บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
6.

โครงการในอนาคต

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู๎นาทางธุรกิจร๎านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมุํงเน๎นการขยายธุรกิจอยํางตํอเนื่องในอนาคต
ซึ่งกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ คือ การเพิ่มจานวนสาขาของทุกแบรนด์ ทุกปี ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจด๎วยการเติบโตตามธรรมชาติ
(Organic Growth) โดยกลุํมบริษัทฯ มีการวางแผนลงทุนในการขยายสาขาและการปรับปรุงภาพลักษณ์สาขาอยํางตํอเนื่อง เพื่อ
เสริมสร๎างความแข็งแกรํงของแบนรด์ ขยายชํองทางการกระจายสินค๎า และนาเสนอร๎านค๎าในรูปแบบใหมํ โดยแผนการดังกลําว
เป็นกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย รักษากลุํมลูกค๎าเดิมและขยายฐานกลุํมลูกค๎าเป้าหมายใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
โดยทางทีมผู๎บริหารมีความตั้งใจที่จะทาให๎กลุํมบริษัทฯ เติบโตที่เร็วกวําการเติบโตของขนาดตลาดโดยรวม เพื่อที่จะเพิ่ม
สํวนแบํงทางการตลาดธุรกิจร๎านอาหารและเครื่องดื่ม ให๎มากขึ้น โดยสามารถแบํงแผนโครงการในอนาคตของกลุํม บริษัทฯ ได๎
ดังนี้
6.1 โครงการในอนาคตสาหรับธุรกิจภายใต้แบรนด์ของตนเอง (เกรฮาวด์)
1. ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรด์ เกรฮาวด์ คาเฟ่
แผนการขยายธุรกิจของร๎านอาหารเกรฮาวด์คาเฟ่นั้น สามารถแบํงได๎เป็น
1.1. การขยายธุรกิจร้านอาหารเกรฮาวด์ คาเฟ่ในประเทศ ด้วยการลงทุนเปิดสาขาเพิ่ม
ร๎านอาหารเกรฮาวด์ คาเฟ่ ทุกสาขาในประเทศเป็นสาขาที่บริษัทลงทุนและบริหารกิจการด๎วยบุคลากรของบริษัทฯ เอง
ทั้งหมด โดย ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีร๎านอาหารเกรฮาวด์ คาเฟ ทั้งหมด จานวน 13 สาขา โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนขยาย
สาขาร๎านเกรฮาวด์ คาเฟ่ ในประเทศเพิ่มอีกประมาณ 6-9 สาขาเป็นทั้งหมด 19-22 สาขาภายในปี 2563 โดยคาดวําจะใช๎เงิน
ลงทุนประมาณ 15 -20 ล๎านบาทตํอสาขา ขึ้นอยูํกับขนาดพื้นที่ร๎า น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมํมีแผนการขยายธุรกิจร๎านอาหารเกรฮาวด์
คาเฟ่ ด๎วยการให๎สิทธิแฟรนไชส์ในประเทศ
1.2. การขยายธุรกิจร้านอาหารเกรฮาวด์ไปยังต่างประเทศผ่านการให้สิทธิแฟรนไชส์
จากความสาเร็จของแบรนด์ ‛เกรฮาวด์ คาเฟ่‛ ในประเทศไทย ทาให๎บริษัท ขยายสาขาร๎านอาหารเกรฮาวด์ คาเฟ่ ไปยัง
