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Snapdeal: ควาโอกาสใหเปนของเรา 

 

“ไมมีใครมองเห็นรอยเทาของผูท่ีเดินตามผูอื่น” 

- สุภาษิต 

 

 เมื่อ Flipkart ทําใหธุรกิจคาปลีกออนไลนเปนท่ีนิยมในอินเดียได ก็มีหลายบริษัททําตาม

แบบอยาง บางก็สําเร็จ บางก็ลมเหลว แตมีชายสองคนท่ีไมยอมเดินตามรอยเทาใคร และเชื่อวา

พวกเขาสามารถกาวขึ้นมาเปนผูนําตลาดแทน Flipkart ได นั่นก็คือ Kunal Bahl และ Rohit 

Bansal คูหูท่ีรวมกันกอตั้งบริษัทท่ีชื่อวา Snapdeal 

สํานักงานสงเสรมิการคาในตางประเทศ ณ กรุงนิวเดล ี

รายงานสถานการณเศรษฐกิจการคาอินเดีย 
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ในเดือนมิถุนายน 2554 หมูบานหางไกลแหงหนึ่งในทางเหนือของอินเดียไดเปล่ียนชื่อ

หมูบานจาก Shivanagar เปน Snapdeal.com Nagar เพราะบริษัทคาปลีกออนไลน ท่ี ช่ือ 

Snapdeal ไดชวยจัดการแหลงน้ําในหมูบาน โดยติดตั้งปมโยกบาดาล 15 ปม ทําใหผูคนใน

หมูบานไมตองเดินหลายกิโลเมตรเพ่ือหาน้ําใช แมวา Snapdeal ไมไดหวังวาชาวบานจะทําแบบ

นั้น แตก็แสดงใหเห็นวาผูใจบุญยอมมีคนชื่นชม 
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นอกจากนี้แลว ป 2554 ยังเปนจุดเปล่ียนสําคัญของ Snapdeal เพราะเปนปท่ีบริษัทกาว

ขึ้นมาเปนหนึ่งในบริษัทดานอีคอมเมิรซชั้นนําของอินเดียไดในท่ีสุด 

 

เมื่อวีซาหมดอายุ 

Kunal Bahl และ Rohit Bansal เรียนดวยกันท่ี Delhi Public School ในนิวเดลี ท้ังคู

เจอกันในชั้น ม.5 เมื่อเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร และมีความฝนท่ีจะมีธุรกิจของตัวเองเหมือนกัน 

พวกเขาคิดวาจะเรียนใหจบ แลวเรียนตอท่ี IIT หางานทําสักพัก และกอตั้งบริษัทของตัวเอง 

การเรียนตอท่ี IIT ไมใชเร่ืองงาย ท้ังสองตองผานการสอบ joint entrance examinations 

หรือท่ีเรียกส้ันๆ วา JEEs ใหได ซึ่งสําหรับ Kunal แลวถือวาไดรับความกดดันเปนสองเทา เพราะ

พ่ีชายของเขาก็สอบผานและไดเขาเรียนท่ี IIT Delhi และทุกคนก็หวังวาเขาจะเดินตามรอยเทา

พ่ีชายไดเชนกัน เขาพยายามสอบอยูสองป แตก็ไมผาน จึงเลือกท่ีจะไปเรียนตอดานวิศวกรรมท่ี 

University of Pennsylvania ในสหรัฐอเมริกาแทน และเรียนธุรกิจท่ี Wharton School ไปดวย 

จากนั้นเขาไดงานทําท่ีในตําแหนงนักพัฒนาธุรกิจท่ี Microsoft  

สวน Rohit Bansal สอบเขา IIT Delhi ได และเรียนตอท่ีนั่นจนจบปริญญาโท จากนั้นเขา

ไดงานทําท่ี Capital One Financial Corporation สาขาเดลี ซึ่งเปนบริษัทดานธนาคารท่ีใหญ

