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ซานตา เฟ่ รุกตลาดใหม่

บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร
มืออาชีพปัน้ แบรนด์ ‘ซานตา เฟ่ สเต๊ก’ ติดลมบน ขยายสาขาออกสู่
ต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2561 เพื่อรองรับการเปิดเสรี
เขตเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซ)ี ในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยปักธงกัมพูชา
ประเทศแรก หลังจากศึกษาตลาดประเทศเพือ่ นบ้านมาระยะหนึง่ จาก
ความมุ่งมั่นของผู้บริหารท�ำให้ บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ำกัด ก้าวสู่
ความเข้มแข็งและพร้อมพัฒนาร้านอาหารภายใต้แบรนด์ตา่ งๆ อย่าง
ไม่หยุดยั้ง ความส�ำเร็จนี้เริ่มต้นอย่างไรไปติดตามกัน
ก้าวแรก

‘ซานตา เฟ่ สเต๊ก’ เป็นร้านสเต๊กสัญชาติไทยที่เริ่มต้นและบริหารงานโดย
คนไทย ‘สุรชัย ชาญอนุเดช’ CEO บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จ�ำกัด คือ ผู้บุกเบิก
สร้างแบรนด์ให้ตดิ ตลาดในประเทศไทยมากว่า 14 ปี นับตัง้ แต่เปิดให้บริการสาขาแรก
ที่แฟชั่นไอส์แลนด์ ในปี 2546 ปัจจุบันมีจ�ำนวน 111 สาขา และเติบโตต่อเนื่อง
โดยตั้งเป้าจะมีจ�ำนวนสาขาสิ้นปีนี้อยู่ที่ 115 สาขา พร้อมตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 1,900
ล้านบาท เติบโตเพิ่มจากเดิมประมาณ 15% จากปีที่ผ่านมาที่ท�ำรายได้ 1,650
ล้านบาท จึงกล่าวได้วา่ ซานตา เฟ่ สเต๊ก เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ตลาดสเต๊กของประเทศไทย
ด้วยการมีจำ� นวนสาขามากทีส่ ดุ ในบรรดาผูเ้ ล่นทีท่ ำ� ตลาดอยูใ่ นปัจจุบนั ด้วยวิธคี ดิ
เรียบง่ายปฏิบตั ไิ ด้จริงคือ ท�ำสเต๊กทีค่ ดิ ว่าเป็นเรือ่ งยากให้เป็นเรือ่ งง่าย ให้เป็นความสนุก
และกลายเป็นความสุขแบบ Happiness Well Done ท�ำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าเราคือ
มืออาชีพด้านสเต๊ก ที่ท�ำสเต๊กได้อร่อยทุกวันและทุกจานอย่างสม�ำ่ เสมอ ด้วยการ
รักษาคุณภาพในราคาที่คนไทยสามารถเอื้อมถึงได้ง่าย รวมทั้งกระจายสาขาให้
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โกอินเตอร์ สาขาแรกที่กัมพูชา

Santa Fé

ครอบคลุมพื้นที่ส�ำคัญๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการได้
อย่างสะดวก รวมทัง้ การมี โปรโมชัน่ เพือ่ เพิม่ ความคุม้ ค่าและช่วย
ให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพื่อให้สามารถชนะใจลูกค้า เพราะมองว่า
ลูกค้าคือ คนทีช่ ว่ ยสร้างแบรนด์ได้ดที สี่ ดุ จากการทีม่ โี อกาสได้เข้ามา
สัมผัสกับแบรนด์ รับรูไ้ ด้ถงึ คุณภาพทัง้ จากสินค้าและบริการในระดับ
ราคาที่จับต้องได้ จนสุ ด ท้ า ยลู ก ค้ า ทุ ก คนจะช่ ว ยบอกต่ อ และ
กลับมาใช้บริการซ�ำ้ ซึง่ เป็นการสร้างแบรนด์ทดี่ แี ละยัง่ ยืนได้ดที ี่สุด

steams off into the new market

goes inter with its firstbranch
in Cambodia

ก้าวที่กล้า

After KT Restaurant Co., Ltd., a professional restaurant
entrepreneur, successfully launches its ‘Santa Fé Steak’ brand
in Thailand, the company now expands its territory into foreign
market in November 2018, in order to prepare for ASEAN
Economic Community (AEC) initiative. The Company expands
its franchise and places its flag in Cambodia, after a lengthy
research of the neighbor country’s market. With the
determination of KT Restaurant Co., Ltd.’ executives, the
Company progress firmly and develops the restaurants under
its brands continuously. How did this success occur? Let’s
take a closer look.

