฟรนไชส์ หลายแบรนด์ ของไทยเป็ น ที่ ร้ ู จักดีใ นกลุ่มผู้บริ โภค CLM โดยแทบไม่ต้อง
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ผมคิดว่าความคุ้นเคยในแบรนด์ของไทยนี ้นับเป็ นจุดแข็งสาคัญที่ทาให้ แฟรนไชส์ไทยสามารถเข้ าไป
จับตลาด CLM ได้ ง่ายกว่าแฟรนไชส์จากประเทศอื่นๆ นอกจากนี ้ จุดแข็งอีกประการหนึ่งของแฟรนไชส์ไทย คือ การตัง้
ราคาที่ผ้ ูซือ้ จับต้ องได้ แฟรนไชส์ของไทยโดยส่วนใหญ่นอกจากจะมีการตกแต่งหน้ าร้ านที่ ดทู นั สมัยแล้ ว ผลิตภัณฑ์ยัง
เป็ นที่ยอมรับ และที่สาคัญราคาอยู่ในระดับที่ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่ใน CLM ซึง่ มีรายได้ อยู่ในระดับปานกลางสามารถหาซื ้อได้
เรี ยกว่าเป็ นสินค้ าที่ มีคุณภาพคุ้มราคา ต่างจากแฟรนไชส์ ของประเทศฝั่ งตะวันตกที่ มักมีราคาแพงเกิ นไป ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยบางรายยังรู้ จกั ปรับเปลี่ยนการให้ บริ การให้ สอดรับกับไลฟ์ สไตล์ของกลุ่มคนหนุ่มสาวใน CLM ได้
เป็ นอย่างดี เช่น การเพิ่มเมนูอาหารในร้ านกาแฟ เนื่องจากคนรุ่ นใหม่มกั ใช้ เวลาเกือบทังวั
้ นอยู่ในร้ านกาแฟ และที่สาคัญ
รู ปแบบการทางานของแฟรนไชส์ ไทยสามารถปรั บให้ เข้ ากับลักษณะการทางานของผู้ประกอบการใน CLM ได้ ง่าย
เนื่องจากมีวฒ
ั นธรรม วิถีชีวิต และทัศนคติ หลายอย่างที่คล้ ายคลึงกัน อีกทังการเดิ
้
นทางระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่ม CLM
ค่อนข้ างสะดวก ทาให้ เจ้ าของแฟรนไชส์สามารถเดินทางมาติดตามดูแลและให้ ความช่วยเหลือลูกค้ าของตนได้ อย่างรวดเร็ ว
และยังสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ และอุปกรณ์ ที่ต้องใช้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน แฟรนไชส์ ของไทยจึงมักเป็ นตัวเลือก
อันดับต้ นๆ ของผู้ประกอบการ CLM ที่ต้องการทาธุรกิจแฟรนไซส์
สาหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ของตนเองไปใน CLM ให้ ประสบความสาเร็ จนัน้ ผมคิดว่า
ควรให้ ความสาคัญกับการคัดเลือกผู้ประกอบการท้ องถิ่นที่จะมาซื ้อแฟรนไชส์ของท่านให้ มากครับ โดยเน้ นการคัดเลือกผู้ที่มี
ความตังใจจริ
้
งในการทาธุรกิจและเข้ าใจกระบวนการทางานของแฟรนไชส์ เป็ นอย่างดี มากกว่าเน้ นที่การขายแฟรนไชส์ ได้
จานวนมาก เพราะหากผู้ประกอบการที่ ซื ้อแฟรนไชส์ ไปไม่ได้ ใส่ใจรั กษาคุณภาพของสินค้ าและบริ การให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ เจ้ าของแฟรนไชส์กาหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบถึงชื่อเสียงของแบรนด์และผู้ประกอบการรายอื่นที่ ขายสินค้ า
ภายใต้ แบรนด์แฟรนไชส์เดียวกัน รวมถึงจะกลายเป็ นอุปสรรคต่อการขยายแฟรนไชส์ของท่านในระยะยาวได้ ครับ และอีกเรื่ องหนึง่
ที่ สาคัญอย่างยิ่ ง คือ อย่าละเลยเรื่ องการจดทะเบี ยนเครื่ องหมายการค้ าในประเทศที่ ท่ านจะเข้ าไปขยายแฟรนไชส์ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงปั ญหาการถูกผู้อื่น นาเครื่ องหมายการค้ าของท่านไปครอบครองด้ วยนะครั บ ซึ่งท่านอาจทาเรื่ องจดทะเบียน
ตังแต่
้ เนิ่นๆ ก่อนที่แฟรนไชส์ ของท่านจะเข้ าไปทาตลาด ทัง้ นี ้ วิธีการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าในแต่ละประเทศนัน้
นอกจากท่านจะใช้ วิธีเดินทางไปดาเนินการด้ วยตนเองหรื อตังตั
้ วแทนดาเนินการในประเทศนันๆ
้ แล้ ว ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่
ผมอยากแนะนาเพราะไม่ต้องเดินทางไปจดทะเบี ยนในทุกประเทศ คือ การยื่นขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า
ระหว่ างประเทศภายใต้ พธิ ีสารมาดริด โดยท่านสามารถยื่นคาขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ าได้ ที่กรมทรัพย์สินทางปั ญญา
กระทรวงพาณิ ชย์ของไทย และสาหรั บการขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า ในกัมพูชา และ สปป.ลาว นัน้ ท่านสามารถ
ท าพร้ อมกัน ด้ ว ยเอกสารเพี ย ง 1 ฉบับ ซึ่ง วิ ธี นี น้ อกจากจะเพิ่ ม ความสะดวกและประหยัด เวลาในการจดทะเบี ย น
เครื่ องหมายการค้ าในต่างประเทศแล้ ว ยังช่วยให้ ผ้ ปู ระกอบการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเดินทางได้ อีกด้ วยครับ
Disclaimer : คอลัมน์นีเ้ ป็ นข้อคิ ดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็ นต้องสอดคล้องกับควำมคิ ดเห็นของ EXIM BANK
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