


บริษัท นิกิวาอิ กรุป จํากัด เริ่มจดทะเบียนในป 
2561 เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับแฟรนไชสราน
อาหารญี่ปุนครบวงจร
ซึ่งดําเนินการโดยหุนสวน 2 คนไดแก 
นายสุทธิพร ตั้งสกุลสันติ และ 
นายวรันธร แดงใหญ

บริษัท นิกิวาอิ กรุป จํากัด เริ่มตนจากการเปด
สาขาแรก ที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในเดือน
เมษายน 2561 เพื่อมุงหวังประกอบธุรกิจอาหาร
ญี่ปุนใหประสบความสําเร็จ และเปน รานอาหาร
ญี่ปุนอันดับ 1 ของอําเภอ ศรีราชา ออกแบบ
แนวทางการบริหาร เพื่อมุงหวังการทําแฟรนไชส
รานอาหารญี่ปุน ที่สมบูรณแบบที่สุดที่เคยมี 
ผานการบริการงานของสาขาที่ศรีราชา 

ซึ่งหลังจากเปดทําการมาได 2 ป ทาง 
บริษัท นิกิวาอิ กรุป จํากัด ไดมีสาขาแฟรนไชส 
รวม แลวกวา 9 สาขา ไดแก
1. ศรีราชา ชลบุรี
2. นอรธปารค เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
3. อ.เมือง จ.ปทุมธานี
4. อ.บางใหญ จ.นนทบุรี
5. อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
6. Porto Go จ.สมุทรสงคราม 
7. อ.เมือง จ.พิษณุโลก
8. อ.เมือง จ.ขอนแกน
9. อ.เมือง จ.ลําพูน

ในทุกสาขา นักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในระบบบริหารรานของทาง บริษัท นิกิวาอิ กรุป จํากัด ทั้งหมดไดผานการดูงานในสาขาที่เปดมาแลวทั้งสิ้น
ซึ่งหลังจากเปดใหบริการสาขาแฟรนไชสไปแลวนั้นไดรับผลตอบรับอันดีเพราะทาง บริษัท นิกิวาอิ กรุป จํากัด ไดทําการเลือกทําเลใหกับทาง
สาขาตางๆ ดวยการใชทฤษฎีหลายอยางมาประกอบกัน อาทิเชน จํานวนประชากรรายไดประชากรตอหัว , การมองเห็นสถานประกอบการ 
เปนตน โดยวัดผลจากยอดขายและขอเสนอแนะตางๆจากผูมาใชบริการ

ดวยปจจุบันมีรานอาหารญี่ปุนใหบริการใน เมืองไทยมากกวา 2,000 แหง (เฉพาะรานที่ลงทะเบียนบริษัท) เรียกไดวา มากเปนอันดับ 5 ของโลก
รองจาก สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต ไตหวัน และยังมีแนวโนมที่จะโตอยางตอเนื่องไดถึงปละ 10-15% ปจจัยที่สนับสนุนใหตลาดมีอนาคตเพราะ
พื้นฐานของผูบริโภคที่มั่นใจใน ความเปนอาหารเพื่อสุขภาพยิ่งกระแสเรื่องนี้แรงเทาไหร อาหารญี่ปุนก็ยิ่งขายดีมากเทานั้น และยิ่งมีการแขงขัน
กันมากก็ทําใหราคาถูกลงจนสามารถเขาถึงกลุมคนไดดีกวาในอดีต ยิ่งกวานั้นรัฐบาลญี่ปุนเองยังสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่ดวยการชวยเหลือใน 
ดานการลดภาษีวัตถุดิบตางๆทําใหธุรกิจรานอาหารญี่ปุนและแฟรนไชสตางๆมีกําไรไดมากขึ้น 

