เตรียมพรอมไทยกาวสูสังคมสับตะไคร
(Subscription) ใสกลอง
09 พฤษภาคม 2019

ในสังคมที่ทุกอยางเรงรีบ การจราจรติดขัด การออกจากบานไปทานขาวหรือจับจาย
ใชสอยสิ่งตาง ๆ นั้น ยังนับเปนเรื่องยากสําหรับใครหลาย ๆ คน จะดีแคไหนหากเรา
สามารถมี ทุ ก อย างที่ เราต อ งการได โดยไม จํ าเป น ต อ งออกไปซื้ อ หรื อ แม ก ระทั่ ง
การกดซื้อของเดิม ๆ และจายเงินบนชองทาง E-commerce ทุกครั้งเปนประจํา ซึ่งอาจ
ไมจําเปนอีกตอไป ถาเรา Subscribe กับบริษัทที่คอยสงสินคาตาง ๆ ใหเราถึงหนาบาน
ไดอยางสมํ่าเสมอ
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ระบบ Subscription นี้ เปนโมเดลธุรกิจที่ใหบริการสงสินคาถึงหนาบาน เพียงจายคาสมาชิกใหกับบริษัท
อาจเป น ได ทั้ ง แบบส ง สิ น ค าที่ ผู บ ริ โภคระบุ ต ามความต อ งการล ว งหน า หรื อ คั ด สรรสิ นค าต าง ๆ
แทนผู บริ โภค ซึ่งโมเดลนี้ จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสมาชิกและผู้ให้บ ริการ จากการสํารวจโดย
สถาบั น McKinsey & Company ระบุ ว่ า อัต ราการเติ บ โตของมู ล ค่ า ตลาด Subscription ผ่ า นทางระบบ Ecommerce ในสหรัฐฯ เติบโตอย่างรวดเร็วถึง 115% ต่อปี ในช่วง 2011-2016 (จาก 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี
2011 เป็ น 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2016) สะท้อนได้ถึงศักยภาพในการขยายตัวของระบบ Subscription
ซึง่ แต่ละธุรกิจมีจุดเด่นทีแ่ ตกต่างกันในการนําโมเดลนี้มาใช้
หนึ่งในธุรกิจที่น่าสนใจคือ “Graze” ที่ปรับใช้รูปแบบ Subscription โดยการจัดส่งกล่องขนมทานเล่นให้กบั สมาชิก
ทุกสัปดาห์แตกต่างกันตามความชอบทีส่ มาชิกระบุไว้ เช่น ของทานเล่นหลังออกกําลังกาย หรือของทานเล่นสําหรับ
ผูท้ านมังสวิรตั ทิ ต่ี อ้ งการสารอาหารมากกว่าคนทัวไป
่ โดยแต่ละกล่องบรรจุไปด้วย ธัญพืช ผลไม้อบแห้ง และถัวชนิ
่ ด
ต่ า ง ๆ มีผู้เชี่ย วชาญด้า นโภชนาการคอยควบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารและรสชาติ จะเห็น ได้ว่ า “Graze” เลือ กวาง
คาแรคเตอร์ข องตัว เองค่ อ นข้า งชัด เจน คือ การตอบรับ กระแสใส่ ใจสุข ภาพ ประกอบกับ การเลือ กใช้รูป แบบ
Subscription ทําให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ส่งผลให้บริษัท Nature delivered ผู้ก่อตัง้ “Graze”
มีอ ัต ราการเติ บ โตของรายได้ เ ฉลี่ย สะสมที่ 19% ต่ อ ปี จาก 21 ล้ า นปอนด์ ใ นปี 2012 เป็ น 50 ล้า นปอนด์
ในปี 2017 ก่อนจะถูกซือ้ กิจการโดย Unilever ในช่วงต้นปี 2019
นอกจาก “Graze” แล้ว “Dollar Shave Club” เป็ นอีกธุรกิจที่รเิ ริม่ ใช้รูปแบบ Subscription ในสหรัฐฯ โดยการส่ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้าโกนหนวด โฟมล้างหน้า และยาสีฟนั ให้กบั สมาชิกทุก 2 เดือน (อาจเป็ น 3 หรือ 6 เดือน
ตามแต่สมาชิกระบุ) โดยสมาชิกสามารถเลือกได้ว่าต้องการสินค้าประเภทใดบ้าง เช่นหาก Subscribe ผลิตภัณฑ์
โกนหนวด จะได้รบั Starter set (มีด โกน ครีมโกนหนวด) และหลังจากนัน้ ในทุ ก 2 เดือนจะได้รบั Restock set
(ใบมีด โกน ครีม โกนหนวด) เป็ น ต้น โดย “Dollar Shave Club” ชูจุ ด เด่ น ด้า นตัว สิน ค้าที่ไม่ ส ามารถหาได้ต าม
ท้องตลาดหากไม่สมัครสมาชิกกับทางบริษทั ผ่านรูปแบบ Subscription ซึง่ ราคาสินค้าสําหรับสมาชิกนี้มรี าคาถูกกว่า
เมื่อเทียบกับการซือ้ สินค้าในกลุ่มประเภทเดียวกัน
ั หาในการเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภค เช่น เสื้อผ้า
รวมถึงโมเดลธุรกิจอย่าง “Rent the Runway” ที่ม องเห็นป ญ
แบรนด์เนมมีราคาแพง หรือเสื้อผ้าที่ใช้ในโอกาสสําคัญ ถูกใช้เพียงครัง้ เดียว “Rent the Runway” จึงนํ ารูปแบบ
Subscription มาใช้ โดยสมาชิกสามารถเช่าเสือ้ ผ้าได้ไม่จาํ กัดจํานวนในระยะเวลาทีก่ าํ หนด มีให้เลือกทัง้ ระยะสัน้ 4
