Shopee ตั้งศู นย์ บริการในเมืองเซี่ยเหมิน หวังส่ งออกสิ นค้ าจีนบุกตลาดอาเซียน
เมื่ อเร็ วๆนี้ Shopee (อี คอมเมิ ร์ซรายใหญ่ในเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ ) ได้ก่อตั้งคลังสิ นค้าในสวนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน
(Xiamen Cross-border E-commerce Industrial Park) ณ เมืองเซี่ ยเหมิน
เนื่องจากเหตุดงั นี้
1.ลดต้ นทุนโลจิสติกส์ ร้อยละ 30
คุณ Zheng Yao รองผูอ้ านวยการสานักงานพาณิ ชย์ (Xiamen Municipal Bureau of Commerce )
เปิ ดเผยว่า การที่ Shopee ได้ม าก่ อ ตั้ง ที่ เซี่ ย เหมิ น สอดคล้อ งกับ นโยบายของเมื องเซี่ ย เหมิ นในส่ ง เสริ ม
สนับ สนุ น อี ค อมเมิ ร์ ซ ข้า มพรมแดน โดย Shopee ที่ เซี่ ย เหมิ น จะเสนอบริ ก ารแบบครบวงจรให้ก ับ
ผูใ้ ช้บริ การ นอกจากนี้ การสร้างคลังสิ นค้า (SLS - Shopee Logistics Service )ในเมืองเซี่ ยเหมินจะสามารถ
แก้ปัญหาการขนส่ งของอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนบางส่ วน อีกทั้งลดต้นทุนการขนส่ งได้ 30% ทาให้สามารถ
ส่ งสิ นค้าไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ภายใน 3 วัน เนื่องจากเมืองเซี่ ยเหมินเป็ นศูนย์กลางของมณฑล
ในภาคตะวันออกของจีน
2.บริษัทในเมืองเซี่ยเหมินและพืน้ ทีใ่ กล้เคียงไห้ ความสนใจกับตลาดอาเซียน
เนื่ องจากตลาดอาเซี ย นมี ป ระชาชากรจ านวนมาก ผูบ้ ริ โภควัย รุ่ นมี ก าลัง ซื้ อสู ง ประกอบกับ
ผูบ้ ริ โภคนิยมในการใช้อินเทอร์เน็ตมาก บริ ษทั ในเมืองเซี่ยเหมินจึงต้องการบุกตลาดดังกล่าว
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Shopee ระบุวา่ สิ นค้าประเภท เครื่ องใช้ไฟฟ้ าของใช้ในครัวเรื อน ผลิตภัณฑ์
ดูแลความงาม ผลิตภัณฑ์สาหรับแม่และเด็ก เสื้ อผ้าและอุปกรณ์ออกกาลังกายนั้น เป็ นสิ นค้าขายดีในตลาด
เอเชียตะวันออก
คุณ Li liangqi หัวหน้าฝ่ ายปฏิบตั ิการบนแพลตฟอร์ มShopee ให้ขอ้ มูลว่า เมื่อเทียบกับตลาดยุโรป
และอเมริ กาแล้ว ตลาดอาเซี ยนใกล้กบั จีนมาก อีกทั้งสภาพภูมิอากาศและประเพณี คล้ายกับมณฑลฝูเจี้ยน
ประกอบกับความต้องการและสุ นทรี ยะของผูบ้ ริ โภคมีความคล้ายคลึ งกัน ทาให้ช่วงสองสามปี ที่ ผ่านมา
จานวนลูกค้าบนแพลตฟอร์ ม Shopee เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ150 ต่อไตรมาสและ
ยอดขายต่อปี สู งถึงหนึ่งล้านหยวน
คุณ Xu Rong Qing ผูจ้ ดั การใหญ่บริ ษทั Xiamen Hexin E-commerce จากัดได้กล่าวว่า บริ ษทั
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของผูห้ ญิง เป็ นหลัก ปั จจุบนั ได้เปิ ดร้านค้า 20 ร้านบน Shopee และจะเพิ่มขึ้น
อย่า งต่ อเนื่ อง โดยคาดว่า อีก ครึ่ งปี ถัดไป รายได้ต่อเดื อนจะทะลุ ล้านเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ คาดว่า ตลาดเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้มีโอกาสที่ดี
กล่าวโดยสรุ ปคื อการจัดตั้ง Shopee บริ ษทั ในเมืองเซี่ ยเหมิน จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้สินค้าจีนมี
โอกาสบุกตลาดอาเซี ยนมากขึ้น
ที่มา http://www.china-fjftz.gov.cn
ประมวลโดยสานักงานส่งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ เมือง เซี่ยเหมิน 9 พฤษภาคม 2562
Thai
Trade Center-XIAMEN
Phone : (+86)0592-2663064-69
3rd Building, Xiamen city hotel, Fax : (+86)0592-2663061
no.16 Huyuan road, Siming district, e-Mail : thaitcxiamen@ditp.go.th
Xiamen, Fujian 361003 P.R.C