ตํางประเทศในรูปแบบการให๎สิทธิแฟรนไชส์ (Franchising) ซึ่งมีจานวน 11 สาขาในปัจจุบัน ผํานสัญญาแฟรนไชส์กับ ผู๎รับสิทธิ
(Franchisee) ใน 3 ประเทศ ได๎แกํ จีน ฮํองกง และมาเลเซีย โดยผู๎รับสิทธิแตํละรายจะได๎สิทธิในการเปิดร๎านอาหาร เกรฮาวด์
คาเฟ่ ในแตํละขอบเขตภูมิภาค และจะถูกกาหนดแผนการขยายสาขาอยํางชัดเจน (โดยมาตฐานสัญญาจะกาหนดให๎ผู๎ได๎รับสิทธิ
ต๎องเปิดสาขาร๎านเกรฮาวด์ คาเฟ่ จานวน 5 สาขา ภายใต๎อายุสัญญาแฟรนไชส์ 5 ปี) โดยบริษัทฯ ได๎ตั้งเป้าหมายวําจะเพิ่ม
จานวน Franchisee ในประเทศใหมํทุกปี ปีละจานวน 1-2 ราย
การขยายสาขาผํานการให๎สิทธิแฟรนไชส์นั้น มีสํวนสาคัญในการเพิ่ม ศักยภาพในการสร๎างรายได๎และผลตอบแทนของ
บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด และยั งเป็นจากลดความเสี่ ยงในการดาเนิ นธุรกิจ เนื่ อ งจากผู๎ได๎รั บสิท ธินั้นเป็น ผู๎ลงทุ นสร๎า ง
ร๎านอาหาร ดูแลการดาเนินงาน และขยายสาขาเองทั้งหมด
1.3. โครงการขยายสาขาร้านอาหารภายใต้คอนเซ็ปต์ เกรฮาวด์ คาเฟ่ ในประเทศอังกฤษ
บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการขยายสาขาในภูมิภาคอื่นเพิ่มเติม โดยเฉพาะในทวีปยุโรป อยํางไรก็ตาม การสร๎างการรับรู๎ใน
แบรนด์และสร๎างรูปแบบร๎านอาหารที่เหมาะสมในทวีปดังกลําวเป็นสิ่งที่ท๎าทาย ด๎วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการสร๎างสาขา
ร๎านอาหารเกรฮาวด์ คาเฟ่ แหํงแรกด๎วยตัวเอง เพื่อที่จะเป็น Flagship Store ภายใต๎คอนเซ็ปต์ ‚Basic with a Creative Twist‛
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
เพื่อสร๎างประสบการณ์ของแบรนด์ให๎กับลูกค๎า และมุํงหวังให๎สาขาแหํงนี้ทาหน๎าที่เป็นสาขาต๎นแบบ ในการขยายสาขาร๎านอาหาร
ผํานการให๎สิทธิแฟรนไชส์ในทวีปยุโรปในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได๎จัดตั้งบริษัทยํอยภายใต๎บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จากัด ชื่อ GHC Café (UK) Co., Ltd. ในประเทศอังกฤษ
ขึ้นแล๎ว ณ วันที่ 8 มีนาคม 2559 ด๎วยทุนจดทะเบียน 200,000 ปอนด์ มูลคําหุ๎นละ 1 ปอนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
ดาเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอังกฤษ บริษัทฯ คาดวําสาขาแหํงนี้จะสามารถเริ่มให๎บริการได๎ในชํวงไตรมมาส ที่ 4
ปี 2560
2. ธุรกิจไลฟ์สไตล์ภายใต้แบรนด์ เกรฮาวด์
บริษัทฯ มีแผนที่จะปลุกปั้นแบรนด์ เกรฮาวด์ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และความแข็งแกรํงเป็นทุนเดิม เพื่อเข๎า สูํความเป็น
