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28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 

กระแส E-Marketplace ที่น่าจับตามองในออสเตรเลีย 

ออสเตรเลีย ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ตลาด E-Commerce ได้รับความนิยมในการซื้อขายสินค้าและ

บริการต่างๆ รวมถึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเกี่ยวกับสถิติมูลค่าการซื้อขายและจ านวน

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลมาจากตลาด E-Commerce ออสเตรเลียได้รับการพัฒนาทั้งด้าน

การตลาดและการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้อยู่ตลอดเวลา (ระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูง และ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความครอบคลุมทั่วพื้นที่) ท าให้ตลาด E-Commerce ออสเตรเลียมีสภาพแวดล้อมของ

ตลาดที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ จึงท าให้ธุรกิจ E-Commerce 

ออสเตรเลีย สามารถสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมาก และมีการ

แข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพัฒนารูปแบบการขายและบริการอยู่ตลอดเวลา 

เพ่ือให้ธุรกิจของตนสามารถตอบสนองพฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคให้

ได้มากที่สุด 

Amazon Australia 

 

Amazon Australia ได้สร้างแรงกระตุ้นในวงการ E-Marketplace ออสเตรเลียอีกครั้ง โดยการ

เปิดตัวการให้บริการรูปแบบใหม่ “Subscribe and Save” (ไม่มีค่าสมัครและเงื่อนไขที่ผูกมัดในการเป็น

สมาชิก) ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ (อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม วิตามินและ

อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผ้าอ้อม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง) ที่ต้องซื้ออยู่เป็นประจ า 

จะได้รับส่วนลดจากราคาในท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ 10 และไม่มีค่าบริการในการจัดส่งสินค้า 
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 ทั้งนี้ การให้บริการรูปแบบใหม่ดังกล่าวของ Amazon เปิดตัวขึ้นเพ่ือให้สามารถตอบสนองพฤติกรรม

ของผู้บริโภคออสเตรเลียในปัจจุบันที่ต้องการประหยัด “เวลาและค่าใช้จ่าย” ในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้น จึง

เป็นที่คาดการณ์ว่า รูปแบบการบริการ Subscribe and Save จะท าให้ Amazon มียอดสั่งซื้อสินค้าเพ่ิมสูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว และเข้ามาแบ่งส่วนแบ่งตลาดสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆ จาก Coles และ Woolworth 

ซึ่งเป็น Supermarket รายใหญ่ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าประเภทดังกล่าว 

(ผ้าอ้อม อาหารสัตว์ เครื่องดื่ม น้ ายาซักผ้า และอุปกรณ์ท าความสะอาดต่างๆ) ยี่ห้อเดิมทุกครั้ง จึงไม่มีความ

จ าเป็นต้องไปเลือกซื้อสินค้าใน Supermarket และสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการ

สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวได้โดยง่าย ประกอบกับการลดราคาสินค้าของ Amazon จะท าให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มใน

การเลือกซื้อสินค้าประเภทของใช้ในชีวิตประจ าวันใน Supermarket ลดน้อยลง    

Kogan 

นาย Ruslan Kogan ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ Kogan (เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าและบริการ 

Online อาทิ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บริการบัตรเครดิต บริการการเงินและ

ประกันภัย บริการท่องเที่ยว บริการด้านพลังงานและการซื้อขายยานยนต์ ) ได้เปิดเผยข้อมูลไปในแนวทาง

เดียวกันว่า  ผลประกอบการของ Kogan ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14 ต่อปี จากการน าเสนอสินค้าและบริการ

ใหม่ๆ ราคาประหยัดครอบคลุมสินค้าเกือบทุกประเภท โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมทางเลือกและความคุ้มค่าแก่

ผู้บริโภคเป็นหลัก ปี 2562 ในช่วงไตรมาสแรก Kogan มียอดซื้อขายตลอดทั้งปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 มีผลก าไร

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28 และมีเงินทุนส ารองมูลค่า 7.2 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ท าให้ราคาหุ้นในตลาดเงินทุน

หลักทรัพย์ปรับเพ่ิมขึ้นสูงกว่าร้อยละ 7 อยู่ที่ 7.04 เหรียญออสเตรเลียต่อหุ้น  ปัจจุบันมีลูกค้าที่เป็นสมาชิก

Source: www.kogan.com/au/ 
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เพ่ิมขึ้นรวม 1.635 ล้านคน การเติบโตของมูลค่าตลาดสินค้าแบรนด์ในเครือทั้งหมดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 35 มูลค่า

ตลาดด้านบริการประกันภัยต่างๆ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 แม้ว่าการเติบโตของยอดขายสินค้าแบรนด์อ่ืนๆจะลดลง

เล็กน้อย (ผลจากยอดขายโทรศัพท์มือถือที่ชะลอตัวลง) 

ที่ผ่านมา Kogan ขยายการให้บริการสินค้าและบริการ (สินค้าเทคโนโลยีและดิจิทัล บริการบัตรเครดิต 

กองทุนเงินเกษียณอายุและพลังงาน) ไปยังตลาดนิวซีแลนด์และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ Kogan ได้รับ

ความยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อีกทั้ง Kogan ได้มีการพัฒนาแผนการตลาดระยะ

ยาวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการน าเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมไปถึงสินค้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่

ก าลังจะมาถึง 

Bunnings 

Bunnings ผู้จ าหน่ายสินค้า Home and lifestyle ในเครือของบริษัท Wesfarmers ประกาศเปิดตัว 

“MarketLink” เพ่ือพัฒนารูปแบบบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือให้สามารถรองรับกับความต้องการสินค้า

และบริการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2562 

MarketLink จะเป็น Platform ออนไลน์ของผู้จ าหน่ายสินค้า Home and lifestyle ที่มีความ

น่าเชื่อถือมากกว่า 8,000 รายการ อาทิ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว Home 

entertainment และสินค้า Homewares ที่ไม่มีวางจ าหน่ายในร้าน Bunnings โดยร้านค้าปลีกและผู้ผลิต

สินค้า Home and lifestyle ที่ต้องการจ าหน่ายสินค้าผ่าน MarketLink จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข 

Trusted Sellers Program ที่จะพิจารณาจากการให้บริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม ราคาสมเหตุสมผลและสินค้ามี

คุณภาพ เพ่ือให้บริการที่เชื่อถือได้และสามารถอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในรูปแบบบริการ One stop shop 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อีกทั้ง ตัวเลขจากส านักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย ระบุว่า มูลค่าตลาดค้าปลีกออนไลน์ในเดือน

สิงหาคม 2562 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีสัดส่วนตลาดร้อยละ 6.2 ของมูลค่าตลาดค้าปลีกทั้งหมด

เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันปี 2561 และมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

.............................................................. 
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