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ผศ.รังสรรค์	เลิศในสัตย์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ใน
ญี่ปุ่น Amazon ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของธุรกิจ Net sales เริ่มให้ 

การบรกิารส่งถงึบ้าน สนิค้าอาหารสด โดยตัง้ใจว่าจะใช้จดุแขง็

คือกลไกโลจิสติกส์ของตนเองให้เป็นประโยชน์ แต่ก็ต้องประสบกับ

ปัญหาทีค่นไม่พอ ในขณะเดยีวกันต้องไปแข่งขนักับก�าแพงขนาดใหญ่

อย่างซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ ที่มีฐานลูกค้าที่แน่นหนา      

คู่แข่งที่ส�าคัญส�าหรับ Amazon ก็คือเครือข่าย New super 

ของ Itoyokado ที่เป็นเครือเดียวกับ 7-Eleven ญี่ปุ่น  ซึ่งได้ประกาศว่า 

ใช้เวลา 17 ปี สร้าง และสะสม Know How มาพร้อมกับลูกค้า 2.5 

ล้านคน คงไม่ยอมให้มาแย่งไปง่ายๆ  

ทางด้าน Amazon ในเดอืนเมษายนทีผ่่านมา ได้เริม่ให้บรกิาร

ส่งอาหารสดถึงบ้าน ที่เรียกว่า “Amezon Fresh”  ซึ่งได้แก่ ผัก ปลา 

เน้ือ ต่างๆ จ�านวนกว่า 1.7 หมื่นรหัส ถ้ารวมสินค้าอื่นๆ แล้ว  

จะมากกว่า 1 แสนรหัสสินค้าท่ีสามารถส่งถึงบ้านได้เร็วท่ีสุด คือ 4 

ชั่วโมง หลังจากได้รับค�าสั่งซื้อ เป็นต้นว่า เวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันนี้ 

ลองสั่งผลไม้ นม ไข่ เนื้อวัว  เบียร์กระป๋องหรือซี่อิ๊ว รวมยอดเงินกว่า 

8,000 เยน ก็จะได้รับของในวันนั้น ระหว่างช่วงเที่ยงครึ่ง   

ถึงแม้ว่าการบริหารจะเป็นไปด้วยความราบรื่น แต่ยังไม่รู้สึก

ถงึความสามารถในการแข่งขนั เพราะว่าเป็นการบรกิารให้กับสมาชกิ

ที่ขึ้นทะเบียน Amazon Prime (ค่าสมาชิกปีละ 3,900 เยน) และ 

ยังต้องจ่ายต่างหากเดือนละ 500 เยน  นอกจากนี้ ค่าส่งครั้งละ 500 

เยน (ยกเว้นถ้าสั่งมากกว่า 6,000 เยน ค่าส่งฟรี) ซึ่งค่าสมาชิกนี้ จะ

แพงกว่า Net super ของ Itoyokado หรือ Seiyu แต่เน้นความรวดเร็ว 

และสินค้าทีใ่หม่สด คุณภาพทีสู่งกว่า Amazon Fresh ได้เฝ้าดจูงัหวะ

ในญี่ปุ่นมาหลายปีก่อน ใช้เวลาเตรียมการมากพอสมควร ในระยะ

แรก ยังเน้นเพียง 6 เขต หลักๆ ในโตเกียวเท่านั้น และจะค่อยๆ ขยาย

ไปตามล�าดบั โดยด�าเนนิกลยทุธ์ แทนทีจ่ะส่งจากร้านค้า กลับเน้นการ

ใช้ประโยชน์ logistics center ทีม่ทีัว่ประเทศแทน และยงัได้สร้างศนูย์

เก็บรักษาสินค้าแยกตามอุณหภูมิ ที่คาวาซากิ อีกด้วย 

ทางด้านการจัดส่งนั้น Amezon ได้ร่วมมือกับ Yamato ซึ่ง

ท�าให้ Yamato มจี�านวนพสัดตุ้องจดัการเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ และต้อง

ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน หรือใช้แรงงานมากเกินไป ซ่ึง

ท�าให้ต้องมาพจิารณาระบบการจดัส่งว่า อาจจะเลิกการจดัส่งภายใน

วนันัน้ หรอืตามเวลาทีก่�าหนด ซึง่น่าจะมผีลกระทบต่อการบรกิารของ 

Amazon อย่างแน่นอน 

Amazon เมื่อเห็นว่าจะมีปัญหาจึงได้ ลงทุนสร้าง Home 

delivery network ของตนเองขึ้น ซึ่งท�าให้สามารถขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น

ธุรกิจ Net sales เริ่มเข้าสู่
ธุรกิจอาหารสด ส่งถึงบ้านแล้ว
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ได้อย่างรวดเร็ว โดยได้เน้นใช้บริการของบริษัทโลจิสติกส์ ชื่อ Frices 

ในเดือน มีนาคมที่ผ่านมา ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวด้วย  

บรษิทันีร้บังานกว้างขวาง ตัง้แต่การ operation ทีศ่นูย์โลจสิตกิส์ และ

การจดัส่งถงึบ้าน และเป็นบรษิทัหนึง่ทีร่บัผดิชอบระบบ “Prime now” 

ของ Amazon ที่จัดส่งสินค้าถึงบ้านภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากได ้

ออเดอร์ โดยมียอดสัดส่วนรายได้กว่าร้อยละ 70 มาจากธุรกิจของ 

Amazon ในปี 2017 เดอืนมนีาคม มยีอดรายได้สงูขึน้ร้อยละ 47 และ 

มีก�าไรจากการประกอบการเพิ่มเป็น 2.6 เท่า นอกจากนี้ Amazon 

เอง ก็เริ่มพัฒนาบริษัทโลจิสติกส์ ขนาดกลางที่เหมือน Frices อย่าง

จริงจัง เพื่อรองรับบริการใหม่ แต่ก็ยังไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ ได้รับการ

วิจารณ์จากผู้บริโภคว่า ยังส่งล่าช้าอยู่ 

ทางด้าน Itoyokado หรือ Seiyu ก็ไม่พ้นปัญหาคนไม่พอใน

การจัดส่ง แต่ทั้งสองบริษัทนี้มีร้านค้าอยู่กว่า 100 ร้านค้า ที่สามารถ

ส่งถงึลกูค้าท่ีอยูใ่กล้เคยีงได้ จงึมภีาระทีน้่อยกว่า ซึง่ท�าให้ส่งปลาสด

ได้อย่างรวดเร็ว ทันทีที่ส่งมาถึงสาขา ดังนั้น ในกรณีที่ใช้ศูนย์โลจิสติกส์ 

ที่รวมศูนย์นั้น แล้วส่งสินค้าอาหารสด ถ้าหากว่ามีค�าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นก็

จะมีประสทิธิภาพท่ีสงูขึน้ แต่การควบคมุสตอ็ค ทีส่ามารถรกัษาความ

สดได้นั้น เป็นก�าแพงที่ส�าคัญ ซึ่งเคยมีตัวอย่างบริษัทบางบริษัทท�า

มาก่อนแล้ว ต้องเลกิท�าระบบน้ี แม้แต่ Rakuten Mart ท่ีท�าธรุกจิ Net 

super แบบขายตรง ได้ยังไม่ประสบความส�าเร็จได้มากนัก ดังนั้น 

Amazon ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาอีกไม่น้อย ในการขับเค่ียวใน

ตลาดมหึมาอย่างสินค้าอาหารสดที่ผูกติดกับผู้บริโภคโดยตรง

ยักษ์ใหญ่ร้านสะดวกซื้อ อย่าง 7-Eleven จะท�าอย่างไร ใน

เดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับ Sei-No Holding ขยายธุรกิจ

