ร้ านสะดวกซื้อยักษ์ ใหญ่ ของไต้ หวันเร่ งปรับตัวรับค้าปลีกยุคใหม่

ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ จะเป็ นวันครบรอบ 30 ปี ของการก่อตั้งเชนร้านสะดวกซื้ อชื่ อดังอย่าง
FamilyMart ในไต้หวัน ซึ่งทางผูบ้ ริ หารของบริ ษทั Taiwan FamilyMart Co.,Ltd. ได้ออกมาพูดถึงความ ท้า
ทายที่กาลังถาโถมเข้ามา ไม่ว่าจะเป็ นการอิ่มตัวของตลาดในประเทศ การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ และการนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อบริ การลูกค้า ซึ่ ง FamilyMart จะต้องเตรี ยมตัวให้พร้อม ในการรับมือกับ
ตลาดค้าปลี กยุคใหม่ ที่ จะแตกต่างไปจากเดิ ม โดยเป้ าหมายแรกในชั้นนี้ คื อ จะต้องทารายได้ต่อปี ให้ไ ด้
มากกว่า 100,000 ล้านเหรี ยญไต้หวัน ภายในปี 2020
โดยนายเยีย่ หรงถิง (葉榮廷) ประธานบริ ษทั Taiwan FamilyMart Co.,Ltd. เห็นว่า ธุ รกิจค้าปลีก
เป็ นกิจการที่ข้ ึนอยู่กบั ความต้องการบริ โภคภายในประเทศ จึงได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงสร้างของ
ประชากร ในชั้นนี้มีการคาดการณ์วา่ ในปี 2020 อัตราการเกิดและอัตราการเสี ยชีวิตในไต้หวันจะมีสัดส่ วนที่
เท่ากัน โดยในปี 2023 – 2025 อัตราการเกิ ดจะเป็ นตัวเลขติดลบ แน่นอนว่าสาหรับธุ รกิ จค้าปลีกแล้วอัตรา
การเกิดที่เป็ นตัวเลขติดลบ จะทาให้เกิดการแย่งลูกค้ากันอย่างหนักในทุกอุตสาหกรรม ทาให้ต่อไปจะต้อง
ประสบกับปั ญหาที่คู่แข่งจะมาจากทั้งผูท้ ี่อยูใ่ นธุ รกิจเดียวกันและจากต่างธุ รกิจด้วย ซึ่งสาหรับ FamaliyMart
แล้ว ในช่วงแรกได้วางกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายไว้ที่กลุ่มอายุ 15-35 ปี โดยจากสถิติในปี 1995 จานวนประชากร
สู งอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี ) คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 7 ของจานวนประชากรทั้งหมด เมื่ อถึ งปี 2018 สัดส่ วน
นี้ เพิ่มเป็ นร้ อยละ 14 หรื อเพิ่มขึ้ นประมาณ 2 เท่า ซึ่ งในปี 2017 ค่ามัธยฐานอายุเฉลี่ยของประชากรไต้หวัน
อยูท่ ี่ 41 ปี และจากการคานวณของกระทรวงเศรษฐการไต้หวัน เมื่อถึงปี 2060 สัดส่ วนจะเพิม่ เป็ นร้อยละ 57
แทบจะเป็ นตัวเลขที่สูงกว่าตลาดญี่ปุ่นเสี ยอีก ดังนั้น เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ นายเยี่ย
หรงถิงย้ าว่า ร้านสะดวกซื้ อมีทางเลื อกเพียง 2 ทาง หนึ่ งคือเปลี่ยนกลุ่มเป้ าหมายจากวัยรุ่ นและวัยทางานมา
เป็ นผูส้ ู งวัย และสองคือ เพิ่มกลุ่มเป้ าหมาย เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าวัยรุ่ นและวัยทางานมีจานวนไม่มากพอ ต้อง
เอาลู กค้ากลุ่ มผูส้ ู งวัยมาเป็ นกลุ่ มลู กค้าหลักด้วย นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็ทาให้ร้านค้า
ทั้งหลายต้องเผชิ ญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้น เพราะเทคโนโลยีจะมีอิทธิ พลต่อความรับรู ้ดา้ นราคา รวมทั้งยัง
อาจเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าได้เลย เช่นเดียวกับที่การค้าปลีกถูกอี-คอมเมิร์ซเข้ามาแย่งส่ วนแบ่งตลาดไป
เป็ นจานวนมาก และในอนาคตข้า งหน้ า ร้ านค้าปลี ก อาจกลายมาเป็ นร้ านอัจ ฉริ ย ะด้ว ยเทคโนโลยี AI
ก็เป็ นได้ ดังนั้น การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในธุ รกิจจะทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างของอุปสงค์
และอุปทานในตลาดได้
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สาหรั บการรั บ มื อกับ อนาคตในอี ก 30 ปี ข้างหน้านั้น นายเยี่ยหรงถิ งชี้ ว่า FamilyMart ได้วาง
นโยบายไว้ 3 แบบด้วยกัน
แบบแรกคือการสร้าง Differentiation ให้กบั สิ นค้าและบริ การของทางร้ าน โดยเฉพาะในส่ วน
