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BIG C: เรือธงฝาทะลวง
คาปลีกของกลุม ทีซซี แี ลนด
แวดวงคาปลีกไทยมีขา วคราวการควบรวมกิจการ
อยูอ ยางตอเนือ่ ง นับตัง้ แตปลายป 2010 เมือ่ บิก๊ ซีซอื้
กิจการคารฟรู ด ว ยมูลคา 35,500 ลานบาท
หลังจากนัน้ เดือน เม.ย. ป 2013 กลุม CP ALL
เขาซือ้ หุน บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (MAKRO)
เปนมูลคา 1.88 แสนลานบาทเทากับครองสวนแบงตลาด
คาปลีกเมืองไทยไปมากกวา 50% ของตลาดรวมปนนั้
วันที่ 7 ก.พ.ป 2016 วงการคาปลีกตอง ‘ขยับทัพกันใหม’
อีกครั้ง เมื่อกลุม TCC (บริษัท ทีซีซีคอรปอเรชั่น จํากัด) เขาซื้อหุน
ทั้งหมดของ BIG C จํานวน 58.56% ของหุนที่ออกแลวจากกลุม
คาสิโน ฝรั่งเศส คิดเปนเงิน 1.22 แสนลานบาท หรือรวมๆ อาจถึง 2
แสนลานบาท (บิ๊กซีมียอดขายประมาณ 1.3 แสนลานบาทตอป)
กรณีของกลุม TCC เขามาเปนผูเลนรายใหญในสนามคาปลีก
เมืองไทย ผูเขียนเรียกวา ‘Retail Disruption’

การฝาทะลวงคาปลีก : Retail Disruption

ในตํารากลยุทธสมัยใหม ธุรกิจที่เปนผูนําตลาดหากตองการ
เปนผูน าํ ตลาดอยางตอเนือ่ งจําเปนตองมีนวัตกรรมใหมอยูต ลอดเวลา
ซึง่ เปนเรือ่ งทีต่ อ งใชเวลาทําใหเกิดเปน ‘พืน้ ทีแ่ หงโอกาส’ จนผูต ามตลาด
หรือธุรกิจทีไ่ มอยูใ นสายตาสามารถเขามาทาชิงกับเบอรหนึง่ ของตลาดได
ซึง่ ลักษณะนีเ้ ปน ‘กลยุทธนวัตกรรมฝาทะลวง (Disruptive Innovation
Strategy)’

กรณีของ CP ALL ซึ่งเชี่ยวชาญในตลาดคาปลีกรูปแบบ
คอนวีเนียนสโตร แต ก็ พ ยายามรุ ก ต อ เนื่ อ งทั้ ง การพยายามซื้ อ
ผูเ ลนคาปลีกรายใหญ ดังจะเห็นไดจากทุกครั้งที่มีดีล คาปลีก
ระดับโลกในไทยเพื่อขายกิจการ กลุมซีพีจะเปนผูหนึ่งที่สนใจ

ภาพรวมของผูค า ปลีกรายใหญ
ในประเทศไทย
กลุม CP ALL
ยอดขายรวม 299,494 ลานบาท (9 เดือน)
- ผูเ ขียนประมาณวาทัง้ ปนา จะแตะที่ 4 แสนลานบาท

กลุม Central ป 58
ประมาณการ 2.86 แสนลานบาท

กลุม Tesco Lotus ป 58
ประมาณ 2.0 แสนลานบาท
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ทําไมกลุม TCC จึงเปน ‘การฝาทะลวงคาปลีก’
อยางแรก พื้นฐานหลักดานคาปลีกของกลุม TCC เริ่มโดย

TCC Land Retail มีศนู ยการคาไอที เริม่ แรกคือพันธุท พิ ยพลาซา ประตู
นํ้า แลวจึงขยายตอเนื่องไปทั้ง กทม.และ ตางจังหวัด
หลังจากนัน้ มีการขยายดานคาปลีกคือ ประมูลได CenterPoint@Siam
(Center Point เดิม), เอเชียทีค เดอะริเวอรฟรอนท, Gateway กับการ
ขยายการลงทุนดานคาปลีกในกลุมประเทศ AEC เชน เขาซื้อกิจการ
Family Mart ในเวียดนามเปลี่ยนชื่อเปน B’s Mart ซื้อหาง Metro ของ
เยอรมันในเวียดนาม มี M-Point ในประเทศ สปป.ลาว เปนตน
ซึง่ ความชัดเจนยังคงเปนคาปลีกทีไ่ มมใี นรูปแบบ Hypermarket/
Supercenter
ดังนั้นการหาประสบการณเพื่อรุกเขาเปนหนึ่งในผูเลนรายใหญ
ของประเทศจึงเปน ‘ความทาทายและโอกาส’ ทีน่ า ลิม้ ลอง จากการเปน
ผูถือครองที่ดินและเงินทุนจํานวนมากพอๆ กัน
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อยางทีส่ อง กลุม TCC ไดจดั โครงสรางธุรกิจใหมและพรอมที่