กลยุทธ์การสร้างความยัง่ ยืนของซานตา เฟ่ สเต๊ก อยูท่ กี่ ารวาง
ต�ำแหน่งของแบรนด์และธุรกิจให้เป็นมื้ออาหารที่คนสามารถ
เข้ามารับประทานได้ทุกวัน มากกว่าการเป็นร้านที่คนจะนึกถึง
เฉพาะในวาระพิเศษ หรือเพียงแค่โอกาสในการเฉลิมฉลองต่างๆ
เท่านัน้ เพือ่ เพิม่ ความถีใ่ นการเข้ามารับประทานให้ได้เพิม่ มากขึน้
ซึ่งนั่นหมายถึงการวางต�ำแหน่งแบรนด์ในใจผู้บริโภคใหม่ให้
เข้าถึงง่ายทานได้ทุกวันหรือบ่อยครั้ง และหมายความว่าการ
ท�ำราคาให้ลูกค้าพร้อมจ่ายได้จึงเป็นการบริหารต้นทุนที่ต้องมี
พันธมิตรซัพพลายเออร์ร่วมไปกับเราด้วย
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ก้าวกระโดด

ปี 2561 ซานตา เฟ่ สเต๊ก ตั้งเป้าขยายธุรกิจออกไปสร้าง
แบรนด์ในต่างประเทศ ด้วยการเซ็นสัญญากับ Sopheavorn
Investment Co., Ltd. (โซเฟียวอร์น อินเวสเม้นต์) กลุ่มผู้ลงทุน
จากประเทศกั ม พู ช า ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึง่ ในกัมพูชา เป็นผูไ้ ด้รบั สิทธิขยาย
แฟรนไชส์รา้ นซานตา เฟ่ สเต๊ก ในกัมพูชา และได้เปิดตัวสาขาแรก
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาใน
กรุงพนมเปญ

