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Foodpanda ขึ้นแชมป์ฟู้ดเดลิเวอร์รี่ในฟิลิปปินส์ 

 
Foodpanda ผู ้ให้บริการจัดส่งอาหารทางออนไลน์ชั ้นนำ สามารถครองส่วนแบ่งตลาด 

กว่าร้อยละ 70 ในตลาดแอปพลิเคชันฟู ้ดเดลิเวอรรี่บนมือถือในฟิลิปปินส์ หลังความต้องการเพิ ่มสูงขึ้น 
อย่างมากในปีที่ผ่านมา 

นาย Daniel Marogy กรรมการผู้จัดการ Foodpanda Philippines เปิดเผยว่า ผลจากการ
บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกักกันชุมชนของรัฐบาลฟิลิปปินส์ในปีที ่ผ่านมา ส่งผลให้ผู ้คน            
ไม่สามารถเดินทางออกนอกบ้านได้และต้องหันมาสั่งซื ้ออาหารทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งตัวเลือก          
ผู้ให้บริการจัดส่งอาหารทางออนไลน์ในช่วงแรกของการล็อกดาวน์ ก็มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ทั้งนี้ จากฐานข้อมูล
ของบริษัทพบว่า บัญชีผู้ใช้งานของ Foodpanda ในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับตัวเลขในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ จำนวนร้านอาหารที่เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้าก็ เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า รวมถึง     
ยอดสั่งซื้อก็เพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า ส่งผลให้ Foodpanda สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้ถึงร้อยละ 70 ของตลาด
แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่บนมือถือในฟิลิปปินส์ในปี 2563 ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ พบว่า
คู ่แข่งสำคัญของบริษัท Foodpanda ถือครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 2 ใน 3 ของส่วนแบ่งตลาดทั้งหมด          
แต่เนื ่องจากปริมาณความต้องการใช้บริการจัดส่งอาหารที ่เพิ ่มขึ ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้เป็นเรื ่องยาก          
สำหรับคู่แข่งที่จะจัดการกับปริมาณความต้องการดังกล่าวได้ ส่งผลให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้บริการกับ Foodpanda 
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าจำนวนผู้ขับขี่ (Rider) ของ Foodpanda ก็เติบโตเพิ่มขึ ้นถึง 4 เท่า นับตั ้งแต่        
เดือนมีนาคม 2563 ที่เริ ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์ และคาดว่าจำนวน Rider ของบริษัทฯ จะยังคงไม่ลดลง      
แม้ว่าปัจจุบันจะมีการผ่อนปรนมาตรการและข้อจำกัดให้ผู้คนสามารถเดินทางไปรับประทานอาหารนอกบ้าน
ได้มากขึ้นแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าธุรกิจบริการจัดส่งอาหารจะได้รับประโยชน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ   
แตก่ารให้บริการยังมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 12 ของธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) ทั้งหมด ดังนั้น ในแง่ของ
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ทิศทางแนวโน้มตลาดฟู้ดเดลิเวรี่จะยังเติบโตได้อีกหลายปีข้างหน้า ทำให้มีช่องทางในการขยายธุรกิจได้อีกมาก 
จนกว่าพื้นท่ีในตลาดดังกล่าวจะอ่ิมตัว  

นาย Daniel Marogy กล่าวเพ่ิมเติมว่า Foodpanda สามารถสร้างลูกค้ารายใหม่ๆ ได้จำนวนมาก 
เนื่องจากบริษัทได้ปรับปรุงระบบและเวลาในการจัดส่ง รวมถึงได้ทำการจัดแบ่งประเภทของร้านอาหารในช่วง      
หลายเดือนก่อนหน้าที่จะมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน
จำนวนธุรกิจบริการจัดส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันที่ให้บริการหลักๆ ในฟิลิปปินส์นอกเหนือจาก Foodpanda 
ได้แก่ Grab Philippines, Angkas และ Lalamove Philippines ซึ่งเพิ่งหยุดดำเนินธุรกิจในส่วนของการจัดส่ง
อาหาร (Lalafood) ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมบริการจัดส่งอาหาร
ออนไลน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น บริษัท Foodpanda จึงดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง     
อย่างยิ่งที่จะไม่ใช้แนวทางและรูปแบบธุรกิจเดิมๆ เพื่อรักษาการเติบโตในอนาคต โดยในปี 2564 Foodpanda        
ได้วางแผนที่จะเพ่ิมจำนวนสาขาในฟิลิปปินส์ให้ได้เป็น 150 แห่งจาก 100 แห่ง เพ่ือสามารถให้บริการชาวฟิลิปปินส์
ไดท้ั่วทั้งประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ ยังไดว้างแผนขยายบริการการจัดส่งสินค้าของชำเพ่ิมเติม โดยจะมีสินค้าของชำ
ให้บริการประมาณ 3,000 – 4,000 รายการ จากสินค้ากว่า 50,000 รายการในซุปเปอร์มาร์เก็ต และการให้บริการ
จัดส่งจะอาศัยคลังสินค้าขนาดเล็กกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ที่ใกลักับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะทำการเพิ่มคลังสินค้า
ขนาดเล็กเป็นสองเท่าในเขตเมโทรมะนิลาภายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ และจะขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้นในช่วง 
ครึ่งปีหลังต่อไป ทั้งนี้ การให้บริการจะมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบด้านความเร็วเป็นหลัก  