ถึง 8 วัน หรือ 1 ถึง 2 เดือน และมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ ไซส์ สไตล์ ซึง่ หากสมาชิกรูส้ กึ ชอบตัวไหนเป็ นพิเศษ
ก็สามารถเลือกซื้อสินค้านัน้ ๆ เป็ นของตนได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ซึ่ง “Rent the Runway” มีการนํ าข้อมูล
ของผูบ้ ริโภคไม่ว่าจะเป็ น ความชอบ ไลฟ์สไตล์มาปรับใช้กบั ธุรกิจ ทําให้สามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี
ทัง้ นี้ประเทศไทยเองเริม่ มีการนํ ารูปแบบ Subscription มาใช้บ้างแล้ว อย่าง Beautrium beauty box ให้บริการส่ง
สินค้าออกใหม่ประเภท เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ในทุก ๆ เดือน หรือ Orgbox ทีบ่ ริการส่งสินค้าออร์แกนิค
ประเภท ผัก ผลไม้ ให้แก่สมาชิกทุกอาทิตย์ เป็ นต้น จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าการนํ าธุรกิจ Subscription
มาใช้นนั ้ จําเป็ นต้องมีกลยุทธ์ทแ่ี ตกต่าง ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านตัวสินค้าหรือบริการ ราคาและการตลาด
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ผูประกอบการควรวางกลยุทธอยางไรหากสนใจนําระบบ Subscription มาใช ?
ผู้ป ระกอบการควรมีก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ช ัด เจนและเฉพาะเจาะจง เพื่ อ นํ า เสนอสิน ค้ า และบริก ารให้ แ ก่ ส มาชิก
ได้อย่างตรงจุด การมีกลุ่มลูกค้าที่ชดั เจนสามารถสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ไี ด้ง่าย และยังทําให้เกิดความน่ าเชื่อถือ
ระหว่างผูป้ ระกอบการและลูกค้าอีกด้วย
การตัง้ ราคาที่เหมาะสมและมีความยืดหยุ่น เป็ นหนึ่งในกลยุทธ์ทส่ี ําคัญในการเริม่ ต้นระบบ Subscription ราคาที่
กําหนดต้องสามารถทําให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ ถึงความคุม้ ค่าในการจ่ายค่าสมาชิกในแต่ละครัง้ ซึง่ ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะ
ขัน้ ตอนการคํานวณราคาแบบสมาชิกนัน้ ซับซ้อนกว่าการตัง้ ราคาสินค้าทัวไป
่ เนื่องจากต้องคํานึงถึงต้นทุนของสินค้า
และบริการ ต้นทุนค่าขนส่ง ราคาสินค้าของคู่แข่ง เป็ นต้น นอกจากนี้ราคาของ Subscription ควรมีราคาไว้หลาย
ระดับ เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือก/เปลีย่ นรูปแบบของ Subscription ได้ตลอดระยะเวลาในการเป็ นสมาชิก นับเป็ น
อีกหนึ่งปจั จัยทีส่ ามารถตอบโจทย์ความต้องการทีห่ ลากหลายของผูบ้ ริโภค
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อีก ทัง้ ผู้ประกอบการควรนํ าข้อมูลสมาชิกมาวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรม ความชอบ ไลฟ์ สไตล์ ที่มีความ
แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างแม่นยํา เป็ นปจั จัย
ทีจ่ ะทําให้ประสบความสําเร็จในระบบ Subscription ได้ ซึง่ ทัง้ หมดนี้สามารถสร้างคุณค่าให้กบั สินค้าและบริการได้
เป็ นอย่างดี

ความทาทายที่ผูประกอบการอาจเผชิญ
การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง สิง่ หลักที่ต้องคํานึงคือ Shelf life (อายุของสินค้า) และ Safety stock (สินค้าคง
คลังขัน้ ตํ่า) เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างจํานวนสินค้า และจํานวนสมาชิกของแต่ละธุรกิจ การสร้างความสมดุลนัน้
ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่มสี ตู รตายตัวเนื่องจากแต่ละธุรกิจมีปจั จัยทีต่ ้องคํานึงแตกต่างกัน เช่น สินค้าทีม่ วี นั หมดอายุ
อย่าง อาหาร เครื่องสําอาง เป็ นต้น การประเมินจํานวนสมาชิกทีค่ าดว่าจะเพิม่ -ลดเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเพราะหากคํานวณ
ผิดพลาด นันหมายถึ
่