เปนอันดับแปดในสหรัฐอเมริกา 

ท้ังคูยังคงพูดคุยกันถึงแผนในการสรางบริษัทของตัวเอง แตก็ยังไมไดจริงจังมากนัก 

แรงผลักดันสําคัญท่ีทําใหท้ังคูเร่ิมคิดเร่ืองนี้กันอยางจริงจังก็เม่ือวีซา H-1B ของ Kunal กําลังจะ

หมดอายุ และเขาถือวานี่เปนสัญญาณบงบอกวาเขาควรกลับมาอินเดียเพ่ือเร่ิมแผนท่ีเขาวางไวมา

นานไดแลว ในขณะเดียวกัน วีซาทํางานในสหรัฐฯ ของ Rohit เพ่ิงไดรับการอนุมัติพอดี แตเขา

เลือกท่ีจะอยูอินเดียตอ และสานฝนท่ีเขาวาดไวกับ Kunal มานานใหสําเร็จเสียที 

 แตการเร่ิมตนยอมเต็มไปดวยอุปสรรคเสมอ ผูท่ีประสบความสําเร็จคือผูท่ีไมยอมแพตอ

ความลมเหลวเหลานั้นตางหาก ซึ่งก็เชนเดียวกับกรณีของ Snapdeal โดย Bahl ไดกลาวไววา 

“ผมคิดไวแลววาชีวิตของผมจะมีความลมเหลวมากมาย แตความลมเหลวเหลานั้นแหละท่ีจะชวย
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ทําใหเราแข็งแกรง” หลังจากท่ี Rohit และ Kunal ไดกอตั้งบริษัทแรกของตัวเอง Jasper 

Infotech แลว พวกเขาก็ไดตัดสินใจเขาสูธุรกิจคูปอง โดย Bahl ไดแนวคิดนี้จากการจองคูปองซื้อ

ของเมื่อคร้ังท่ีเขายังเรียนอยูท่ีสหรัฐฯ คูปองของพวกเขาจะชวยเชื่อมโยงระหวางลูกคาและรานคา

ปลีก ลูกคาจะไดรับสวนลดจากการใชคูปองในระยะเวลาท่ีกําหนดไว Jasper Infotech ขายคูปอง

หนึ่งเลมในราคา 400 รูป เรียกมันวา Money Saver และคิดวามันจะประสบความสําเร็จอยางสูง 

แตปรากฏวาหลายเดือนผานไป ยอดขายก็ยังไมกระเตื้อง เพราะลูกคายังไมเชื่อวาพวกเขาจะใช

คูปองไดจริง และคูปองมีระยะเวลากําหนดไว สวนผูขายก็คิดวาสินคาของตนมีระดับและไมควรมี

สวนลดในการขาย กองคูปองท่ียังคงขายไมไดทําใหพวกเขาไดรับประสบการณวาพวกเขาไมควร

ทําธุรกิจท่ีเก็บตุนสินคาไวเอง และนั่นคือส่ิงท่ี Snapdeal ทําไดในเวลาตอมา 

 เนื่องจากระบบคูปองแบบเลมไมประสบความสําเร็จ สองคูหูจึงเปล่ียนมาใชระบบคูปองบน

มือถือและคูปองแบบบัตรขูดแทน และยังไดใหลูกคาทดลองใชฟรีหนึ่งเดือนแรก หลังจากนั้นพวก

เขาจะคิดคาบริการเดือนละ 99 รูป และนี่ทําใหธุรกิจเร่ิมประสบความสําเร็จ 

 จากนั้นพวกเขาเร่ิมขยายโมเดลธุรกิจเปนแบบ B2B2C (ธุรกิจสูธุรกิจสูผูบริโภค) บัตร

สวนลดถูกจําหนายใหแกบริษัทท่ีสามารถใชบัตรเหลานี้เปนรางวัลใหแกพนักงานได Jasper 

Infotech เร่ิมรูสึกวาพวกเขาประสบความสําเร็จอยางจริงจัง โดยสามารถขายบัตรสวนลดไดหลาย

