
ร้านสะดวกซ้ือยกัษ์ใหญ่ของไต้หวนัเร่งปรับตวัรับค้าปลกียุคใหม่ 

 

 

ในเดือนธนัวาคมท่ีจะถึงน้ี จะเป็นวนัครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งเชนร้านสะดวกซ้ือช่ือดงัอยา่ง 
FamilyMart ในไตห้วนั ซ่ึงทางผูบ้ริหารของบริษทั Taiwan FamilyMart Co.,Ltd. ไดอ้อกมาพูดถึงความ     ทา้
ทายท่ีก าลงัถาโถมเขา้มา ไม่ว่าจะเป็นการอ่ิมตวัของตลาดในประเทศ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ และการน า
เทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์ชเ้พื่อบริการลูกคา้ ซ่ึง FamilyMart จะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อม ในการรับมือกบั
ตลาดคา้ปลีกยุคใหม่ ท่ีจะแตกต่างไปจากเดิม โดยเป้าหมายแรกในชั้นน้ีคือ จะตอ้งท ารายได้ต่อปีให้ได้
มากกวา่ 100,000 ลา้นเหรียญไตห้วนั ภายในปี 2020 

โดยนายเยีย่หรงถิง (葉榮廷) ประธานบริษทั Taiwan FamilyMart Co.,Ltd. เห็นวา่ ธุรกิจคา้ปลีก
เป็นกิจการท่ีข้ึนอยู่กบัความตอ้งการบริโภคภายในประเทศ จึงไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากโครงสร้างของ
ประชากร ในชั้นน้ีมีการคาดการณ์วา่ ในปี 2020 อตัราการเกิดและอตัราการเสียชีวิตในไตห้วนัจะมีสัดส่วนท่ี
เท่ากนั  โดยในปี 2023 – 2025 อตัราการเกิดจะเป็นตวัเลขติดลบ แน่นอนวา่ส าหรับธุรกิจคา้ปลีกแลว้อตัรา
การเกิดท่ีเป็นตวัเลขติดลบ จะท าให้เกิดการแยง่ลูกคา้กนัอยา่งหนกัในทุกอุตสาหกรรม ท าให้ต่อไปจะตอ้ง
ประสบกบัปัญหาท่ีคู่แข่งจะมาจากทั้งผูท่ี้อยูใ่นธุรกิจเดียวกนัและจากต่างธุรกิจดว้ย  ซ่ึงส าหรับ FamaliyMart 
แลว้ ในช่วงแรกไดว้างกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไวท่ี้กลุ่มอายุ 15-35 ปี โดยจากสถิติในปี 1995 จ านวนประชากร
สูงอายุ (อายุมากกวา่ 65 ปี) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของจ านวนประชากรทั้งหมด เมื่อถึงปี 2018 สัดส่วน
น้ีเพิ่มเป็นร้อยละ 14 หรือเพิ่มข้ึนประมาณ 2 เท่า ซ่ึงในปี 2017 ค่ามธัยฐานอายเุฉล่ียของประชากรไตห้วนั
อยูท่ี่ 41 ปี และจากการค านวณของกระทรวงเศรษฐการไตห้วนั เม่ือถึงปี 2060 สัดส่วนจะเพิ่มเป็นร้อยละ 57 
แทบจะเป็นตวัเลขท่ีสูงกวา่ตลาดญ่ีปุ่นเสียอีก ดงันั้น เพื่อรับมือกบัความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนน้ี  นายเยี่ย
หรงถิงย  ้าวา่ ร้านสะดวกซ้ือมีทางเลือกเพียง 2 ทาง หน่ึงคือเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายจากวยัรุ่นและวยัท างานมา
เป็นผูสู้งวยั และสองคือ เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้วยัรุ่นและวยัท างานมีจ านวนไม่มากพอ ตอ้ง
เอาลูกคา้กลุ่มผูสู้งวยัมาเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัด้วย นอกจากน้ี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็ท  าให้ร้านคา้
ทั้งหลายตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายท่ีเพิ่มข้ึน เพราะเทคโนโลยีจะมีอิทธิพลต่อความรับรู้ดา้นราคา รวมทั้งยงั
อาจเปล่ียนพฤติกรรมของลูกคา้ไดเ้ลย เช่นเดียวกบัท่ีการคา้ปลีกถูกอี-คอมเมิร์ซเขา้มาแยง่ส่วนแบ่งตลาดไป
เป็นจ านวนมาก และในอนาคตข้างหน้า ร้านค้าปลีกอาจกลายมาเป็นร้านอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี AI  
ก็เป็นได ้ดงันั้น การน าเอาเทคโนโลยมีาใชใ้นธุรกิจจะท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อโครงสร้างของอุปสงค์
และอุปทานในตลาดได ้ 
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ส าหรับการรับมือกบัอนาคตในอีก 30 ปีขา้งหน้านั้น นายเยี่ยหรงถิงช้ีว่า FamilyMart ได้วาง
นโยบายไว ้3 แบบดว้ยกนั  

