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ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ของ Walmart ขาดทุนเพิ่มขึ้นอีก 1 พันล้าน 

 

เนื้อหาสาระข่าว: ความพยายามของ Walmart ในการไล่ตาม Amazon ท าให้เกิดปัญหาคร ้งใหญ่
และท าให้การบริหารภายในเริ่มปั่นป่วน ในขณะที่ Walmart ลงท นมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การซื้อกิจการ jet.com 
ด้วยมูลค่าถึง 3.3 ล้านเหรียญสหร ฐฯ เพ่ือชนก บกิจการย กษ ใหญ่ของ Jeff Bezos จนกลายเป็นต วถ่วงที่ท าให้
กระทบต่อผลก าไรอย่างมากในขณะนี้ Walmart คาดว่าแผนกพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ของตนซึ่งน าทีมโดย Marc 
Lore ที่ท ายอดขายได้ประมาณกว่า 21 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ จะท าให้ Walmart ต้องขาดท นกว่า 1 พ นล้าน
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เหรียญสหร ฐฯ จากรายงานโดย Vox ซึ่งอ้างถึงแหล่งข่าวหลาย ๆ แหล่งที่ใกล้ชิดก บ Walmart โดย Walmart เอง
กล บไม่ไดใ้ห้ความเห็นในเรื่องนี้จากการสอบถามโดย CNBC 

ภายใน Walmart เองเริ่มปั่นป่วนยิ่งขึ้นเมื่อระด บความเสียหายทวีขึ้น และขณะนี้บริษ ทฯ เริ่ม
กดด นทีมงานของ Lore ให้ปล่อยสินค้าท้องถิ่นบางแบรนด ของ Walmart ที่สะสมในสต็อกและอาศ ยความ
เชี่ยวชาญของผู้น าในเรื่องพาณิชย อิเล็กทรอนิกส รายใหม่ ๆ เพ่ือจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน  โดย Vox รายงาน
ว่ามีการพูดค ยก นภายใน Walmart เมื่อไม่ก่ีเดือนที่ผ่านมาว่าจะขาย Bonobos ซึ่งเป็นแบรนด เครื่องแต่งกายบ ร ษ
และ Modcloth ซึ่งเป็นแบรนด เสื้อผ้าสตรีโดยอ้างจากการพูดค ยก บแหล่งข่าวที่ค ้นเคยก นดี และตามรายงานนี้ มี
ความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะปล่อยแบรนด  ModCloth ไปในราคาที่ต่ ากว่าราคาที่ซื้อมาภายในปีนี้ แต่จะย งคงเก็บ
แบรนด  Bonobos เอาไว้ก่อน ซึ่ง Vox รายงานอีกว่าแบรนด  Bonobos, ModCloth และแบรนด เสื้อผ้าส าหร บ
คนต วใหญ่พิเศษชื่อ Eloquii ที่เพ่ิงซื้อกิจการเข้ามาใหม่เมื่อปีก่อนน ้นย งไม่มีก าไรเลย โดยภายในปีนี้ Walmart จะ
ไม่ซื้อแบรนด ท้องถิ่นเข้ามาในเครืออีกแล้วจนกว่าจะถึงปีหน้า โดยอ้างข้อมูลจาก 3 แหล่งข่าวว่าเป็นการปิดโอกาส
การซื้อแบรนด ดี ๆ เข้ามาได้ แต่ Walmart มีแนวโน้มจะห นมาสร้างแบรนด ใหม่ของตนเองแทน อย่างเช่นที่เคย
สร้างแบรนด ที่นอน Allswell มาแล้ว ซึ่ง Walmart คาดว่าการขาดท นจากกิจการส่วนพาณิชย อิเล็กทรอนิกส จะ
เพ่ิมข้ึนอีกในปี 2019 