แสนใบ และสรางเครือขายความสัมพันธท่ีดีกับแบรนดใหญๆ ได 

 

2 ลานเหรียญที่สรางความแตกตาง 

 เมื่อ Bahl เร่ิมเขาไปพูดคุยกับ Vani Kola กรรมการผูจัดการของ IndoUS Venture 

Partners (IUVP) หลายคร้ัง Kola ก็เร่ิมเขาใจในแนวคิดของผูกอตั้ง Jaspar Infotech ท้ังสอง 

และไดรวมลงทุนในบริษัทเปนจํานวน 2 ลานเหรียญสหรัฐในเดือนกันยายน 2552 ตอมาในเดือน

กุมภาพันธ 2553 Snapdeal ก็ไดรับการเปดตัว โดยใชชื่อเว็บไซต Snapdeal.in เนื่องจากโดเมน 

Snapdeal.com ถูกซื้อไปแลว จนกระท่ังเดือนพฤษภาคมในปเดียวกัน บริษัทถึงสามารถใชโดเมน 

Snapdeal.com ท่ีตองการได โดยเสียคาใชจายในการซื้อโดเมนกวา 3,000 เหรียญสหรัฐ 
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 IUVP และ Kola เขามาถูกจังหวะพอดี เพราะสามเดือนกอนหนานั้น ผูกอตั้งท้ังสองมีเงิน

เหลืออยูในบัญชีบริษัทเพียงแค 1,000 เหรียญสหรัฐ และยังตองจายคาพนักงานกวา 10,000 

เหรียญสหรัฐ เงินลงทุนท่ีพวกเขาไดจึงทําใหท้ังคูไมตองปดบริษัทไป แตส่ิงท่ีพวกเขาไดรับท่ีมีคา

มากกวาเงินก็คือประสบการณดานการเปนผูประกอบการของ Kola เพราะ Snapdeal เติบโต

อยางรวดเร็วและพวกเขาตองการผูนําท่ีสามารถนําทีมท่ีเติบโตขึ้นเร่ือยๆ ได คําแนะนําจาก Kola 

ในการบริหารจัดการพนักงานและบริษัทจึงเปนประโยชนตอสองผูนําของ Snapdeal อยางมาก 

 หลังจาก Snapdeal เปดตัวได 3 สัปดาห พวกเขาก็เร่ิมเห็นทิศทางท่ีดีขึ้นเร่ือยๆ แมวา

เว็บไซตจะติดขัดอยูบางในชวงแรก แตก็ไดรับการปรับปรุงใหใชงานไดราบร่ืนได มิเพียงแคแบรนด

เล็กๆ เทานั้นท่ีสนใจ Snapdeal แตแบรนดใหญๆ ก็เร่ิมเสนอโปรโมชั่นตางๆ บนเว็บไซตของ 

Snapdeal ดวย  

 จากนั้นในเดือนมกราคม 2554 Snapdeal ไดรับเงินลงทุนเพ่ิมอีก 10 ลานเหรียญสหรัฐ

จากหนึ่งในกองทุนอันดับตนๆ ของอินเดีย Nexus Venture Partners ซึ่งทําให Snapdeal 

สามารถดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น และไดรับเงินลงทุนเพ่ิมอีก 45 ลานเหรียญสหรัฐ

จาก Bessemer Venture Partners ในเดือนกรกฎาคม 2554 

 

การเดินทางทีท่ําใหทุกอยางเปลี่ยนไป 

 ผูกอตั้ง Snapdeal ใหความสนใจตอคําติชมจากผูบริโภคและขอเสนอแนะจากผูลงทุนใน

บริษัทมาโดยตลอด ผูลงทุนบางสวนแนะนําใหผูกอตั้งท้ังสองเดินทางไปยังจีนเพื่อศึกษาธุรกิจท่ีนั่น 

