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ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 
Emart, Kurly และสตาร์ทอัพด้าน Food-tech เกาหลี แข่งซื้อหุ้นของร้าน Chorocmaeul 
ร้านจำหน่ายสินค้าออร์แกนิกที่เก่าแก่ที ่สุดของเกาหลี (ที่มา : Pulse by Maeil Business News 
Korea วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565) 
 

 
 

ผู้เล่นอีคอมเมิร์ซรายใหญ่หลายรายในเกาหลี รวมถึงสตาร์ทอัพด้าน Food-tech ต่างแข่งขันกันอย่าง

ดุเดือดเพ่ือแย่งชิงหุ้นของบริษัท Chorocmaeul ผู้จำหน่ายอาหารสดแบบออร์แกนิกท่ีเก่าแก่ที่สุดของเกาหลีใต้ 
มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 20 ปี และมีจุดแข็งด้านอาหารสด รวมถึงการเดลิเวอร์รี่สินค้าด้วย 

แหล่งข่าวหลายแห่งจากอุตสาหกรรมวาณิชธนกิจ (Investment Bank Industry) เปิดเผยว่า Daesang 
Holdings Co. ซ ึ ่งเป ็นบร ิษ ัทโฮลดิ ้ งของกลุ ่มธ ุรก ิจอาหาร  Daesang และผู ้ถ ือห ุ ้นรายใหญ่ท ี ่ส ุดของ 
Chorocmaeul เสนอขายหุ้นเกือบ 50% ในกลุ่มเครือร้านขายของชำออร์แกนิก (organic grocery chain) ซึ่ง
รวมถึงของบริษัท Chorocmaeul มูลค่าประมาณ 1 แสนล้านวอน (83.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ผู้เสนอซื้อ ประกอบด้วย (1) Emart Everyday Inc. กลุ่มเครือซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของเกาหลี (2) 
Kurly Corp. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเดลิเวอร์รี่อาหารสด Market Kurly (3) Barogo ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
เดลิเวอร์รี่ และ (4) Jeongyookgak ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเนื้อสดและของชำ ซึ่งทั้ง 4 บริษัทได้ส่งหนังสือแสดง
เจตจำนงการซื้อหุ้นดังกล่าวไปยังผู้จัดการฝ่ายขาย Citigroup Global Market Security และคาดว่าจะเลือกผู้
ชนะภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้  

ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสดออนไลน์อย่าง Barogo และ Kurly ที่พ่ายแพ้ในการแข่งขันกับแบรนด์ 
Chorocmaeul มาโดยตลอด หากการซื้อหุ้นดังกล่าวสำเร็จ Barogo วางแผนที่จะขยายธุรกิจด้วยการให้บริการ
เดลิเวอร์รี่อาหารออร์แกนิกที่สดใหม่ ในขณะที ่Kurly ก็จะสามารถเน้นไลน์สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-
friendly) และออร์แกนิกได ้
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Jeongyookgak อ ีกสตาร ์ทอัพ
หนึ่งทีผู่้เสนอซื้อ ปัจจุบัน เป็นแพลตฟอร์ม
จำหน่ายปลีกเนื้อสดผ่านช่องทางออนไลน์ 
ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการจำหน่าย
ปล ี ก เ น ื ้ อ ส ด โ ดย ใช้  Big data แล ะ
เทคโนโลยี AI เข้าช่วย 

อนึ่ง Chorocmaeul มีหน้าร้าน 
470 แห่งทั่วประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้การ
บริหารแบบ Direct Management และ 

Franchise terms ซึ่งเป็นการบริหารแบบลักษณะพิเศษ เป็นที่กล่าวขานกว่า 20 ปี ข้อเสนอขายฉบับนี้ มีมูลค่า
ประมาณ 1 แสนล้านวอน ขณะที ่  Daesang Holdings ค ือผ ู ้ถ ือห ุ ้นรายใหญ่ที่ส ุด ถ ือห ุ ้น 49.1% ของ 
Chorocmaeul, Lim Se-ryung รองประธาน Daesang Holdings และทายาท Daesang Group ก็ถ ือหุ้น 
30.17 % และ Lim Sang-min ผู้เป็นน้องสาวก็ถือหุ้น 20.31 % 

ในปี 2563 ธุรกิจร้านขายของชำออร์แกนิก มียอดขายสูงถึง 192,700 ล้านวอน เพิ่มขึ้น 17.5% จากปี 
2562 ขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงจาก 4.9 พันล้านวอน เป็น 3.3 พันล้านวอน ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า การแข่งขันแย่งชิงการเป็น
เจ้าของ Chorocmaeul มีความดุเดือดอย่างมาก เนื่องจาก Chorocmaeul เป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าออร์แกนิก
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นร้านค้าปลีกสินค้าออร์แกนิกแห่งแรกในเกาหลี มีหน้าร้านออฟไลน์ 470 แห่ง 
สินค้าที่ Chorocmaeul นำมาขายนั้นได้มาจากฟาร์มเกษตรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
นำมาขายให้กับผู้บริโภค จึงได้รับการจัดอันดับสูงในแง่ของการถือครองตลาดออฟไลน์ ขณะที่การเปลี่ยนไปใช้
ช่องทาง Omni-channel หลังโรคระบาดได้ส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้านั้น ส่งผลให้มีการประเมินว่า 
ขนาดและขอบเขตของร้านค้าออฟไลน์นั้นจะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

เทรนด์ของการอุปโภคบริโภคสินค้าสุขภาพ เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นนานแล้วในประเทศเกาหลี และคาดว่า
เทรนด์นี้จะยังอยู่คู่สังคมเกาหลีไปอีกนาน จะเห็นได้จากยอดขายสินค้าออร์แกนิก/วีแก้น ที่เพิ่มขึ้นทุกปี เพราะ
สินค้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่กำลังรุกตลาดเกาหลี แต่ว่ารุกตลาดโลกด้วยเช่นกัน   

ผู้ประกอบการไทยควรที่จะเน้นสินค้า/อาหารเพื่อสุขภาพ ใช้วัตถุดิบที่ค้นพบจากแหล่งชุมชน และใช้
บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศเกาหลีเพ่ือขยายตลาดต่อไป 

 

******************************************************************************* 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล 

จัดทำโดย นางสาวกุมภ์วาร ีภู่จินดานนท ์
ตรวจทานโดย นางสาวชนัญญา พรรณรักษา   

ผู้อำนวยการ สคต. ณ กรุงโซล 