ซึ่งนับวาธุรกิจอาหารญี่ปุนไดรับความนิยมมากที่สุดในจํานวนอาหารตางประเทศ ซึ่งสามารถสังเกตไดจากศูนยการคาและรานอาหาร
ตางๆก็จะมีอาหารญี่ปุนแทรกอยูในเมนูดวยแทบทุกที่ จากขอมูลรานอาหารญี่ปุนในปจจุบันรานอาหารญี่ปุนที่อยูในหางสรรพสินคามีไมต่่ํากวา 
5 ราน ตอ 1 หางสรรพสินคา โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เชียงใหม และชลบุรี สงลูกคากลุมเปาหมายคือ กลุมลูกคาคนไทยที่ชื่นชอบรสชาติของ
อาหารญี่ปุนรวมถึงชาวณี่ปุนที่อยูในประเทศไทยกวา 60,000 คน (ขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรธุรกิจรานอาหารญี่ปุนป 2550 : มูลคา
6,000 ลานบาท ขยายตัว 10-15%) และจากคนญี่ปุนที่เขามาทํางานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งรานอาหารญี่ปุนในไทยมีแนวโนมที่จะมีราน
อาหารเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น อาทิ รานซูชิ รานเทมปุระ รานเนื้อยาง เปนตน โดยรานซูชิปจจุบันแมขนาดตลาดไมใหญมากเมื่อเทียบกับตลาด
อื่นๆ แตเปนประเภทอาหารที่มีการยอมรับสูงมากจากคนไทยโดยเฉพาะกลุมชนชั้นกลางขึ้นไป นอกจากนี้โอกาสในการเติบโตของธุรกิจราน
อาหารญี่ปุนยังมีอยูทั้งในลักษณะรานพรีเมี่ยมซึ่งจะเนนอาหารญี่ปุนตนตํารับ ซึ่งจากขอมูลดังกลาว ทําให บริษัท นิกิวาอิ กรุปจํากัด ไดเล็งเห็น
ความเติบโตของตลาดรานอาหารญี่ปุนภายในประเทศ โดนเนนที่ราคาไมแพง แตคุณภาพการใหบริการไมตางจากรานระดับพรีเมียมทั่วไป ซึ่งใน
ขณะนี้การแขงขันในตลาดอาหารญี่ปุนมีสูงมาก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญภาคตางๆ ทาง นิกิวาอิ กรุป จํากัด จึงปรับ
กลยุทธการเปดสาขา โดยเนนไปที่จังหวัดที่ยังไมมีรานอาหารญี่ปุนเปดอยู อาทิเชน จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เปดเปนสาขาที่ 6 ไป มีผลตอบรับที
ดีมาก เนื่องจากเปนตลาดใหม เปนผูบุกเบิกในตลาด และยังมีอีกหลายจังหวัดในประเทศไทยที่เปนโอกาสเติบโตของตลาดอาหารญี่ปุน ซึ่งเปน
ชองทางในการทําธุรกิจความเสี่ยงตํ่าและผลตอบแทนที่ดีที่นาสนใจลงทุนเปนอยางมาก
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CEO&Founder Nigiwai Group
เจาของรางวัล
THAILAND LEADER AWARDS 
สุดยอดผูนํานักบริหารแหงป
สาขา ผูนํานักบริหารดีเดน

รางวัลนักธุรกิจดีเดนตนแบบแหงป
THE BEST CEO เฟรนไซสรานอาหาร 

วรันธร แดงใหญ 
CBO & Co-Founder Nigiwai Group
และที่ปรึษารานอาหารญี่ปุน 
7 แบรนด 16 สาขา

บริหารงานโดย

สุทธิพร ตั้งสกุลสันติ
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สินคา หรือบริการ โดยพิจารณาจาก
การตอบสนองความตองการของลูกคา

ความเหมาะสมของราคา กับคุณคาที่ลูกคาจะไดรับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันอื่นๆ
  

สถานที่จัดจําหนาย หรือชองทางในการจัดจําหนาย 
ซึ่งจะพิจารณาจากความสะดวกและปริมาณของลูกคา
 

การสงเสริมการขาย ที่จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการซื้อสินคา

