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                                 JD.com ประเทศจนี สนใจสรา้งความรว่มมือด้านธรุกจิกบัอสิราเอล 
 

  นาย Terry Song ต าแหน่ง strategic investment director ของบริษัท JD.com ซึ่งเป็น

บริษัท online shoping ขนาดใหญ่อันดับที่ 2 ของประเทศจีน (รองจาก Alibaba) ได้เดินทางเยือนประเทศ

อิสราเอลเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพ่ือหาโอกาสด้านการลงทุนและความ

ร่วมมือด้านธุรกิจ โดยในปัจจุบัน บริษัท JD.com มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศจีนประมาณร้อยละ 25 

และมีจ านวนฐานลูกค้ามากกว่า 300 ล้านราย ทั้ งนี้  มี บริษัท Alphabet, Walmart และ Tencent 

Holdings เป็น shareholders ร่วมด้วย  

  ทั้งนี้ ในระหว่างการเยือนประเทศอิสราเอลของนาย Terry Song ได้เข้าพบกับบริษัทด้าน 
artificial intelligence (AI) และ augmented/ virtual reality (AR/VR) และบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาระบบ 
warehouse automation และ cashier-less store นอกจากนี้ ได้เข้าร่วม Retail Disrupt Conference 
ซึ่งถือว่าเป็น retail technology conference ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอิสราเอล และมีบริษัทต่างๆ 
เข้าร่วมงานด้วย เช่น Asos, eBay, Uniqlo, Express เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าบริษัทประเภท 
retail ชั้นน าของโลกให้รับรู้และสัมผัสนวัตกรรมของประเทศอิสราเอลในด้านดังกล่าวเพ่ือสร้าง business 
cooperation ระหว่างกัน  

  ในปัจจุบัน บริษัท JD.com ได้มีการลงทุนในประเทศจีนและต่างประเทศเพ่ือหาเทคโนโลยี
ใหม่ การเข้าถึงตลาดใหม่ และประเทศอิสราเอลเป็นหนึ่งในประเทศที่บริษัทฯ สนใจเนื่องจากนวัตกรรมและ
เทคโนโลยก้าวหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามเพ่ิมศักยภาพเพ่ือแข่งขันกับ Alibaba ซึ่เป็นผู้น าในด้าน online 
marketing ในประเทศจีน และถือครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 50 โดยที่ตลาด e-commerce ของ
ประเทศจีนมี อัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 100 ต่อปี  และท าให้  market share ของตลาด e-
commerce เพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 20 ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ Alibaba 
เชี่ยวชาญในตลาด mass e-commerce บริษัท JD.com จะมุ่งเจาะสินค้าประเภทคุณภาพค่อนข้างสูงและ
รวมถึงด้าน supply chain ทั้งหมดจาก warehouse ถึง home delivery ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะขยาย
การด าเนินธูรกิจไปยังยุโรปและสหรัฐฯ ในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจาก Google ซึ่งได้ลงทุนไปจ านวน  
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มากกว่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับบริษัท JD.com ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา และเพ่ือให้
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ต่อคู่แข่งทางการค้าอย่าง Alibaba ได้อย่างส าเร็จ บริษัท 
JD.com ให้ความสนใจในการแสวงหาช่องทางใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้าน content service และ cloud  

service ทั้งนี้ หนึ่งในบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
JD.com คือบริษัท Tencent ซึ่งเป็นบริษัทด้านธุรกิจ 
social network รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน และเป็น
ก าลังส าคัญในการช่วยผลักดันให้บริษัท JD.com มี
แนวโน้มประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจด้าน
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัท JD.com มีความต้องการ
ด าเนินธุรกิจในตลาด offline commerce ด้วย                                

 
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper 08/11/2018      
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