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2564 
ผลกระทบ 

• ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร หรือ ฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับอานิสงค์ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากผลจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุม        
การแพร่ระบาดฯ ส่งผลให้ผู้คนมีข้อจำกัดในการเดินทางออกนอกบ้านไปในที่สาธารณะและต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมอยู่บ้านมากขึ้น ทำให้ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวาง  เนื่องจาก       
สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ในช่วงการแพร่ระบาดฯ ได้เป็นอย่างดี โดยผู้บริโภคสามารถสั่งอาหาร
ตามความต้องการจากร้านอาหารที ่ชื ่นชอบและมีบริการส่งตรงถึงประตูบ้านภายในระยะเวล าที ่กำหนด          
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นบริการส่งอาหารยอดนิยมและเปิดให้บริการในฟิลิปปินส์ 4 รายหลัก ได้แก่  (1) 
GrabFood Philippines (2) Foodpanda Philippines (3) AngkasFood และ (4) Lalamove (หยุดให้บริการ
เฉพาะในการจัดส่งอาหารเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา) สำหรับ Foodpanda เปิดตัวครั้งแรกในฟิลิปปินส์
เมื่อปี 2557 ให้บริการในเมืองใหญ่ทั้งเขตเมโทรมะนิลา เมืองเซบู เมืองดาเวา และอ่ืนๆ และมีอัตราการขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นผู้เล่นหลักในธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ในช่วงของการแพร่ระบาดฯ ในปีที่ผ่านมา 
นอกจากนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2563 Foodpanda ก็ได้ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในการเปิดตัวสาขาที่ 100 
ในฟิลิปปินส์ ซึ ่งถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที ่มีจำนวนสาขาของ Foodpanda มากที่สุด         



  
 

ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์าก สคต ณ กรุงมะนิลา ระหว่างวันที ่12 - 18 เมษายน 2564 
 

     นโยบายภาครัฐ          เศรษฐกิจการลงทุน      √  แนวโน้มการตลาด        รายงานสินค้าและบริการ        
 

 

ซึ ่งจากความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยตอกย้ำและเสริมสถานะของแบรนด์ Foodpanda ในฐานะผู ้ให้บริการ        
จัดส่งอาหารตามความต้องการอันดับ 1 ของประเทศ 

• ชาวฟิลิปปินส์ได้ชื ่อว่าเป็น “คนรักอาหาร” ทำให้มีความเชื ่อที ่ว ่าหากต้องการจะสร้างธุรกิจที ่ประสบ
ความสำเร็จในฟิลิปปินส์ จะต้องทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร ทั้งนี้ ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่า 
ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันเริ ่มเป็นที่นิยมและมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องในฟิลิปปินส์ เนื่องจาก     
ปัญหารถติดที่ต้องใช้เวลานานในการเดินทางไปร้านอาหาร ปัญหาการรอคิวยาวในช่วงอาหารกลางวันและ
อาหารค่ำซึ่งกลายเป็นเรื่องที่สร้างความเบื่อหน่ายให้กับชาวฟิลิปปินส์ ทำให้ในระยะหลังธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่จึงเป็น
ที่นิยมโดยเฉพาะร้านอาหารจานด่วน และยิ่งประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน       
ก็ยิ ่งส่งเสริมให้ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารตามความต้องการของลูกค้าในฟิลิปปินส์ เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมากและ          
มีการให้บริการอย่างกว้างขวาง โดยข้อมูลผลการสำรวจของ Statista ได้ระบุถึงสาเหตุหลัก 3 ปัจจัยที่ทำให้
ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ต้องหันมาสั่งอาหารทางออนไลน์ในช่วงของการแพร่ระบาดฯ เนื่องจาก (1) ร้านอาหาร    
ปิดให้บริการทำให้การรับประทานอาหารนอกบ้านไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป (2) ต้องการรักษาระยะห่างทางสังคม
และต้องการลดเวลาการออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด และ (3) ต้องอยู่ภายใต้มาตรการกักตัวทำให้ไม่สามารถ     
ออกจากบ้านได้ นอกจากนี้ Statista ยังได้คาดการณ์ว่ารายได้จากธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ในฟิลิปปินส์ในปี 2563        
จะมีมูลค่า 224 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจะมีจำนวนผู้ใช้ประมาณ 3.9 ล้านคน และจะเพิ่มมูลค่าเป็น 426        
ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มเป็น 5.1 ล้านคน ในปี 2567   

• ในช่วงของการแพร่ระบาดฯ สินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากในฟิลิปปินส์          
แต่ธุรกิจบริการอาหาร (Food Service) กลับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลพวง
การใช้มาตรการกักกันชุมชนที่เข้มงวด ดังนั ้น ผู ้ประกอบการร้านอาหารไทยที่เข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์            
หรือร่วมหุ้นลงทุนกับคู่ค้าชาวฟิลิปปินส์ รวมไปถึงธุรกิจเฟรนไชส์ร้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย จำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อลดผลกระทบและเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ โดยการหันมาใช้ช่องทาง
ออนไลน์และหรือใช้ประโยชน์จากผู ้ให้บริการแอปพลิเคชันฟู ้ดเดลิเวอรี่ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา
ผู ้ประกอบการร้านอาหารไทยหลายรายได้หันมาเข้าร่วมกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันฟู ้ดเดลิเวอรี่ชั ้นนำ             
ไม่ว่าจะเป็น Foodpanda และ GrabFood เพื่อเปิดรับออร์เดอร์ทางออนไลน์ รวมทั้งบางรายก็ได้เปิดบริการ 
Delivery & Pick up เอง ซึ่งถือเป็นการปรับตัวและรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี  

 ------------------------------------------------------- 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
20 เมษายน 2564 