นอกจากนี้ Walmart ย งมีแผนการปร บปร งกิจการคร ้งใหญ่ของ Jet.com โดยจะรวมเอากิจการ
ส่วนพาณิชย อิเล็กทรอนิกส เข้ามารวมก บกิจการหล กของ Walmart เป็นผลให้ Simon Belsham จะต้องออกจาก
งานในต าแหน่งประธานบริษ ทของ Jet.com โดยจะไม่มีใครมาร บต าแหน่งแทนด้วย สถานการณ ระหว่าง Lore 
และ Greg Foran (CEO ของ Walmart US) ซึ่งดูแลกิจการในส่วนร้านค้าปลีก จึงมีความตึงเครียดอย่างยิ่งใน
ขณะนี้ โดย Foran อยากให้ Walmart ท ่มท นลงไปก บการลดราคาของสินค้าแทนที่จะมาสร้างแบรนด ใหม่ใน
กิจการในส่วนออนไลน  และยิ่งไม่พอใจที่ Lore ได้ร บความชื่นชมจากการที่เขาท าให้กิจการของ Walmart ในส่วน
การขายสินค้าของช าออนไลน ขยายต วขึ้นได้ ท ้ง ๆ ที่ต้องพ่ึงพากิจการในส่วนร้านค้าอย่างมาก จึงเริ่มน่าก งวลว่า 
Lore จะย งอยู่ในต าแหน่งอีกนานเท่าไร ซึ่ง Lore เคยบอกก บ CNBC ในเดือนก มภาพ นธ  2018 ว่าเขา ”ไม่มีทางที่
จะ” ออกจากบริษ ทฯ และงานของเขาน ้น “เพ่ิงจะเริ่มต้นขึ้นเท่าน ้น” ซึ่งค ากล่าวน ้นมีขึ้นภายหล งจากที่มีข่าวลือ
ว่าเขาก าล งจะลาออกจากบริษ ทฯ โดยเมื่อคร ้งที่ Lore มาร่วมงานก บ Wamart ตอนที่ควบรวมกิจการของ 
Jet.com เข้ามาในเครือน ้น Lore ให้ส ญญาไว้ว่าจะย งคงท างานก บ Walmart ไปอีกห้าปีจนถึงฤดูใบไม้ร่วงของปี 
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2021 --- ราคาห ้นของ Walmart ในช่วงเช้าว นที่ 3 กรกฎาคม 2019 ตกลงไม่ถึงร้อยละ 1 โดยในปีนี้ราคาห ้น
สูงขึ้นรวมร้อยละ 19.4 ในขณะที่ห ้นของ Amazon ราคาสูงขึ้นร้อยละ 29 

บทวิเคราะห์: พาณิชย อิเล็กทรอนิกส มีการเติบโตสูงมากในสหร ฐฯ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลจะ
เห็นว่ามีปริมาณยอดขายผ่านระบบออนไลน สูงขึ้นท กที ๆ ซึ่งในขณะนี้  พาณิชย อิเล็กทรอนิกส ในสหร ฐฯ สร้าง
ผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้ก บวงการค้าปลีกและจะก่อผลกระทบที่ร นแรงมากยิ่งขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป โดยยอดค้า
ปลีกออนไลน มีส ดส่วนที่สูงร้อยละ 10 ของยอดขายสินค้าปลีกในสหร ฐฯ (ที่มา : eMarketer) ประเทศที่มียอดค้า
ปลีกออนไลน สูงส ด 5 ประเทศได้แก่ จีน (584 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ) สหร ฐฯ (474 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ) ญี่ป ่น 
(105 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ) สหราชอาณาจ กร (103 พ นล้านเหรียญสหร ฐฯ) และเยอรมนี (70 พ นล้านเหรียญ
สหร ฐฯ)  

ในสหร ฐฯ ผู้ค้าปลีกรายใหญ่แทบท กรายต้องพ ฒนาส่วนพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ออกมาแข่งข น 
เพ่ือร กษาส่วนแบ่งตลาดของตนในตลาดค้าปลีกรวมไว้ให้ได้ด้วย จากการส ารวจยอดค้าปลีกของผู้ค้ารายใหญ่ที่ขาย
ผ่านระบบออนไลน ในสหร ฐในปี 2018 ร้านค้าออนไลน ที่ได้ร บความนิยมสูงส ดในสหร ฐฯ เรียงตามล าด บยอดขาย
ในปี 2018 ได้แก่ 

ยอดค้าปลีกออนไลน์ในสหรัฐฯ 2018 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
amazon.com 62,850.10 
walmart.com 14,667.50 
apple.com 9,771.60 
homedepot.com 6,940.90 
bestbuy.com 6,400.30 
wayfair.com 4,830.10 
target.com 4,823.30 
macys.com 4,799.50 
kohls.com 4,066.30 
costco.com 3,982.90 
apmex.com 3,947.60 
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ยอดค้าปลีกออนไลน์ในสหรัฐฯ 2018 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
qvc.com 3,673.00 
chewy.com 3,529.50 
lowes.com 3,491.40 
nordstrom.com 2,992.30 

Statista 2019 

โดยมีส าน กวิจ ยพยากรณ ยอดค้าปลีกจากปี 2018 ไปจนถึงปี 2023 ไว้ด งนี้ 

 