ความรูความสามารถ และความนาเชื่อถือของบุคลากร

สิ่งที่ปรากฎตอสายตาลูกคา เชน สี รูปราง แพ็คเกจ 
บรรยากาศภายในราน เปนตน

กระบวนการในการจัดการดานการบริการ 
ที่จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความภักดีในตัวสินคา 

7P
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- เลือกจากความนิยมสวนใหญ
- อาหารเมนูฟวชั่นเนนรสชาติความชอบและ  
  รสนิยมของคนไทยเปนหลัก
- ตกแตงหนาตาอาหารเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา

 PRODUCT

 PRICE
ตั้งราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพอาหารและบริการ 
ที่ไดรับ ทําใหคูแขงเขามา
แยงตลาดไดยาก
ตั้งราคาอาหารทีเปนดัชนี
ชี้วัดความถูกแพงของ
รานอาหาร ญี่ปุน เชน  
Salmon Sashimi หรือ 
Sushi บางหนา ใหเปนราคา
ระดับเดียวกับในตลาด
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PLACE
FACTOR WEIGHT SITE /
SCORES / WEIGHTED / 
SCORE
- ใชระบบการใหคะแนนตาม  
หมวดตางๆ  เพื่อไดระดับ   
ความเหมาะสมของการเลือก 
ที่ตั้ง รานเปน Level การออก
แบบอยาง  ปราณีตโดย 
อินทีเรียดีไซนเนอรมืออาชีพ  
ที่ถนัดการออกแบบ 
รานอาหารญี่ปุนโดยเฉพาะ

7



 PROMOTION
สงเสริมการขาย 3 เดือนแรก เฉพาะเปดราน Promotion 
ประจําป ตามเดือนตางๆจากสวนกลาง สงเสริมการขายตาม
เทศกาลพิเศษตางๆ  
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 PEOPLE
- จัดหาผูจัดการราน Head Chef   
  และ Chef   ในระดับ บริหาร และ   
  ปฏิบัติการ เพื่อเทรนนิ่งสาขาที่
  เปดแลวดวยการทํางานจริง และ
  เรียนรูงานผานหลักสูตรของ
  แบรนด
- ใหความสําคัญกับการบริการ
  ลูกคาเปนหลักปลูกจิตสํานึกรัก
  งานบริการใหกับพนักงานทุกคน 
- คัดสรรพนักงานที่มีทัศนคติเชิง   
  บวกตอหนาที่ และองคกร

 PROCESS
ใชระบบปฏิบัติการ POS ในการควบคุม
หนาราน พรอมกลองวงจรปด
- มีระบบบัญชีและรูปแบบเอกสารตางๆใน
  การควบคุมหนาราน และดูแลผานพนักงาน 
  ที่ทางนักลงทุน และแบรนด สามารถ 
  Monitorไดตลอดเวลา
- การจัดสรรพนักงานตามความเหมาะสม   
  ในกรณีพนักงานลาออก หรือ พนักงาน 
  เกินยอดขายที่คาดหวัง

9



 PHYSICAL EVIDENCE
รูปแบบการตกแตงรานสไตล Japanese Fusion Interiors

10



Segmentation

Targeting 

Positioning

STP
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 SEGMENTATION
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จับกลุมคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุน
ทุกเพศทุกวัย

TARGET

MASS MARKET

 TARGETING
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Market Segmentation

 POSITIONING

PR
IC

E

QUALITY
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1. การแข่งขันภายในธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น
    มีการแขงขันสูง รานอาหารญี่ปุนกระจุกตัวอยูตามพื้นที่ชุมชน หรือยานเศรษฐกิจ และมีการแขงทางดาน 
    ความหลากหลาย และราคา เรียกไดวาเปนตลาด Red Ocean ที่มีการแขงขันสูง

2. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน
    มีในรูปแบบของรานซูชิ ราคาถูก ที่ป้นสําเร็จ ขายในราคาเริ่มตน 10 บาท เปนสินคาทดแทนที่มีตลาดที่กําลัง  
    เติบโต แตดวยคุณภาพแลว จัดวาเปนผูบริโภคคนละกลุมกัน