The First Step

‘Santa Fé Steak’ is a brand of Thai steakhouse found
and operated by ‘Mr. Surachai Chananudej’, the CEO of KT
Restaurant Co., Ltd., the company that pioneered and
popularized this brand in Thai market for over 14 years, after
the company launched its first steakhouse in Fashion Island
Mall in 2003. Nowadays, the company has over 111 branches
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and continues to grow, with the targeted goal of 115 branches
at the end of this year, and the targeted income of 1,900 million
Baht, a growth of approximately 15 percents from the annual
income of 1,650 million Baht of the previous year. Therefore,
it is safe to say that Santa Fé is one of the leaders in Thai steak
market, as the company has the highest number of branches
among other players in the market. The company engages it
business with a simple but practical concept, namely,
simplifying steak into an easy and fun meal, as described by
the company’s motto – Happiness Well Done. The company
is confidence that it is a true professional in the business of
steakhouse, who produces delicious steak on a daily basis
with constant good taste of every dish served. The company
maintains both the quality of its products, and the affordable
prices for Thai people, as well as spreads its branches all
over the major areas, so its customers may conveniently
access its steakhouses. The company also provides several
cost saving promotions that in turn facilitate the customers’
decision making, in order to win their hearts and minds;
because the company believes that the customers are the
best person for brand building. After experiencing the brand,
and its high quality products and services which are presented
at the affordable prices, the customers will ultimately help
spreading and advertising the brand, and come back for
more. This is the best and most sustainable method for brand
building.
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ส�ำหรับสาขาแรกของซานตา เฟ่ สเต๊ก ในกัมพูชา จะเปิด
เป็นร้านรูปแบบ Stand Alone พืน้ ทีร่ าว 400 ตารางเมตร บริเวณ
ใจกลางกรุงพนมเปญ ซึง่ รูปแบบการลงทุนในกัมพูชาจะแตกต่าง
จากในไทย ที่ เ น้ น ขยายสาขาเฉพาะในศู น ย์ ก ารค้ า เท่ า นั้ น
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของซานตา เฟ่ ในประเทศไทยเป็น
กลุ ่ ม เดี ย วกั บ คนที่ เ ข้ า มาใช้ บ ริ ก ารในศู น ย์ ก ารค้ า อยู ่ แ ล้ ว
ประกอบกับพฤติกรรมคนไทยชื่นชอบการเดินห้าง การมีสาขา
ในห้างจึงเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด รวมทั้ง
Developer แต่ละรายก็มกี ารท�ำการบ้านในการเลือกโลเคชัน่ ทีม่ ี
ศักยภาพในการลงทุนมาเป็นอย่างดี ขณะที่พฤติกรรมและ
ไลฟ์ ส ไตล์ ข องคนกั ม พู ช ายั ง มี ค วามแตกต่ า งหรื อ ห่ า งจาก
ประเทศไทยราว 10-20 ปี คนส่วนใหญ่ยังนิยมรับประทาน
อาหารในบ้าน มีเพียง 10% ที่เป็นกลุ่มก�ำลังซื้อสูง และมักจะ
ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเดินทาง
ตรงไปร้านที่ต้องการเลย ประกอบกับจ�ำนวนศูนย์การค้าที่เปิด
ยังมีอยู่น้อย โดยในพนมเปญมีเพียง 2 แห่งเท่านั้น ท�ำให้การ
ขยายในรูปแบบร้าน Stand Alone จึงเหมาะสมมากกว่า และ
คาดว่าในอีก 5-10 ปีขา้ งหน้า อาจจะเริ่มเห็นโมเดลการขยาย
สาขาในห้างของร้านซานตา เฟ่ สเต๊ก ที่ประเทศกัมพูชา เช่น
เดียวกับรูปแบบในประเทศไทย การเข้าไปเปิดตลาดสเต๊กใน
กัมพูชา ต้องถือว่ายังเป็น Blue Ocean ที่ยังไม่มีแบรนด์สเต๊ก
รายใดเข้าไปท�ำตลาดมาก่อน ซานตา เฟ่จงึ กลายเป็นแบรนด์แรก
ทีเ่ ข้าไปบุกเบิกตลาดนี้ รวมทั้งเป็นการสร้างให้สเต๊กกลายเป็น
ทางเลือกแรกๆ ที่คนกัมพูชาจะนึกถึงเมื่ออยากรับประทาน
อาหารนอกบ้าน และหากสามารถเจาะตลาดได้สำ� เร็จก็จะท�ำให้
ซานตา เฟ่ สามารถเป็นเจ้าตลาดสเต๊กในกัมพูชาได้ดว้ ย เป็นการ

ปลูกฝังแบรนด์ ซึ่งต้องอาศัยเวลา ท�ำให้เมื่อคนกัมพูชานึกถึงสเต๊ก
ชื่อของซานตา เฟ่ สเต๊ก ก็จะกลายเป็นแบรนด์ที่มี Top of Mind
สูงทีส่ ดุ เป็นการสร้างการรับรูใ้ นตลาดกัมพูชาว่า ‘สเต๊ก = ซานตา เฟ่
สเต๊ก’
ส�ำหรับการมอบประสบการณ์และกระตุ้นการบริโภคสเต๊กใน
ตลาดกัมพูชา ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวล เนื่องจากคนกัมพูชาในปัจจุบัน
รับสื่อจากประเทศไทยอยู่แล้ว ดังนั้นส่วนใหญ่จะรู้จักและเคยเห็น
แบรนด์ซานตา เฟ่อยู่แล้ว รวมทั้งเมนูสเต๊ก ถือเป็นอาหารสากลที่
ทุกคนคุน้ เคยและรับประทานได้งา่ ย เพียงแค่ยงั ไม่มใี ครเข้าไปลงทุน
และเมื่อซานตา เฟ่ เริ่มเข้าไปบุกเบิกตลาด ก็คาดว่าจะได้รับการ
ตอบรับและมีการเติบโตได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ในปีแรกที่เริ่มเปิด
ให้บริการ ส่วนเป้าหมายการขยายสาขาในกัมพูชา จะเน้นขยาย
ในเมืองพนมเปญเป็นหลัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพก�ำลังซื้อ
ที่ดี โดยทาง Sopheavorn Investment ตั้งเป้าขยายให้ได้ 5 สาขา
ภายใน 3 ปี พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของพื้นที่ในกรุงพนมเปญ
ยังสามารถรองรับการขยายสาขาได้ไม่ต�่ำกว่า 10 - 20 สาขา
ตลอดระยะเวลา 10 ปี