ในปี 2018 พบว่าสหร ฐฯ มีผู้ใช้สมาร ทโฟนร้อยละ 77 ของประชากรท ้งหมด และปริมาณการ
เชื่อมต่อออนไลน ในพาณิชย อิเลกทรอนิกส มีส ดส่วนที่มาจากการใช้สมาร ทโฟนสูงถึงร้อยละ 62 จากการที่มีคนนิยม
ใช้สมาร ทโฟนก นมากขึ้น ส่งผลให้พาณิชย อิเล็กทรอนิกส ขยายต วรวดเร็วยิ่งขึ้น และจากรายงานของ US Census 
Bureau พบว่าสินค้าอิเล็กทรอนิกส เป็นสินค้ายอดนิยมที่ส ่งซื้อออนไลน มากที่ส ด ตามมาด้วยสินค้าจิปาถะ อาทิ 
ของใช้ในส าน กงาน ของขว ญของฝาก ของที่ระลึก และเสื้อผ้า ส่วนสินค้าอาหารและเครื่องดื่มย งไม่เติบโตขึ้นมาก
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น ก และการค้าออนไลน ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าปลีกที่ขายตรงต่อผู้บริโภคเท่าน ้น การค้าออนไลน แบบธ รกิจ
ต่อธ รกิจ (B2B eCommerce) ก็จะขยายต วเพิ่มข้ึนด้วยในระยะอ นใกล้ และสก ลเงินดิจิต ลก็จะเริ่มแพร่หลายขึ้น 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: กระแสพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ดูจะไหลเชี่ยวท าให้ไม่มีใครจะขวางเรือ
เอาไว้ได้แล้ว ในสมรภูมิค้าปลีกของสหร ฐฯ แทบท กรายต้องกระโดดลงมาร่วมเป็นผู้แข่งข นด้วยก นแล้ว หาไม่ ก็จะ
ตกขบวน เพราะการขยายต วของตลาดออนไลน เติบโตขึ้นพรวดพราด จากเดิมที่ย งจ าก ดอยู่แค่การส ่งซื้อ ผ่าน
อินเตอร เน็ตที่มีผู้กล้าส ่งซื้อของผ่านระบบออนไลน เพียงหยิบมือเดียว หล งจากที่เริ่มใช้สมาร ทโฟนท าธ รกรรมก น
อย่างเอาจริงเอาจ งต ้งแต่ซื้อของ ชมของ รีวิว ถ่ายภาพยนตร ไปจนถึง Mobile Banking ซึ่งล่าส ดพบว่าประเทศ
ไทยเรามีคนท าธ รกรรมผ่าน Mobile Banking ก นมากถึงร้อยละ 74 แซงได้แม้แต่จีนที่มีเพียงร้อยละ 72 ในโลกไร้
พรมแดนอย่างปัจจ บ น เราแทบไม่มีข้อจ าก ดในการเข้าถึงผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นจ ดใดของโลกก นแล้ว เข้าถึงได้
หมดแล้ว แต่ความส าเร็จใช่ว่าจะขึ้นอยู่ก บความสามารถในการเข้าถึงเพียงอย่างเดียว ย งมีบริการ ความเร็ว ในการ
ตอบสนองเมื่อลูกค้าสนใจสินค้าหรือบริการที่เสนอขายออนไลน  ความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย 
การท าธ รกิจออนไลน น ้น จะต้องรู้จ กตลาดของตนเองและเล็งกล ่มลูกค้าเป้าหมายให้ช ดเจน จึงจะสามารถเข้าถึง
แล้วแปลงมาเป็นยอดขายได้ หากสนใจตลาดใด ก็จ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจตลาดให้ถ่องแท้ก่อน ปร บสินค้าให้
ตรงความต้องการที่ส ด แล้วจึงใช้เครื่องมือทางการตลาด อาทิ Search Engine Optimization และ/หรือ 
Marketing (SEO และ/หรือ SEM) ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ด้วยปริมาณการเชื่อมต่อออนไลน ที่เกี่ยวข้องก บพาณิชย อิเล็กทรอนิกส น ้นมีการใช้งานผ่านสมาร ท
โฟนสูงถึงร้อยละ 62 ในสหร ฐฯ ผู้ค้าออนไลน ที่สนใจตลาดนี้ จึงควรปร บปร งให้เว็บไซต ของตนพร้อมร บการ
เชื่อมต่อจากสมาร ทโฟนได้ด้วย และย งอาจต้องท าให้การใช้งานผ่านสมาร ทโฟนสะดวกสบายกว่าปกติเสียด้วยซ้ า  

********************************************************* 

ที่มา: CNBC 
เร่ือง: “[คลิกที่นี่เพ่ือใส่หัวข้อเร่ืองของต้นฉบับ]” 

โดย: Walmart’s e-commerce biz is reportedly racking up $1 billion in losses and that’s only one problem it has 
จัดท าโดย: วรวุฒิ วิริยะเลิศ  

สคต. ไมอามี /วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/