3. อำานาจต่อรองของ Supplier
    เนื่องจากทางแบรนด มีหลายสาขา ซึ่งตามมาดวยยอดสั่งซื้อวัตถุดิบที่มีปริมาณ และสามารถตอรองราคา 
    ที่ดีที่สุด กับคูคาที่เปนพันธมิตรกันอยางยาวนาน ในระดับคุณภาพที่ตรงตามที่ทางแบรนดกําหนด

4. อำานาจการต่อรองของลูกค้า
    ในตลาดอาหารญี่ปุน ซึ่งเปนตลาดที่กําลังเติบโต มีรานเกิดใหมอยางมากมาย ซึ่งทําใหทางผูบริโภค
    มีตัวเลือกในการกําหนดราคาที่พึงพอใจ กําหนดรูปแบบของอาหารที่ชอบ สถานที่ที่สะดวก ฯลฯ 
    ไดตามที่ตองการ จึงเปนตลาดที่ผูบริโภคไดเปรียบ

5. ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันรายใหม่
    อาหารญี่ปุนในสมัยนี้ไมยากที่จะทําการเปดราน เพราะมีบุคลากรทางดานอาหารญี่ปุนเพิ่มขึ้นอยาง    
    มากมาย โดยถาผูประกอบการรายใหม ไมมีประสบการณมากอน เปนการยากที่จะสามารถยืนระยะยาวได   
    เพราะเปนธุรกิตที่มีแขงขันที่สูง ทั้งดานการตลาด การบริหารตนทุน เพื่อใหธุรกิจสามารถอยไูดอยางยั่งยืน
    แบบมีกําไร

 5 Force Model
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Strenghts
- มีหลากหลายสาขา สรางภาพลักษณที่ดี
- อาหารมีความหลากหลายทั้งครัวเย็น
  และครัวรอน
- เปดในทําเลที่มีศักยภาพ 
- ควบคุมงานดวยเชฟที่มีประสบการณ
- เนนการบริการที่ดี

Opportunities
- ธุรกิจอาหารญี่ปุนกําลังเติบโต และมี 
  กลุมลูกคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
- เทรนรักษาสุขภาพเปนตัวที่ชวยให
  อาหารญี่ปุนเติบโต
- จํานวนผูประกอบการรานอาหารญี่ปุน
  ที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหธุรกิจอาหารญี่ปุน  
  มีการพัฒนาขึ้นตลอดเวลา 

Threats
- สถาวะเศรษฐกิจถดถอย อาจทําใหผู
  บริโภคมีเงินในการจับจายใชสอยนอยลง
  และอาหารญี่ปุนเปนอาหารที่ราคา
  คอนขางสูง 
- การที่มีรานอาหารญี่ปุนเปดขึ้นใหมหลาย  
  ราน ทําใหมีการแขงขันเรื่องราคาที่สูงขึ้น  
  จึงทําใหัความสามารถในการทํากําไร
  ลดลง

Weaknesses
- ขนาดพื้นที่ภายในรานที่จํากัดในบาง
  สาขาทําใหจํานวนที่นั่งไมพอกับผูมาใช
  บริการ
- เมนูอาหารพรี่เมี่ยม ที่บางพื้นที่ไม   
  สามารถนํามาขายได (ทูนาบลูฟน,ไข
  หอยแมน ฯลฯ)
- พื้นที่จอดรถมีไมเพียงพอ ในบางสาขา

S W 

O T 

 SWOT
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Nigiwai
BUFFET
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บุฟเฟตอาหารญี่ปนุคุณภาพพรีเมี่ยม 
ราคาประหยัด

นิกิวาอิ บุฟเฟต ไดการตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี
และประสบความสําเร็จมากสําหรับ 2 สาขาที่ไดเปดให
บริการแบบบุฟเฟต ไดแก นิกิวาอิ เชียงใหมและนิกิวาอิ
ขอนแกน



