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BEYOND 
MARKET TRAP

ภาพรวมของผูคาปลกีรายใหญ
ในประเทศไทย

กลุม CP ALL 
ยอดขายรวม 299,494 ลานบาท (9 เดือน)
- ผูเขยีนประมาณวาทัง้ปนาจะแตะท่ี 4 แสนลานบาท

กลุม Central ป 58 
ประมาณการ 2.86 แสนลานบาท

กลุม Tesco Lotus ป 58 
ประมาณ 2.0 แสนลานบาท

 กรณีของ CP ALL ซึ่งเชี่ยวชาญในตลาดคาปลีกรูปแบบ
คอนวีเนียนสโตร แตก็พยายามรุกตอเนื่องทั้งการพยายามซื้อ
ผูเลนคาปลีกรายใหญ ดังจะเห็นไดจากทุกครั้งที่มีดีลคาปลีก
ระดับโลกในไทยเพื่อขายกิจการ กลุมซีพีจะเปนผูหนึ่งที่สนใจ

  แวดวงคาปลีกไทยมขีาวคราวการควบรวมกจิการ
อยูอยางตอเน่ือง นบัตัง้แตปลายป 2010 เม่ือบิก๊ซซีือ้
กจิการคารฟรูดวยมูลคา 35,500 ลานบาท
  หลงัจากนัน้ เดอืน เม.ย. ป 2013 กลุม CP ALL 
เขาซือ้หุนบรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (MAKRO) 
เปนมูลคา 1.88 แสนลานบาทเทากบัครองสวนแบงตลาด
คาปลีกเมืองไทยไปมากกวา 50% ของตลาดรวมปนัน้

BIG C: เรือธงฝาทะลวง
คาปลกีของกลุมทซีซีแีลนด

 วันท่ี 7 ก.พ.ป 2016 วงการคาปลีกตอง ‘ขยับทัพกันใหม’
อีกครั้ง เมื่อกลุม TCC (บริษัท ทีซีซีคอรปอเรชั่น จํากัด) เขาซื้อหุน
ท้ังหมดของ BIG C จํานวน 58.56% ของหุนท่ีออกแลวจากกลุม
คาสิโน ฝรั่งเศส คิดเปนเงิน 1.22 แสนลานบาท หรือรวมๆ อาจถึง 2 
แสนลานบาท (บิ๊กซีมียอดขายประมาณ 1.3 แสนลานบาทตอป)
 กรณีของกลุม TCC เขามาเปนผูเลนรายใหญในสนามคาปลีก
เมืองไทย ผูเขียนเรียกวา ‘Retail Disruption’ 

การฝาทะลวงคาปลกี : Retail Disruption 
 ในตํารากลยุทธสมัยใหม ธุรกิจที่เปนผูนําตลาดหากตองการ
เปนผูนาํตลาดอยางตอเน่ืองจาํเปนตองมนีวัตกรรมใหมอยูตลอดเวลา
ซึง่เปนเรือ่งทีต่องใชเวลาทาํใหเกิดเปน ‘พืน้ท่ีแหงโอกาส’ จนผูตามตลาด
หรอืธุรกิจทีไ่มอยูในสายตาสามารถเขามาทาชิงกับเบอรหน่ึงของตลาดได 
ซึง่ลกัษณะน้ีเปน ‘กลยุทธนวตักรรมฝาทะลวง (Disruptive Innovation
Strategy)’
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 อยางสุดทาย กลุมคุณเจริญไดเขามาเปนผูถือหุน
รายใหญของ BJC (บริษัทเบอรลี่ ยุคเกอร) เมื่อป 2544 ถือเปน
กําลังสําคัญในการเปนผูจัดจําหนายสินคาในกลุมท้ังหมดของ
คุณเจริญ 
 ดงัน้ันเมือ่กลุม TCC ซือ้ BIG C บรษิทั BJC จงึไดประโยชน
โดยตรงในการจัดจําหนายสินคาทั้งหมดให BIG C

