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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้ำพบ 

 ชื่อหน่วยงาน : Shenzhen Yunpin E-Commerce Co., Ltd. 
 ที่อยู่ : Floor No. 11, No.555, Dianchi Road, Xishan District, Kunming, Yunnan 

โทรศัพท์ : 15887050945, 0871-65353806 
อีเมล : 154357485@qq.com, 983273564@qq.com 
ชื่อผู้เข้าพบ : Ms. Huang Luo (Deputy General Manager) 

 

2. รำยละเอียดบริษัท/องค์กร  

2.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 บริษัท Shenzhen Yunpin E-Commerce Co., Ltd. ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ภายใต้บริษัท 
De He Shared Holding Group โดยได้ด าเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เสนอ
ในที่ประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่ 16 ของประเทศจีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซใน
ภูมิภาคตะวันตกของประเทศจีน พร้อมทั้งเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน โดยอาศัยการวิจัยเชิงลึก
เกี่ยวกับตลาด และการค้ารูปแบบใหม่ เพื่อดึงดูดให้เกิดการลงทุนของบริษัทอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัท
ฯ ได้ด าเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าสินค้าที่ขึ้นชื่อของมณฑลยูนนานให้เป็นไปใน
รูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีแนวคิดที่จะช่วยขยายตลาดสินค้ายูนนานสู่ทั่วโลก ท าให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ 
เร่งสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีความเป็นสากล ภายใต้แอปพลิเคชั่น Yupin Shangcheng (云品商城) 
โดยได้ร่วมมือกับเกษตรกร โรงงาน และผู้ประกอบการสินค้าต่างๆ ในการน าสินค้าเข้ามาวางจ าหน่ายใน
แพลตฟอร์มดังกล่าว ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี้  
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1) การจ าหน่ายสินค้าน าเข้าในแพลตฟอร์ม Yupin Shangcheng (云品商城) : บริษัทฯ ได้จัดซื้อ
สินค้าน าเข้าจากประเทศต่างๆผ่านตัวแทนจ าหน่าย/ผู้น าเข้าในประเทศ ได้แก่ สินค้าประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
และไทย มีสินค้าแบรนด์ต่างๆของญี่ปุ่นที่น าเข้ามาวางจ าหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้แก่ เครื่องส าอางแบ
รนด์ Kobayashi, Shishedo, SK-II, Kao, Kracie และ Albion เป็นต้น โดยสินค้าประเทศญี่ปุ่นมีข้อได้เปรียบ
ตรงที่เป็นสินค้าที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ปราศจากเคมี ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนเป็น
อย่างมาก ส่วนสินค้าของประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ อาหารเสริม และสินค้าแม่และเด็กแบรนด์ต่างๆ เช่น 
Swisse, Natural Life Health Manuka Honey, Elevit, Aptamil, Devondale และ Healthy Care เป็น
ต้น ส าหรับสินค้าไทย ขณะนี้บริษัทฯ ก าลังอยู่ในระหว่างการเสาะหาสินค้าและเจรจาการค้ากับผู้ส่งออกของ
ไทย โดยมุ่งเน้นการน าเข้าสินค้าเกษตร (ทุเรียน) สินค้าหัตถกรรม และหมอนยางพารา 

 2) การจ าหน่ายสินค้ายูนนานในแพลตฟอร์ม Yupin Shangcheng (云品商城) : บริษัทฯ ร่วมมือ
กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการในการน าสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อของเมืองต่างๆทั่วมณฑลยูนนานกว่า 16 เมืองใน
การน าสินค้าเข้ามาวางจ าหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท 

3) การช่วยเหลือพ้ืนที่ยากจน : บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน โดยเกษตรกรสามารถน า
สินค้ามาวางจ าหน่ายภายในแพลตฟอร์ม Yupin Shangcheng (云品商城) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้
บริจาคเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอีกด้วย  

แพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ มีทีมงานดูแลระบบในแต่ละด้าน ดังนี้  1) ผู้จัดการ :               
มีประสบการณ์จากการท างานในบริษัทแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนมานานหลายปี และ
มีประสบการณ์ด้านการจัดการระบบอีคอมเมิร์ซและด้านตลาด 2) หัวหน้าแผนก : มีประสบการณ์ด้านการ
จัดซื้อสินค้ามาเป็นระยะเวลานานหลายปี โดยเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูก และคุณภาพดีให้แก่ลูกค้า            
3) นักเทคนิคทางอินเตอร์เน็ต : รับผิดชอบการดูแลระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีประสบการณ์ในการท างานด้วย
เทคนิคอินเตอร์เน็ตมาจากบริษัทรายใหญ่ของประเทศจีน 4) นักเขียนค าโฆษณา : ท าหน้าที่เขียนบทความ
โฆษณาสินค้าลงในแพลตฟอร์ม เพ่ือดึงดูดลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อ 5) นักออกแบบเว็บไซต์ : ท าหน้าที่ออกแบบ
เว็บไซต์ให้มีความสวยงามและน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับโค้ดที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์       
ไม่ว่าจะเป็น html, css เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม นอกจากบริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินค้าทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแล้ว ก็ยัง
มีร้านค้าออฟไลน์ที่ตั้งอยู่บริเวณ Baohai Park เมืองคุนหมิง ซึ่งได้ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายสินค้าขนมเปี๊ยะดอก
กุหลาบที่บริษัทฯ ได้ผลิตและจ าหน่ายเอง ภายใต้แบรนด์ Pinyunji โดยในปี 2563 มียอดจ าหน่ายสินค้าขนม
เปี๊ยะดอกกุหลาบ Pinyunji ให้แก่ลูกค้าท่ีเซี่ยงไฮ้ประมาณ 100,000 หยวน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2 รูปแบบของกำรด ำเนินธุรกิจ : 