และนั่นคือการเดินทางท่ีถือเปนจุดเปล่ียนของ Snapdeal 

 ส่ิงท่ีไดเรียนรูในเมืองจีนทําใหพวกเขาท่ึง บริษัทอีคอมเมิรซท่ีนั่นมีขนาดใหญมาก และ

ไมไดมากจากภาคบริการ (เหมือน Snapdeal ณ ตอนนั้น) แตมาจากการขายสินคาออนไลน ซึ่ง 

Snapdeal กําลังเร่ิมท่ีจะทํา แตยังไงก็เทียบไมไดกับปริมาณท่ีบริษัทอีคอมเมิรซจีนเหลานั้นทําอยู 

เห็นไดชัดวาหาก Snapdeal ตองการเติบโตมากกวานี้ พวกเขาจะเนนแคภาคบริการไมได 

เนื่องจากผูบริโภคยังถูกจํากัดอยูแคเมืองใหญๆ แตตองเปนการเติบโตท่ีมาจากเมืองเล็กๆดวย 
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 Bahl และ Bansal จึงตระหนักไดวาพวกเขาควรกําหนดขนาดธุรกิจของตัวเองใหม โดย

เนนท่ีภาคผลิตภัณฑมากขึ้น ซึ่งเปนส่ิงท่ีพวกเขาไมอยากจะทําเพราะมีคูแขงในตลาดมากพอแลว 

นอกจากนี้ ปญหาก็คือพวกเขาจะโนมนาวคณะกรรมการบริหารและผูลงทุนในบริษัทใหเห็นดวยใน

เร่ืองนี้ไดอยางไร และพวกเขาจะแขงขันกับคูแขงท่ีแข็งแกรงอยาง Flipkart ไดอยางไร 

 ในป 2554 ผูใชอินเตอรเน็ตของจีนถือเปนรอยละ 38 ของจํานวนประชากรท้ังหมด และมี

จํานวนผูซื้อของออนไลนเปนรอยละ 36 ของจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตท้ังหมด มูลคาของตลาดอี

คอมเมิรซของจีน ณ ตอนนั้นอยูท่ี 120 พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเปนเพียงประมาณรอยละ 5 

ของมูลคาตลาดคาปลีก เมื่อเทียบกันแลว ตลาดอีคอมเมิรซของอินเดียมีมูลคาเพียง 6.3 พันลาน

เหรียญสหรัฐ และตลาดคาปลีกมีมูลคาประมาณ 470 พันลานเหรียญสหรัฐ ในขณะท่ีบริษัทดาน

ธุรกิจออนไลนของจีนมีสวนในธุรกิจคาปลีกประมาณรอยละ 5 แตอินเดียกลับต่ํากวานั้น คือเพียง

ประมาณรอยละ 1 ซึ่งแสดงใหเห็นวามีโอกาสดานธุรกิจอีกนับไมถวน ส่ิงท่ีตองตัดสินใจก็คือ 

Snapdeal จะใชโมเดลธุรกิจแบบ marketplace หรือวาแบบตุนสินคาเองตามบริษัทอีคอมเมิรซ

อ่ืนๆ โมเดลธุรกิจแบบตุนสินคาทําใหสูญเงินงาย และทําใหปริมาณสินคามีจํานวนจํากัด แตหาก 

Snapdeal ใชโมเดลธุรกิจแบบ marketplace ก็จะขยายขนาดธุรกิจไดงายกวาและใชเงินทุนนอย

กวาดวย 

 นักลงทุนรับฟงเหตุผลของผูกอตั้งท้ังสอง และเปนท่ีชัดเจนวาตองมีการเปล่ียนแปลง

เกิดขึ้น ปลายป 2556 หลายคนเร่ิมเชื่อวา Snapdeal กําลังจะปดตัวลงแลว และผูกอตั้งท้ังสองก็รู

วาจะไมไดเงินลงทุนมางายๆอีกแลว Bahl ไดติดตอกับ eBay และไดรับเงินลงทุน 50 ลานเหรียญ