 สงครามบทตอไป ณ วนิาทนีี้เมือ่กลุม TCC ฝาทะลวง
เขามาเปนผูเลนรายใหญในสนามคาปลกี 1 ลานลานบาท (ผูเลน
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
สาํหรบัป 59 เพือ่ตอนรบันองใหม แตตองไมลมืวา กลุม TCC ได
ลองฝมอืมาพอสมควรกับการทําตลาดคาปลกี AEC รานคาปลกี
ในอาคาร/ท่ีพักอาศัย/สํานักงาน รานคาปลีกแบบสเปลเชียลตี้ 
คราวน้ีไดมาสนามคาปลีกของจริงคือ ไฮเปอรมารเก็ตหรือ
ซูเปอรเซ็นเตอรซึ่ง BIG C มีหลายฟอรแมตเชน เอ็กซตรา จัมโบ 
มารเก็ต ธุรกิจทาวนเซน็เตอร รานมนิบิิก๊ซแีละธุรกิจรานยาเพรยีว 
จํานวนทั้งสิ้น 122 สาขา (ในกทม.และปริมณฑล ในตางจังหวัด 
72 สาขา) ฟอรแมตท่ี BIG C มีอยูชวยใหมีกลยุทธอะไรท่ีได
เปรียบในการแขงขัน และทามกลางสายตาท่ีทุกคนตางจองกัน
อยางไมกะพริบวา ผูบริโภคจะไดประโยชนหรือซื้อของถูกได
บางไหมปนี้ 

ทาํไมกลุม TCC จงึเปน ‘การฝาทะลวงคาปลกี’

 อยางแรก พ้ืนฐานหลักดานคาปลีกของกลุม TCC เริ่มโดย 
TCC Land Retail มศีนูยการคาไอที เริม่แรกคือพันธุทพิยพลาซา ประตู
นํ้า แลวจึงขยายตอเนื่องไปทั้ง กทม.และ ตางจังหวัด
 หลงัจากน้ันมกีารขยายดานคาปลกีคอื ประมลูได 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
 ซึง่ความชดัเจนยังคงเปนคาปลกีท่ีไมมใีนรปูแบบ Hypermarket/
Supercenter
 ดังน้ันการหาประสบการณเพ่ือรุกเขาเปนหนึ่งในผูเลนรายใหญ
ของประเทศจงึเปน ‘ความทาทายและโอกาส’ ท่ีนาลิม้ลอง จากการเปน
ผูถือครองที่ดินและเงินทุนจํานวนมากพอๆ กัน

 อยางทีส่อง กลุม TCC ไดจดัโครงสรางธุรกจิใหมและพรอมที่
จะรุกเปนกําลังรบในสนามคาปลีกโดย
 บริษัท TCC Land ปรับตัวเองเปนโฮลด้ิงคอมปานีเพ่ือเขาไป
ลงทุนในธุรกิจของกลุม
   ตัง้ 2 บรษิทัลกูคอื TCC Land Asset World Estate Co.,Ltd.
และ TCC Land Asset World Leisure Co.,Ltd.
     ซึง่บรษิทัแรก TCC Land Asset World Estate มเีปาหมายในการ
ดาํเนนิการท้ังดานการสรางอาคารสาํนกังาน (Office Building) และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยดานคาปลีก (Retail Property Business)ในบริษัทนี้
มีแบรนดสําคัญคือ เอเชียทีค เดอะริเวอรฟรอนท ท่ีเจรญิกรงุ
และจะขยายไปเชียงใหม พัทยาและหัวหิน เกตเวย (Gate Way) (ศนูยการคา
ครบวงจรแบบ One Stop Services) O.P. Place (เปนอาคาร/บาน
สไตลนีโอคลาสสิคอาเขตแลวมีช็อปปงบูติก) Center Point@Siam 
พันธุทิพย และ Boxspace (รัชโยธินกับบางนา)
 อนาคตจะมีบริเวณจุดพักรถทางหลวง (HighWay) ยังไมมีชื่อ
 บริษัทที่สอง TCC Land Asset World Leisure เปนการพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย/สาํหรบัศนูยการคาในโครงการคอมเพลก็ซขนาดใหญ 
หรือ ธุรกิจบริการทองเที่ยว ประเภท ‘มิกซยูส (Mix Used)’
 ลักษณะศูนยการคาดีไซนเรียบงาย เนนลูกคาระดับชั้นกลาง 
คนออฟฟศ นักทองเทีย่ว คนพักอาศยัใชชวิีตชวงกลางคนื เปด 24 ชม. 
โครงการแรกคือเดอะสตรีทรัชดา และจะมีโครงการเทพประทาน 
(ติดกับศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ) 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