 โรงงานผู้ผลิต   ผู้ส่งออก    ผู้น าเข้า 
 ผู้ขายส่ง/กระจายสินค้า   ผู้ขายปลีก    บริษัทตัวแทน 
 ห้างสรรพสินค้า   ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ  องค์กรระหว่างประเทศ 
 องค์กรทางการค้า   องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร  อ่ืนๆ ระบุ :  ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

3. สรุปผลกำรหำรือ/เข้ำพบ 

 บริษัท Shenzhen Yunpin E-Commerce Co., Ltd. มีความต้องการน าเข้าสินค้าไทยต่างๆ 
โดยเฉพาะสินค้าผลไม้ หมอนยางพารา และสินค้าหัตถกรรม เพ่ือน าเข้ามาจ าหน่ายยังแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ก าลังด าเนินการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตน าเข้าสินค้า ท าให้ยังไม่สามารถน าเข้าสินค้าได้
เอง ในเบื้องต้นสคต.คุนหมิงจึงได้แนะน าให้จับคู่เจรจาการค้ากับผู้น าเข้าในเมืองคุนหมิง ซึ่งมีสินค้าในสต๊อกอยู่
แล้ว แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยินดีที่จะเข้าร่วมงานเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) เพ่ือ
เสาะหาสินค้าอ่ืนๆที่น่าสนใจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนงานประชาสัมพันธ์สินค้าไทย โดยคาดว่าจะจัด
งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับการประชาสัมพันธ์สินค้าในเมืองต่างๆของมณฑลยูนนาน เช่น คุนหมิง ยวี่ซี 
ฉวี่จิ้ง และต้าหลี่ เป็นต้น หรือเป็นกิจกรรม Live Streaming ซึ่งทางบริษัทฯ ก็มี KOL ที่ร่วมมือด้วยอยู่แล้ว 
โดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะด าเนินการต่อไปหลังจากจัดซื้อสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

4. ควำมคิดเห็นสคต. 

 จากการพบปะหารือ สคต.คุนหมิง เห็นว่า บริษัท Shenzhen Yunpin E-Commerce Co., Ltd. มี
ประสบการณ์ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นอย่างดี เนื่องจากมีประสบการณ์การจ าหน่ายสินค้าน าเข้าจากประเทศ
ต่างๆทางออนไลน์ เช่น ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย อีกทั้งมีแบรนด์สินค้าเกษตรเป็นของตนเอง และมีทีมงานดูแล
แพลตฟอร์มที่มีประสบการณ์สูง สคต.คุนหมิงจึงเห็นควรให้บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ 



ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าเครื่องส าอาง สินค้าหัตถกรรม หรือสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ พร้อมทั้งจะ
ด าเนินการนัดหมายผู้น าเข้าสินค้าและผลไม้ของไทยในเมืองคุนหมิง เพ่ือท าการจับคู่เจรจาการค้ากับบริษัท 
Shenzhen Yunpin E-Commerce Co., Ltd. ต่อไปเมื่อบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตน าเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ก็จะสามารถน าเข้าสินค้าไทยด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนจ าหน่าย/ผู้น าเข้า ทั้งนี้ กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยร่วมกับงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยที่บริษัทฯ เสนอมาก็มีความน่าสนใจ ถือเป็น
หนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าไทย เพ่ือเจาะตลาดในเมืองรอง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร แต่อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ จะต้องน าสินค้าเข้ามาวางจ าหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ก่อน แล้วค่อยจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ต่อไป ซึ่งนอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วก็อาจจะท าในรูปแบบของ Live Streaming ได้ด้วย 
เนื่องจากบริษัทฯ ก็มีประสบการณ์การท า Live Streaming จ าหน่ายสินค้า อีกทั้งมีเน็ตไอดอล (KOL) ที่
ร่วมมือด้วย และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือตลาดเฉพาะกลุ่มได้  
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง  
เมษายน 2564 

 