สหรัฐในเดือนเมษายน 2556 และอีก 133.77 ลานเหรียญสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ 2557 จาก 

eBay, Kalaari Capital, Nexus Venture Partners, Bessemer Venture Partners, Intel 

Capital และ Saama Capital หลังจากนั้นอีก 105 ลานเหรียญสหรัฐในเดือนพฤษภาคม 2557 

จาก Temasel, BlackRock, Myriad, Tybourne และ Premji Invest จนทําให Snapdeal มี

มูลคาถึง 1 พันลานเหรียญสหรัฐ 
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 การลงทุนจากนักลงทุนเหลานี้ทําให Snapdeal ไดรับความสนใจจากหนึ่งในผูท่ีไดรับ

ความนับถือจากภาคธุรกิจมากท่ีสุดคนหนึ่ง นั่นก็คือ Ratan Tata ซึ่งไดลงทุนกับ Snapdeal แบบ

ไมเปดเผยตัวเลขในเดือนสิงหาคม 2557 ทําใหมีผูสนใจท่ีจะลงทุนกับ Snapdeal มากขึ้นเร่ือยๆ  

เชน Masayoshi Son ประธานบริษัท SoftBank จากญี่ปุน ท่ีลงทุนเพิ่มอีก 627 ลานเหรียญสหรัฐ 

Son ยังลงทุนในบริษัทยักษใหญของจีนอยาง Alibaba เชนกัน ซึ่งทําใหทุกคนสนใจ Snapdeal 

มากขึ้นอีก 

 

ถึงคราวกวานซื้อบริษัท 

 Snapdeal ไดซื้อบริษัทอ่ืนอยางรวดเร็วดังเชนการเติบโตของบริษัท โดยเร่ิมจากการซื้อ 

Grabbon ธุรกิจการซื้อแบบกลุมจากบังกาลอร ในเดือนมิถุนายน 2553 Grabbon มีโครงสราง

ธุรกิจคลายกับ Groupon ของสหรัฐฯ ส่ิงท่ีทําให Snapdeal สนใจ Grabbon ก็คือทีมงานใน

บริษัทและฐานลูกคาในบังกาลอรท่ีจะทําให Snapdeal ขยายตัวไดอยางรวดเร็ว สองผูนําของ 

Grabbon ซึ่งก็คือ Tony Navin และ Sandeep Komaravelly ไดถูกดึงมารวมงานกับ Snapdeal 

ดวย ท้ังคูมีประสบการณดานธุรกิจการซื้อแบบกลุมมายาวนาน ความเขมแข็งดานเทคโนโลยีและ

การพัฒนาเครือขายผูคาของ Grabbon ยังมีสวนชวยให Snapdeal เติบโตดานนี้ไดไมยาก 

 สองปตอมา Snapdeal หันมาเนนท่ีการคาปลีกสินคากีฬา Esportsbuy.com ซึ่งกอตั้งใน 

2554 และทํารายไดกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐในปแรก Snapdeal ไดซื้อ Esportsbuy.com ใน

มูลคา 10 – 14 ลานเหรียญสหรัฐในเดือนเมษายน 2555 ทําให Snapdeal ขยายตัวในภาคธุรกิจ

นี้ได 

 ในป 2556 Snapdeal ไดซื้อ Shopo.in ธุรกิจอีคอมเมิรซแบบ marketplace ท่ีเนนสินคา

ทํามือและสินคาของนักออกแบบอินเดีย โดยคาดวาจะทําให Snapdeal เขาถึงสินคาเหลานี้ไดงาย

ขึ้น และชวยใหเปดตลาดในประเทศใหแกสินคาเหลานี้ได 

 ตอมา Snapdeal ไดซื้อ Doozton.com ธุรกิจออนไลนดานสินคาแฟชั่นและไลฟสไตล ใน

เดือนเมษายน 2557 ซึ่งถือเปนการลงทุนท่ีคุมคาเพราะสินคาแฟชั่นสามารถทํากําไรไดสูง 
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 นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2557 Snapdeal ยังไดซื้อเว็บไซตแนะนําของขวัญออนไลน 