จดัส่งถงึบ้านเรยีบร้อยแล้ว จดุเริม่ต้นทีเ่ป็นฐานนัน้ เริม่ตัง้แต่ ปี 2000 

คือ Seven-Meal นั่นเอง โดยบริการข้าวกล่องเบนโตะ กับข้าว 

ผักสลัด ที่ควบคุมโดยแพทย์หรือนักโภชนาการ ส่งให้ถึงบ้านซึ่ง

สามารถส่ังได้ที่ร้านทั่วประเทศ 15,000 ร้าน แต่ก็ยังมีปัญหาที่ร้าน

แฟรนไชส์มักจะบ่นว่างานมากขึ้น 

บรษิทัจงึได้ตัง้บรษิทัเฉพาะขึน้มาเพือ่จดัส่งสนิค้าจากร้านถงึ

บ้าน โดยให้ Sei-No เป็นผูร้บัผดิชอบ กจิการนัน้ไม่เพยีงแต่มอบหมาย

ให้ด�าเนินการโลจิสติกส์เพียงอย่างเดียว ให้ทีมงานของ Sei-No สวม

ชุดของ 7-Eleven เรียนรู้สินค้า ท�าการส่งสินค้า และแนะน�าสินค้า 

ให้ด้วย รับความต้องการที่ได้ฟังจากลูกค้ามาน�าเสนอด้วย ตัว 

7-Eleven เอง กม็คีวามถนดัในการพฒันาสนิค้าทีเ่ป็น Private Brand 

(Brand 7-Eleven มขีายทีร้่านเท่านัน้) ดังนัน้ บรกิารใหม่ครัง้นีจ้งึเป็น 

PB ส�าหรบัโลจสิติกส์ ซึง่เป็นการให้เสนอสนิค้าแบรนด์ของ 7-Eleven 

ถึงลูกค้าโดยตรง ค่าใช้จ่ายนั้น ร้านแฟรนไชส์เป็นผู้จ่าย แต่บริการนี้

ท�าให้เพิม่ยอดขายได้ขึน้อกีมาก  ค�านวณแล้วว่า ใน 1 วนัถ้ามกีารส่ง

ได้ 10 ราย ก็ถือว่า คุ้มค่า ขณะนี้ได้ทดลองท�าที่ ฮิโรชิมา จ�านวน 150 

ร้าน ตั้งเป้าหมายว่า จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2019 จะขยายให้ได้ 

3,000 ร้าน สโลแกนของ 7-Eleven ที่ว่า “ใกล้ และสะดวก” นั้น 

ได้รบัการพฒันาส่งถงึหน้าบ้านได้ด้วย ซึง่เท่ากบัว่า เป็นการแก้ปัญหา

สังคม คือ ผู้บริโภคไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมาซื้อด้วยตนเอง
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Amazon Itoyokado Seiyu

เงื่อนไขการใช้บริการ ค่าสมาชิก ปีละ 3900 เยน และเดือน

ละ 500 เยน

ไม่เสีย ไม่เสีย

ชนิดสินค้า สินค้าอุปโภคบริโภค รวม อาหารสด 

อาหารแช่แข็ง มี กว่า 1 แสนรหัส

ประมาณ 3หมื่น ประมาณ 1.5 หมื่น

ค่าจัดส่ง สง่ไดเ้รว็ทีส่ดุ 4 ชัว่โมง ครัง้ละ 500 เยน 

สั่งซื้อเกิน 6000 เยน ส่งฟรี

สง่ไดเ้รว็ทีส่ดุ 4 ชัว่โมง ครัง้ละ 324 เยน 

สั่งซื้อเกิน 5000 เยน ส่งฟรี

สง่ไดเ้รว็ทีส่ดุ 5 ชัว่โมง ครัง้ละ 300 เยน 

สั่งซื้อเกิน 5000เยน  ส่งฟรี

พื้นที่บริการ โตเกียว 6 เขต และจะขยายต่อไป ทั่วประเทศ รอบๆ สาขา 136 สาขา ทั่วประเทศ รอบๆ สาขา 126 สาขา

เปรียบเทียบระหว่าง	Amazon,	Itoyokado,	Seiyu