ไลฟ์สไตล์แบรนด์ที่มากกวําแฟชั่นและอาหาร โดยขยับตัวทางการตลาดครั้งใหญํ คือ การเปิดตัว ‘เอเวอร์รีติงฮาวด์’ (Everything
Hound) ซึ่งเป็นที่รวมทั้งสินค๎าหลากหลายชนิด ทั้งสินค๎า แฟชั่นและอาหาร ณ ศูนย์การค๎า ดิ เอ็มควอเทียร์ และการเปิดตัวร๎าน
คอนเซ็ปต์สโตร์ ‘ไลฟ์ ไลค์ ฮาวด์’ (#LIVE LIKE HOUND) ที่ศูนย์การค๎าสยามพารากอน ด๎วยการออกแบบร๎านเป็นอพาทเมนต์
ที่มีการจัดสรรและตกแตํงเป็นห๎องตํางๆ เพื่อสื่อถึงการใช๎ชีวิต ประจาวัน ของคนในห๎องตํางๆ เชํน ห๎องนั่งเลํน ห๎อ งแตํงตัว
ห๎องนอน ห๎องครัว และห๎องน้า ในรูปแบบการใช๎ชีวิตสไตล์เกร์ฮาวด์ (Simply, but Never Boring)
โดยการเปิดตัว ‘เกรย์ฮาวด์ คอนเซปต์ สโตร์’ ทั้งสองสาขา คือ กลยุทธ์ใหมํทางการตลาดที่ ‘เกรย์ฮาวด์ กรุ๏ป’ พยายามก๎าว
สูํความเป็น ‘ไลฟ์สไตล์แบรนด์’ ให๎มากขึ้น โดยสังเกตและคิดจาก ‘พฤติกรรมลูกค๎า’ ที่มีไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดย
สินค๎าไลฟ์สไตล์ภายใต๎แบรนด์ Everthinghound สร๎างสรรค์และผลิตโดยทีมดีไซเนอร์ ของ เกรย์ฮาวด์ กรุ๏ป และทีมเชฟเกรย์
ฮาวด์คาเฟ่ เชํน เสื้อยืด หมวก เสื้อกล๎าม ปิ่นโต ภาชนะบรรจุอาหาร ตลอดจนซอสเบคอน ซอสพาสตา น้าสลัด เป็นต๎น โดย
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเพิ่มสินค๎าประเภทตํางๆ ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุํมให๎มากขึ้น
นอกจากนี้ การสร๎าง ‘เกรย์ฮาวด์ ไลฟ์สไตล์ ช็อป’ เป็นจุดเริ่มต๎นในการตํอยอดธุรกิจภายใต๎แบรนด์ เกรฮาวด์ ไปยังธุรกิจ
ตํางๆ ในอนาคต โดยอาศัยแนวความคิดและความคิดสร๎างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ ในการคิดค๎น พัฒนาและออกแบบผลิตภัณ์ตํางๆ
(Brand Leverage) ในอนาคต โดยที่ผํานมา บริษัทได๎ให๎บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ให๎แกํบริษัทอื่น เชํน กระป๋องน้าอัดลม เป็น
ต๎น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวความคิดที่จะใช๎ความแข็งแกรํงของแบรนด์ “เกรฮาวด์” ในการพัฒนาสินค๎าและบริการในรูปแบบอื่นๆ ใน
อนาคต เชํน ธุรกิจของใช๎ในแนว Minimalist ไปจนถึงธุรกิจโรงแรมแนวบูติค เป็นต๎น
6.2 โครงการในอนาคตสาหรับธุรกิจภายใต้แบรนด์เฟรนไชส์
1. แผนในการขยายสาขาร้านอาหารและเครื่องดื่ม
สาหรับธุรกิจร๎านอาหารและเครื่องดื่มภายใต๎สิทธิแฟรนไชส์นั้น บริษัทฯ มุํงเน๎นที่จะขยายสาขาอยํางตํอเนื่อง เพื่อรักษาและ
เพื่มสํวนแบํงทางการตลาด โดยแผนการขยายสาขาสามารถสรุป ได๎ดังนี้
ธุรกิจ