Wishpicker ซึ่งกอตั้งกอนท่ี Snapdeal จะซื้อไปเพียงหนึ่งป และซื้อหุนรอยละ 10 ในเว็บไซต

เปรียบเทียบราคา Smartprix.com จากบริษัท Smarprix Web Pvt. Ltd. และซื้อเพิ่มขึ้นในเวลา

ตอมา จนทําให Snapdeal กลายเปนบริษัทอีคอมเมิรซแรกท่ีเปนเจาของเว็บไซตเปรียบเทียบ

ราคาและผลิตภัณฑ ทําให Snapdeal สามารถแขงขันกับคูแขงอยาง Amazon ซึ่งภายหลังเปน

เจาของ Junglee เว็บไซตเปรียบเทียบราคาได และยังทําใหเว็บไซตเปรียบเทียบราคาอ่ืนๆ เชน 

Zopper.com, MySmartPrice.com, YouTellMe.com และอ่ืนๆ ไดรับความสนใจจากบริษัทอี

คอมเมิรซอื่นๆ อีกดวย 

 ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2558 Snapdeal ไดซื้อ Exclusively.com เว็บไซตจําหนาย

สินคาแฟชั่นระดับพรีเมียม ตามเปาหมายในการลงทุนในภาคธุรกิจแฟชั่น ซึ่งเติบโตเร็วท่ีสุดใน

ธุรกิจอีคอมเมิรซของอินเดีย การซื้อ Exclusively.com ยังทําให Snapdeal สามารถดึงดูดผูซื้อ

ผูหญิง ซึ่งขณะนั้นคิดเปนเพียงรอยละ 30 ของผูซื้อสินคาจาก Snapdeal ไดมากขึ้นอีกดวย 

 หลังจากนั้น Snapdeal ยังทําใหโลกของตลาดอีคอมเมิรซอินเดียส่ันสะเทือนดวยการซื้อ 

FreeCharge ท่ีกอตั้งโดย Kunal Shah ดวยมูลคา 400 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 24,000 

ล านรูป ในขณะนั้น ทําให  Snapdeal และ FreeCharge กลายเปนผูนํ าแพล็ตฟอรม m-

commerce ของอินเดียท่ีมีลูกคารวมกันประมาณ 40 ลานคน และยังทําใหลูกคาอายุนอยสนใจ 

Snapdeal มากขึ้นอีกดวย 

 

แตกตางกันออกไป 

 ในอินเดีย บริษัทอีคอมเมิรซรายใหญตางมีโมเดลธุรกิจแตกตางกัน Snapdeal เปนบริษัท

แรกท่ีเลือกใชโมเดลแบบ marketplace แบบเต็มตัว ในขณะท่ี Flipkart เนนโมเดลแบบเก็บสินคา

เอง และลงทุนไปกับโลจิสติกสและโกดังสินคา Snapdeal ชวยทําใหผูจัดหาสินคารายยอยไดมี

ตัวตนบนโลกออนไลน และเนื่องจาก Snapdeal ไมไดเก็บสินคาไวเอง จึงสามารถลงทุนไปกับการ

ขยายธุรกิจไดมากกวาบริษัทแบบเก็บสินคาเองไดอยางนอย 3 – 4 เทา 



Disclaimer: การเผยแพรขอมูลใน “รายงานสถานการณเศรษฐกิจการคาอินเดีย” มีวัตถปุระสงคเพื่อเปนการใหขอมลูแกผูสนใจเทานั้น สํานกังาน
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 และดวยราคาท่ีดินท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเร่ือยๆ ในเขตชานเมืองของอินเดีย จึงเปนท่ีแนนอนวา

บริษัทท่ีตองมีโกดังในการจัดเก็บสินคาตองเสียคาใชจายไปกับโกดังมากขึ้นอีก แมวา Snapdeal 