งสินค้าทีจ่ ะเหลือในคลังสินค้าเน่าเสีย
อย่ างไรก็ดี ผู้ป ระกอบการสามารถลดความเสี่ย งกับ สิน ค้าคงคลังได้ โดยการจัด ส่งสิน ค้าคงคลังนัน้ ๆ ส่งเป็ น
Surprise box ให้ผู้บริโภค หรือปะปนไปกับสินค้ายอดนิยมเพื่อให้สมาชิกได้ลองสินค้าใหม่ ๆ ทัง้ ยังสามารถเพิ่ม
ความน่าสนใจของโมเดล Subscription แก่สมาชิกได้อกี ด้วย
การรักษาลูกค้าในระยะยาว การคงไว้ซ่งึ ความน่ าสนใจแก่ Subscriber ในระยะยาวเป็ นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก หากมี
สินค้าเพียงชนิดเดียวจําเป็ นต้องมีจุดแข็งทีช่ ดั เจน ไม่ว่าจะเป็ นสินค้าทีไ่ ม่สามารถหาได้ตามท้องตลาด การให้บริการ
ที่ดีเยี่ยม หรือราคาสินค้าที่ถูก หากผู้ประกอบการไม่มีจุดแข็งที่ชดั เจนดังกล่าว มีโอกาสที่ผู้บริโภคจะเกิดความ
เบื่อหน่ายได้เร็วกว่าปกติ
ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรสร้างความน่ าสนใจ ไม่ว่าจะเป็ น การแตกไลน์ผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อย ๆ หรือการใช้การตลาด
เชิง รุ ก โดย Emotional marketing เพื่อ สร้า งประสบการณ์ ร ะหว่ า งผู้ใ ห้แ ละผู้ ร ับ ตลอดจนการมอบสิท ธิพิเศษ
แก่สมาชิก เพื่อรักษากลุ่มลูกค้าทีม่ อี ยู่ และดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่
ซึง่ อีไอซีมองว่า Subscription ในไทยจะเติบโตได้ดนี นั ้ ต้องมีการใช้ E-commerce อย่างแพร่หลาย มีระบบการขนส่ง
ทีม่ คี ุณภาพ และมีความสนใจเลือกซือ้ สินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche market) มากขึน้ ปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคเริม่ หันมาซือ้ ของ
ผ่าน Online เป็ นจํานวนมากเห็นได้จากการเติบโตของ E-commerce ของไทย มีมูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านบาทในปี
2018 มีอตั ราการเติบ โตเฉลี่ย สะสมตัง้ แต่ ปี 2014 ถึง 2018 อยู่ท่ี 12% นอกจากนี้ การให้บ ริการขนส่งสิน ค้ามี
คุณภาพมากขึน้ ทําให้ผบู้ ริโภคไว้วางใจทีจ่ ะให้ของส่งตรงถึงหน้าบ้าน อีกทัง้ เทรนด์ความสนใจของผูบ้ ริโภค ทีม่ ผี ล
ทํ า ให้ ผู้บ ริโ ภคมีค วามสนใจเลือ กซื้อ สิน ค้า เฉพาะกลุ่ ม (Niche market) ไม่ ว่ า จะเป็ น เทรนด์ส ิน ค้า ออร์แ กนิ ค
เทรนด์การดูแลสุขภาพ เทรนด์การแต่งหน้าสไตล์เกาหลี การนํารูปแบบ Subscription มาใช้เพื่อเกาะกระแสต่าง ๆ
จึงเป็ นอีกหนึ่งปจั จัยในการก่อให้เกิดรูปแบบสมาชิกนี้
สิง่ เหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้ Subscription สามารถขยายตัวได้ในประเทศไทย ทัง้ ยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและความ
พร้อม จึงนับเป็ นโอกาสสําหรับผูป้ ระกอบการไทยในการปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการที่
หลากหลายในปจั จุบนั
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ถึงอย่างไรผู้ประกอบการยังต้องตระหนักเสมอว่ารูปแบบ Subscription นัน้ มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่ต่ํา (Low
barriers to entry) ทําให้เกิดผูเ้ ล่นหน้าใหม่ได้ง่าย รวมถึงความเสีย่ งในการถูกลอกเลียนแบบสินค้าและบริการ ดังนัน้
แม้ว่าการนํารูปแบบ Subscription มาใช้จะได้รบั ความน่าสนใจจากผูบ้ ริโภค และมีปจั จัยสนับสนุน แต่ผปู้ ระกอบการ
ต้องวางกลยุทธ์ทช่ี ดั เจน และพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับความท้าทายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
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นักวิเคราะห์
Economic Intelligence Center (EIC)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
EIC Online: www.scbeic.com
Line: @scbeic
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