จานวนสาขา/ปี

เงินลงทุนต่อสาขา
โดยประมาณ

จานวนสาขา
ณ สิ้นปี 2558

ประมาณการจานวน
สาขา ณ สิ้นปี 2563

ดังกิ้น โดนัท
12-15
1-2 ล๎าน
266
343
โอ บอง แปง
5-6
4-6 ล๎าน
67
96
บาสกิ้น รอบบิ้นส์
7-10
2-3 ล๎าน
29
64
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาขยายสาขาร๎านอาหารและเครื่องดื่มไปประเทศอื่นในภูมิภาค เชํน กัมพูชา ลาว พมํา และ
เวียดนาม เป็นต๎น ทั้งนี้ บริษัทฯ กับผู๎ให๎สิทธิแฟรนไชส์กาลังดาเนินการศึกษารายละเอียด
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
2. แผนนาเสนอร้านค้ารูปแบบใหม่
ทางบริษัทฯ ได๎พยายามคิดค๎นและพัฒนารูปแบบร๎านค๎าใหมํๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย รักษากลุํมลูกค๎าเดิมและขยายฐานกลุํม
ลูกค๎าเป้าหมายใหมํได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร๎างความตื่นเต๎นและแปลกใหมํในกับผู๎บริโภค
2.1. โครงการพัฒนารูปแบบร้าน โอ บอง แปง (ABP) ให้เป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพเต็มรูปแบบ
โอ บอง แปง ได๎พัฒ นาสินค๎าและนาเสนอร๎านในรูปแบบอาหารเพื่อ สุขภาพมาอยํางตํอ เนื่อ ง เชํน ขนมปังที่ ปราศจาก
ไขมันทรานส์ (Zero Grams Trans Fats) และน้าผักผลไม๎สกัดเย็น (Cold Pressed Juice) เป็นต๎น ด๎วยพฤติกรรมผู๎บริโภคมี
แนวโน๎มในการรับประทานอาหารที่เน๎นเรื่องสุขภาพที่ดีเป็นสาคัญในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล๎องกับภาพลักษณ์และลักษณะผลิตภัณฑ์
ของโอ บอง แปง บริษัทฯ จึงได๎มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาสาขาในรูปแบบร๎านอาหารเพื่อสุขภาพแบบเต็มรูปแบบเพื่อตอบรับ
ความต๎องการและแนวโน๎มดังกลําว เชํน การเพิ่มมุมสลัด (Salad Bar) การเพิ่มเมนูที่เน๎นวัตถุดิบคัดสรรพิเศษจากธรรมชาติ และ
การนาสินค๎าประเภทที่มีการผลิตตามขั้นตอนตามธรรมชาติ (Organic) มาจาหนํายภายในร๎าน เป็นต๎น โดยบริษัทฯ คาดวําสาขา
ดังกลําวจะเริ่มให๎บริการภายในไตรมาส 4 ปี 2559
2.2. โครงการพัฒนารูปแบบร้าน ดังกิ้น โดนัท (DD)
ปัจจุบัน ผู๎บริโภคมีแนวโน๎มการใช๎เวลานอกบ๎านมากขึ้น เชํน การนั่งทางานตามร๎านกาแฟ การพบปะสังสรรค์และประชุม
ขนาดเล็กที่ ไมํเป็นทางการ ตลอดจนการใช๎ชีวิตที่เรํงรีบและความต๎องการสิ่งอานวนความสะดวกมากขึ้น ดังกิ้น โดนัท จึงมี
แนวคิดในการพัฒนารูปแบบสาขาจากร๎านขายโดนัทขนาดเล็ก (Kiosk) เป็นร๎านที่มีขนาดใหญํขึ้นเพื่อรองรับกลุํมลูกค๎าดังกลําว
โดยมีการเพิ่มมุมสาหรับนั่งทางาน พบปะ สังสรรค์ หรือการจัดประชุมขนาดเล็ก ในบรรยากาศที่สนุกสนาน ตลอดจนเพิ่มสิ่ง
อานวยความสะดวกให๎แกํลูกค๎า เชํน อินเตอร์เน็ตไร๎สาย (WiFi) และจุดเชื่อมตํอปลั๊กไฟ รวมถึงรูปแบบร๎านแบบไดร์ฟทรู (Drive
Thru) เพื่อตอบสนองความต๎องการในชีวิตประจาวันของคนรุํนใหมํมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ บริษัทอยูํระหวํางการศึกษาใน
รายละเอียดโครงการดังกลําว
6.3 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall)
บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมมูนิตี้ มอลล์ (Community Mall) ภายใต๎บริษัท มัดแมน จากัด
(มหาชน) เพื่อรองรับพฤติกรรมผู๎บริโภคที่เปลื่ยนไป กลําวคือ ผู๎บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน๎มการใช๎ชีวิตนอกบ๎านมากขึ้น เชํน
การรับประทานอาหารนอกบ๎าน การนั่งทางานตามสถานที่ตํางๆ นอกเหนือจากที่ทางานและบ๎าน ตลอดจนการประชุมอยํางไมํ
เป็นทางการตามร๎านอาหาร เป็นต๎น ด๎วยเหตุดังกลําวบริษัทฯ ได๎เริ่มดาเนินการศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการ รูปแบบ
โครงการ ตลอดจนทาเลที่ตั้งโครงการ โดยโครงการดังกลําวจะตั้งอยูํในทาเลใจกลางเมือง ยํานทองหลํอ โดยจะมีร๎านอาหารและ
เครื่องดื่มที่ ดาเนินงานโดยบริษัทยํอ ยเป็นผู๎เชําหลัก และจะมีผู๎เชํารายอื่นประกอบด๎วย เพื่อ ให๎คอมมูนิตี้ มอลล์มีกิจกรรมที่
หลากหลาย เหมาะกับกลุํมลูกค๎าหลายประเภท ทางบริษัทฯ คาดวําโครงการนี้จะสามารถเริ่มให๎บริการได๎ในชํวงไตรมมาส 1 ปี
2560 ทั้งนี้ งบการลงทุนในโครงการดังกลําวอยูํที่ประมาณ 40-50 ล๎านบาท
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