จะไดเปรียบในเร่ืองน้ี แตก็ตองใสใจกับการพัฒนาคุณภาพหมวดหมูสินคาและการขนสงเพ่ือให

ลูกคาไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ความสําเร็จของ Snapdeal ขึ้นอยูกับความเร็วของบริษัทในการตอบรับความเปล่ียนแปลง

ของตลาด และความสามารถของพวกเขาในการเพ่ิมความพึงพอใจในประสบการณของลูกคา ซึ่ง

ขึ้นอยูปจจัยภายในมากกวาภายนอก พูดงายๆก็คือ ความสําเร็จของ Snapdeal ขึ้นอยูกับ

ความสามารถของพวกเขาในการทําใหธุรกิจทํากําไรได จุดแข็งของพวกเขาก็คือการเปนบริษัทท่ี

พัฒนาเทคโนโลยีเอง และในสวนท่ีพวกเขาพัฒนาเองไมได ก็ซื้อบริษัทอื่นเขามาชวยแทน 

 คงไมไดเปนการกลาวเกินจริงนัก หากจะพูดวา Snapdeal ดําเนินตามปรัชญาของ 

Alibaba ในการลงทุนในวันนี้เพ่ืออนาคตท่ีดีกวา ท้ังสองบริษัทตางเนนการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและเทคโนโลยีท่ีจะชวยแกปญหาสําหรับลูกคาและผูจัดหาสินคาได ดวยความอดทนของ

และความสามารถของทีมงาน 

 ส่ิงท่ีสามารถอธิบายวัฒนธรรมองคกรของ Snapdeal ไดดีท่ีสุด นาจะเปนการท่ีบริษัทคิด

วาคูแขงของพวกเขาไมนาจะเปน Flipkart หรือ Amazon แตเปนบริษัทท่ียังไมมีตัวตน ณ 

ขณะนั้น พวกเขาจึงลงทุนในบริษัทสตารทอัพใหมๆ เชน Gigstart.com, Bewakoof.com, 

Tripoto.com และ TinyOwl.com ซึ่งเปนธุรกิจแตกตางกันออกไป สตารทอัพเหลานี้บริหารโดย

ผูประกอบการหนาใหม จึงทําใหผูกอตั้งท้ังสองของ Snapdeal สามารถติดตามเทรนดใหมๆ ได

ตลอดเวลา 

 

หนทางตอไปของ Snapdeal 

 ในชวงท่ีใครๆ ตางก็สงสัยวาภาคอีคอมเมิรซกําลังอยูในฟองสบูท่ีรอวันแตกอยูหรือไม Bahl 

และ Bansal กลับมองวายังคงอีกไกลกวาจะถึงวันนั้น Bahl มองวาธุรกิจของเขาเปนสัดสวนของ

การบริโภคมากกวาปริมาณการคาปลีก ปริมาณการบริโภคในอินเดียอยูท่ีประมาณ 1 ลานลาน
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เหรียญสหรัฐ และอีคอมเมิรซมีมูลคาเพียงรอยละ 0.1 ของมูลคาการบริโภคนี้ จึงมีโอกาสอีกนับไม

ถวนรออยู Snapdeal ไดรับเงินจํานวนมหาศาลจากนักลงทุนคุณภาพท่ีสามารถทําใหความฝนของ

พวกเขาสําเร็จได แตก็ตองรอดูกันตอไปวาบริษัทจะมีความสามารถในการใชเงินลงทุนเหลานี้

แขงขันกับคูแขงตอไปไดแคไหน แตผูกอตั้งท้ังสองก็ม่ันใจวาพวกเขาจะทําได ดังเชนท่ี Bahl ได

กลาวไววา “คูแขงของเราไมใชคนท่ีจะนําเงินมาใหเรา แตผูบริโภคของเราตางหาก เราจะเนนไปท่ี

ผูบริโภคเพื่อสรางประสบการณท่ีเปล่ียนชีวิตคนนับลานเหลานี้” 

  

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

 

โปรดติดตามตอนตอไป... 

 

 

 
 
 