จะรุกเปนกําลังรบในสนามคาปลีกโดย
บริษัท TCC Land ปรับตัวเองเปนโฮลดิ้งคอมปานีเพื่อเขาไป
ลงทุนในธุรกิจของกลุม
ตัง้ 2 บริษทั ลูกคือ TCC Land Asset World Estate Co.,Ltd.
และ TCC Land Asset World Leisure Co.,Ltd.
ซึง่ บริษทั แรก TCC Land Asset World Estate มีเปาหมายในการ
ดําเนินการทัง้ ดานการสรางอาคารสํานักงาน (Ofﬁce Building) และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยดานคาปลีก (Retail Property Business)ในบริษัทนี้
มีแบรนดสําคัญคือ เอเชี ย ที ค เดอะริ เ วอร ฟ ร อ นท ทีเ่ จริญกรุง
และจะขยายไปเชียงใหม พัทยาและหัวหิน เกตเวย (Gate Way) (ศูนยการคา
ครบวงจรแบบ One Stop Services) O.P. Place (เปนอาคาร/บาน
สไตลนีโอคลาสสิคอาเขตแลวมีช็อปปงบูติก) Center Point@Siam
พันธุทิพย และ Boxspace (รัชโยธินกับบางนา)
อนาคตจะมีบริเวณจุดพักรถทางหลวง (HighWay) ยังไมมีช่ือ
บริษัทที่สอง TCC Land Asset World Leisure เปนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย/สําหรับศูนยการคาในโครงการคอมเพล็กซขนาดใหญ
หรือ ธุรกิจบริการทองเที่ยว ประเภท ‘มิกซยูส (Mix Used)’
ลักษณะศูนยการคาดีไซนเรียบงาย เนนลูกคาระดับชั้นกลาง
คนออฟฟศ นักทองเทีย่ ว คนพักอาศัยใชชวี ติ ชวงกลางคืน เปด 24 ชม.
โครงการแรกคื อเดอะสตรีท รัชดา และจะมีโ ครงการเทพประทาน
(ติดกับศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์) โครงการสามยาน โครงการ
สวนลุมไนทบารซาร
สวนที่เปดใหมไมนานนักในป 59 คือ บ.ทีซีซี โลจิสติกส แอนด
แวรเฮาส จํากัด (TCC LW) ในกลุม TCC ดําเนินธุรกิจคาปลีกรูปแบบ
ใหม (Mall+Hypermarket+Warehouse) สําหรับรองรับธุรกิจคาปลีก
และคาสงในชื่อ MM Mega Market (เอ็มเอ็ม เมกา มารเก็ต) เหมือน
เปนคลังสินคาตามชายแดนหรือเขตเศรษฐกิจชายแดน/เขตเศรษฐกิจ
เปนพิเศษ สาขาแหงแรกเปดที่ จ.หนองคาย

อยางสุดทาย กลุมคุณเจริญไดเขามาเปนผูถือหุน

รายใหญของ BJC (บริษัทเบอรลี่ ยุคเกอร) เมื่อป 2544 ถือเปน
กําลังสําคัญในการเปนผูจัดจําหนายสินคาในกลุมทั้งหมดของ
คุณเจริญ
ดังนัน้ เมือ่ กลุม TCC ซือ้ BIG C บริษทั BJC จึงไดประโยชน
โดยตรงในการจัดจําหนายสินคาทั้งหมดให BIG C

สงครามบทตอไป ณ วินาทีนี้เมือ่ กลุม TCC ฝาทะลวง
เขามาเปนผูเ ลนรายใหญในสนามคาปลีก 1 ลานลานบาท (ผูเ ลน
รายใหญ 4 รายมี CP ALL, Central, Tesco Lotus และ BIG C)
จากมูลคาตลาดรวมป 58 ประมาณการวาอยูที่ 3 ลานลานบาท
จึงเปนสิ่งที่นาจับตามาก แมกระทั่งหาก Tesco Lotus ที่มีขาว
มานานวามีผูสนใจอยากซื้อแตยังไมขาย สนามการแขงขันคง
พลิกโฉมเชนกัน
ผูนําตลาดคาปลีกทั้ง 3 ราย ตองปรับกลยุทธกันใหม
สําหรับป 59 เพือ่ ตอนรับนองใหม แตตอ งไมลมื วา กลุม TCC ได
ลองฝมอื มาพอสมควรกับการทําตลาดคาปลีก AEC รานคาปลีก
ในอาคาร/ที่พักอาศัย/สํานักงาน รานคาปลีกแบบสเปลเชียลตี้
คราวนี้ไดมาสนามคาปลีกของจริงคือ ไฮเปอรมารเก็ตหรือ
ซูเปอรเซ็นเตอรซึ่ง BIG C มีหลายฟอรแมตเชน เอ็กซตรา จัมโบ
มารเก็ต ธุรกิจทาวนเซ็นเตอร รานมินบิ กิ๊ ซีและธุรกิจรานยาเพรียว
จํานวนทั้งสิ้น 122 สาขา (ในกทม.และปริมณฑล ในตางจังหวัด
72 สาขา) ฟอรแมตที่ BIG C มีอยูชวยใหมีกลยุทธอะไรที่ได
เปรียบในการแขงขัน และทามกลางสายตาที่ทุกคนตางจองกัน
อยางไมกะพริบวา ผูบริโภคจะไดประโยชนหรือซื้อของถูกได
บางไหมปนี้
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