แบบแรกคือการสร้าง Differentiation ให้กบัสินคา้และบริการของทางร้าน โดยเฉพาะในส่วน
ข อ ง สิ น ค้ า ท่ี 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 ท่ี สุ ด                                                                                                                      
โดยเม่ือปี 2016 FamilyMart ได้ทุ่มงบประมาณในการลงทุนกว่า 1,700 ล้านเหรียญไต้หวนั เพื่อตั้ ง
โรงงานผลิตเบเกอร่ี  

แบบท่ี 2 คือการปรับตวัให้เขา้กบัการคา้ปลีกยุคใหม่ ท่ีตอ้งมีการผสมผสานแบบออนไลน์-ทู-
ออฟไลน์ ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้สมยัใหม่ ท่ีตอ้งการความสะดวกและราคาท่ีถูกกวา่ จากการ
สั่งซ้ือออนไลน์ แต่ก็ตอ้งการเห็นของจริงในร้านดว้ย ซ่ึง FamilyMart ไดมี้การพฒันาระบบสมาชิกมารองรับ 
โดยในชั้นน้ี FamilyMart มีสมาชิกรวมประมาณ 4 ลา้นกว่าราย และหากรวมถึงสมาชิกร่วมท่ีมีการผูกกบั
ธุรกิจอ่ืนดว้ย จะท าให้จ  านวนสมาชิกพุ่งข้ึนเป็นมากกว่า 5 ลา้นรายเลยทีเดียว แน่นอนว่า เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการในส่วนน้ี FamilyMart จึงพฒันาระบบส่งสินคา้ให้ลูกคา้สามารถเลือกมารับสินคา้ท่ีสาขาใกล้
บา้นไดด้ว้ย โดยจะมีการค่อยๆ เพิ่มสินคา้ประเภทแช่เยน็แช่แข็งเขา้มา และจะสามารถรับสินคา้ไดใ้นเวลา
เพียง D+1 (วนัน้ีส่งพรุ่งน้ีได้รับ) นอกจากน้ี จะมีการเพิ่มบริการรับสั่งอาหารจดัเล้ียงดว้ย โดยเดิมที 
FamilyMart มีบริการรับสั่งอาหารประจ าเทศกาลตรุษจีน ซ่ึงสามารถท ารายไดใ้นช่วงตรุษจีนไดม้ากถึง 
100 ลา้นเหรียญไตห้วนั ท าใหมี้ความคิดท่ีจะหนัมารับออร์เดอร์ส าหรับอาหารจดัเล้ียงแบบตลอดทั้งปี เช่ือวา่
จะสามารถสร้างยอดขายเพิ่มข้ึนไดไ้ม่นอ้ย  

แบบสุดทา้ยคือ แตกไลน์สินคา้ใหม่ เช่น สินคา้ยาและอาหารเสริม โดยการร่วมเป็นพนัธมิตรกบั
เชนร้านขายยา แมใ้นชั้นน้ี ยงัไม่สามารถท าก าไรไดม้ากนกัจากสินคา้หมวดน้ี โดยขณะน้ีมีการวางสินคา้
เพียง 300 สาขาจากทั้งหมด 2 พนักว่าสาขา หากแต่การท่ีประชากรสูงวยัจะมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จึงเช่ือว่ามี
แนวโนม้ท่ีดีมากในอนาคต  

แหล่งข่าว: The Commercial Times (November 27, 2017) 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.  

ประเด็นเก่ียวกบัโมเดลธุรกิจใหม่ท่ีเรียกกนัวา่ O2O (Online to Offline) ซ่ึงเป็นการเช่ือมหา้งร้าน
ในโลกออฟไลน์เขา้กบัเทคโนโลยีโลกออนไลน์อยา่งลงตวัถือเป็นหน่ึงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคา้
ปลีกยุคใหม่ ซ่ึงเหล่าผูป้ระกอบการไตห้วนัให้ความสนใจมาระยะหน่ึงแลว้ อนัเน่ืองมาจากแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มท่ีใหค้วามส าคญักบัความคุม้ค่าของราคาต่อส่ิง
ท่ีไดรั้บจากการบริโภคสินคา้นั้นๆ มากข้ึนเร่ือยๆ โดยแจ็คหม่าแห่ง Alibaba ก็ไดพู้ดถึงแนวคิดของการคา้
ปลีกยุคใหม่ไวเ้ช่นกนัว่า จะเป็นการเช่ือมโยงสินคา้ในโลกออนไลน์ สินคา้ในโลกออฟไลน์ ระบบโลจิ
สติกส์ และการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล Big Data เขา้ดว้ยกนั ดงันั้น ผูป้ระกอบการไทยจึงควรท่ีจะรีบปรับตวั



แต่เน่ินๆ ในการตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนน้ี นอกจากน้ี ความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองของ 
FamilyMart ในช่วง 30 ปีท่ีผา่นมานั้น เกิดจากการท่ีบริษทัฯ มีการพฒันาและปรับเปล่ียนกลยทุธ์ตามสภาวะ
ท่ีแทจ้ริงของตลาดอยูต่ลอดเวลา จนท าให้สามารถวางแผนและก าหนด Position  ของตวัเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จึงถือเป็น Practice ท่ีน่าสนใจส าหรับผูป้ระกอบการไทยเช่นกนั 
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