The Strong Move
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Santa Fé strategy for building its sustainable business is
to position its brand and business as a restaurant that the
people can eat on a daily basis, instead of being a restaurant
that the people will only reserve for special occasions or
celebrations; in order to increase the frequency of the
customers’ visitation. This also means positioning its brand in
the customers’ mind as a restaurant that is easy to access
everyday or more frequently, as well as setting its prices
affordable for the customers. To do so, the company requires
allied suppliers to work with.

The Big Leap

In 2018, Sata Fé Steam aims to branch out into foreign
market by entering into a franchise agreement with Sopheavorn
Investment Co., Ltd., a company owed by a group of investors
from Cambodia. Sopheavorn is one of the leading companies
in Cambodian real estate business and the first franchisee of
Santa Fé Steak brand in Cambodia. The first Cambodian
branch was officially opened on November 10th 2018 in Phnom
Penh.
For Santa Fé Steak first branch in Cambodia, the company
launched this branch as a stand alone steakhouse, on the
area of 400 square meters, in the heart of Phnom Penh. The
company’s mode of investment in Cambodia is somewhat
different from what it does in Thailand, where the company
mainly focuses on opening new branch in the department
store. This is because the targeted customers of Santa Fé in
Thailand are the same group of customers who visit the
department store. Also, as Thai customers love visiting
department store, setting up branch in these department
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penetrates this market, Santa Fé may even become the owner
of steak market of Cambodia. Since cultivating a brand
requires sometimes, by launching its steakhouse in Cambodia,
when the Cambodian people think about steak, the first name
that will surely come into mind, of course, is Santa Fé. Santa
Fé will become the Top of Mind brand for the Cambodian
market, where consumer will recognize that ‘Steak = Santa
Fé Steak.’
Giving the people the experience of steak consumption
and stimulating more steak consumption in Cambodian market
are nothing to be worried about. This is because nowadays
Cambodian consumers also receive news and information
from Thai media. Therefore, most of them know and recognize
Santa Fé brand. Steak itself is an international dish that
everyone is family with, and it is easy to eat. The only obstacle
is no one has ever invested in this sector before. After
Santa Fé pioneers this market, the company expects a good
welcome and growth during the first year of service. Meanwhile,
the company’s next target of expanding its brand in Cambodia
will also mainly focus on Phnom Penh; as this is a city where
the people have good buying power. And for this, Sopheavorn
Investment aims to expand 5 more new branches within
the next 3 years; as the company estimates that the market
in Phnom Penh is able to support expansion of not les than
10 – 20 branches during the next 10 years
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stores is therefore the easiest way to access this targeted
group. Moreover, each developer did his homework
thoroughly, in order to choose a location with high potential
for investment. On the contrary, behavior and lifestyle of
Cambodian consumers are drastically different and over 1020 years from Thai consumers. Most Cambodian consumers
enjoy eating the meal in their homes, and there are only 10
percents of customers who have high buying power and enjoy
occasional meal outside. Most of these consumers travel
directly to their desired stores. Moreover, there are only few
department stores in Phnom Penh, namely, only 2 department
stores in the city at the present. Expanding its branch in the
form of a stand alone business is therefore a more appropriate
strategy. Also, it is expected that in the next 5-10 years, we
may see the same model of expanding branch in department
store in Cambodia, as we see the company does in Thailand.
Launching its steakhouse in Cambodian market is also
considered as a venture into a Blue Ocean, where there is no
other steakhouse brand has ever gone before. Santa Fé
becomes the first brand that pioneers this new market, and
makes steak as one of the top choices for Cambodian people,
when they think about eating out. If the company successfully

Santa Fé Steak Cambodia
27K, Monivong Blvd Phnom Penh 12200
+855 89 998 989
santafecambodia
www.santafesteak.com/kh