ข อ ง สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น Housing Brand จ ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ใ ห้ กั บ สิ น ค้ า ไ ด้ ง่ า ย ที่ สุ ด
โดยเมื่ อ ปี 2016 FamilyMart ได้ทุ่ ม งบประมาณในการลงทุ น กว่ า 1,700 ล้า นเหรี ย ญไต้ห วัน เพื่ อ ตั้ง
โรงงานผลิตเบเกอรี่
แบบที่ 2 คือการปรับตัวให้เข้า กับการค้าปลี กยุคใหม่ ที่ตอ้ งมีการผสมผสานแบบออนไลน์-ทู ออฟไลน์ ซึ่ งตอบสนองความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ ที่ตอ้ งการความสะดวกและราคาที่ถูกกว่า จากการ
สั่งซื้ อออนไลน์ แต่ก็ตอ้ งการเห็นของจริ งในร้านด้วย ซึ่ ง FamilyMart ได้มีการพัฒนาระบบสมาชิกมารองรับ
โดยในชั้นนี้ FamilyMart มีสมาชิ กรวมประมาณ 4 ล้านกว่าราย และหากรวมถึ งสมาชิ กร่ วมที่มีการผูกกับ
ธุ รกิ จอื่นด้วย จะทาให้จานวนสมาชิ กพุ่งขึ้ นเป็ นมากกว่า 5 ล้านรายเลยทีเดี ยว แน่ นอนว่า เพื่อตอบสนอง
ความต้องการในส่ วนนี้ FamilyMart จึงพัฒนาระบบส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าสามารถเลือกมารับสิ นค้าที่สาขาใกล้
บ้านได้ดว้ ย โดยจะมีการค่อยๆ เพิ่มสิ นค้าประเภทแช่ เย็นแช่ แข็งเข้ามา และจะสามารถรับสิ นค้าได้ในเวลา
เพียง D+1 (วันนี้ ส่งพรุ่ งนี้ ได้รับ) นอกจากนี้ จะมี ก ารเพิ่ม บริ ก ารรับ สั่ง อาหารจัด เลี้ ย งด้ว ย โดยเดิ ม ที
FamilyMart มี บ ริ ก ารรั บ สั่ง อาหารประจาเทศกาลตรุ ษ จี น ซึ่ ง สามารถทารายได้ใ นช่วงตรุ ษจีนได้มากถึง
100 ล้านเหรี ยญไต้หวัน ทาให้มีความคิดที่จะหันมารับออร์ เดอร์ สาหรับอาหารจัดเลี้ยงแบบตลอดทั้งปี เชื่อว่า
จะสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้ไม่นอ้ ย
แบบสุ ดท้ายคือ แตกไลน์สินค้าใหม่ เช่น สิ นค้ายาและอาหารเสริ ม โดยการร่ วมเป็ นพันธมิตรกับ
เชนร้านขายยา แม้ในชั้นนี้ ยังไม่สามารถทากาไรได้มากนักจากสิ นค้าหมวดนี้ โดยขณะนี้ มีการวางสิ นค้า
เพียง 300 สาขาจากทั้งหมด 2 พันกว่าสาขา หากแต่การที่ ป ระชากรสู ง วัยจะมี เพิ่ม ขึ้ นเรื่ อยๆ จึ งเชื่ อว่า มี
แนวโน้มที่ดีมากในอนาคต
แหล่งข่าว: The Commercial Times (November 27, 2017)
ข้ อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.
ประเด็นเกี่ยวกับโมเดลธุ รกิจใหม่ที่เรี ยกกันว่า O2O (Online to Offline) ซึ่งเป็ นการเชื่อมห้างร้าน
ในโลกออฟไลน์เข้ากับเทคโนโลยีโลกออนไลน์อย่างลงตัวถือเป็ นหนึ่งในเรื่ องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้า
ปลี กยุคใหม่ ซึ่ งเหล่าผูป้ ระกอบการไต้หวันให้ความสนใจมาระยะหนึ่ งแล้ว อันเนื่ องมาจากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคของคนรุ่ นใหม่จะเป็ นกลุ่มที่ให้ความสาคัญกับความคุม้ ค่าของราคาต่อสิ่ ง
ที่ได้รับจากการบริ โภคสิ นค้านั้นๆ มากขึ้นเรื่ อยๆ โดยแจ็คหม่าแห่ ง Alibaba ก็ได้พูดถึงแนวคิดของการค้า
ปลี กยุคใหม่ไว้เช่ นกันว่า จะเป็ นการเชื่ อมโยงสิ นค้าในโลกออนไลน์ สิ นค้าในโลกออฟไลน์ ระบบโลจิ
สติกส์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data เข้าด้วยกัน ดังนั้น ผูป้ ระกอบการไทยจึงควรที่จะรี บปรับตัว

แต่เนิ่ นๆ ในการตอบสนองต่อความเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ นนี้ นอกจากนี้ ความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ องของ
FamilyMart ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมานั้น เกิดจากการที่บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาวะ
ที่แท้จริ งของตลาดอยูต่ ลอดเวลา จนทาให้สามารถวางแผนและกาหนด Position ของตัวเองได้อย่างถูกต้อง
จึงถือเป็ น Practice ที่น่าสนใจสาหรับผูป้ ระกอบการไทยเช่นกัน
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