ประมาณการยอดขายตอกลุม

ประมาณการยอดขาย 
ตอกลุมประชากรในพื้นที่
 Example
หัวละ 300 บาท

วันธรรมดา
กลางวัน 1 Turn Over 
ชวงเย็น 1.5 Turn Over

เสาร-อาทิตย 
กลางวัน 1 Turn Over 
บาย 0.5 Turn Over 
เย็น 1.5 Turn Over
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ดวยอาหารญี่ปุนแสนอรอยที่คัดสรรทั้งสวนผสม 
วิธีการทําและวัตถุดิบโดยผูเชี่ยวชาญจากเครือ 

Nigiwai Group

Franchise

สรางกําไรพรอมมอบความสุขแกลูกคาและคนที่คุณรัก
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Station 
Kitchen
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BETTER, FASTER & CHEAPER

What is Kitchen Station

คิทเชน สเตชั่น คือSharingKitchenธุรกิจแบบใหมที่เปดครัวกลาง
แบบ ครบวงจรใหเชา เหมาะสําหรับผูที่สนใจธุรกิจอาหารแบบ
เดลิเวอรี่ ครัวกลางของคิทเชน สเตชั่น ถูกดีไซนมาอยางดีเพื่อ
ตอบรับรูปแบบการทานอาหารที่ตองการความคลองตัวรวดเร็ว
แบบเดลิเวอรี่และยังสามารถ ปรับรูปแบบของครัวใหเหมาะกับ
ประเภทอาหารที่ผูใชงานตองการไดอีกดวย นอกจากนี้คิทเชน 
สเตชั่น ยังมีบริการและซอฟตแวรที่จะมาชวยบริหารจัดการราน
เดลิเวอรี่ใหงาย มีประสิทธิภาพไดกําไรสูงสุด

Kitchen
Station
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Kitchen Station
เพิ่มผลกําไรใชตนทุนต่ําเปดโอกาสรวยดวยเดลิเวอรี่

ลดตนทุนในการลดทุน ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเพิ่มยอดขาย ลดจํานวนพนักงาน ลดปญหา



 Why Kitchen Station?
Solution for delivery    Easy to adapt and expand    Quick and instant    Integrates online and offline
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อุปกรณแ์ละเครื่องครัว    ระบบงานครัวมาตรฐาน     บริการชวยเหลือดูแล     Softwareจัดการบริหาร 

KITCHEN STATION 
Ours services
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อุปกรณ และเครื่องครัวอุปกรณและเครื่องครัวที่ผเูชาจะไดรับไดแก 

ซิงคลางจาน 3 ชอง
ซิงคลางมือ 1 ชอง 
พื้นที่ตูเก็บของแหงและตูแชแข็ง 
โตะครัวสแตนเลส 
ที่ดูดระบายอากาศ
ตูเย็น
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ระบบครัวมาตรฐานระบบครัวที่ไดมาตรฐานที่ผูเชาจะไดรับไดแก 

ระบบระบายอากาศ
ระบบแกส
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
Hygienic Walls & Skirting
ระบบเขา – ออก ที่ปลอดภัย 24 ชม.
ระบบนํา้ - ไฟฟา
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บริการชวยเหลือดูแลบริการตางๆผูเชาจะไดรับไดแก 

บริการทําความสะอาด
อินเตอรเน็ตและระบบโทรศัพท
ระบบรักษาความปลอดภัย
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Software การจัดการผูเชาจะไดรับ software ที่พัฒนามาเพื่อชวยให ระบบการ
จัดการออเดอรงายขึ้นโดยเชื่อมตอเขากับ แพลตฟอรม
ของผูใหบรกิาร Delivery ตางๆแลวสงขอมูลเขามาที่ SOP 
ของผูเชา นอกจากนี้ยังทีมkitchenstationยังพรอมที่จะ
ชวยทานสรางแบรนดออกแบบเมนูที่เหมาะสมกับเดลิเวอร
รวมไปถึงแพคเกจจิ้ง
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