Business Creation and Networking

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงสิงคโปร
เดือน
พฤษภาคม 2564
รายงานการเยี่ยมพบบริษัท SELLinALL
1. ขอมูลบุคคล/บริษัทที่เขาพบ
ชื่อ Ms. Cindy Chiah
ตำแหนง Business Operations Manager
ที่อยู
09-07, AZ @ Paya Lebar 140, Paya Lebar Rd,, Singapore 409015
โทรศัพท (65) 91706662
E-mail cindy@sellinall.com
Website
www.sellinall.com
2. รายละเอียดบริษัท/องคกร
2.1. กอตั้งเมื่อ ป 2558
2.2. ประวัติความเปนมา
บริษัท SELLinALL (https://www.SELLinALL.com) กอตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2558 เปนผูใหบริการ
โซลูชันอีคอมเมิรซขามพรมแดนที่ชวยใหรานคากวา 3,000 รายสามารถขายสินคาบน e-marketplaces ที่สำคัญ
16 แหงรวมถึง Amazon, Lazada, Shopee, JD, Qoo10 และ Zalora โดยใหบริการการจัดการการคาปลีกออนไลน
แบบ end-to-end ซึ่งปจ จุบัน SELLinALL มีส ำนั กงาน 7 แหง ในประเทศต า งๆ ได แ ก สิ ง คโปร ไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และอเมริกาใต โดยมีทีมงานอยูในแตละประเทศ ซึ่งสามารถชวยเหลือ และสนับสนุน
ลูกคาในตลาดตางๆ ทั่วโลก สามารถขยายธุรกิจใหเติบโตและประสบความสำเร็จในโลกของอีคอมเมิรซที่มีบทบาท
มากขึ้นในโลกปจจุบัน
2.3 รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ
 โรงงานผูผลิต
 ผูสงออก
 ผูนำเขา
 ผูขายสง
 ผูขายปลีก
 บริษัทตัวแทน
 หางสรรพสินคา
 หางสรรพสินคาเฉพาะ
 องคกรระหวางประเทศ  องคกรทางการคา  องคกรไมแสวงหาผลกำไร
 อื่นๆ......อีคอมเมิรซแพลตฟอรม...........
2.4 สินคาและบริการของบริษัท
แพลตฟอรมที่ใหบริการบริหารจัดการระบบคาปลีกและทำการเชื่อมตอกับ e-marketplaces ตางๆ
2.5 สินคาและบริการที่นำเขาและสนใจนำเขาจากไทย
สินคาอุปโภคบริโภคตางๆ

3. สรุปผลของการหารือ/เขาพบ
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สคต. ณ กรุงสิงคโปร ไดพบหารือทาง Zoom กับ Ms. Cindy Chiah
ต ำ แ ห น  ง Business Operations Manager แ ล ะ ท ี ม ง า นข อ ง บ ร ิ ษ ั ท SELLinALL ผ ู  พ ั ฒ น า แ พ ล ต ฟ อ ร ม
https://www.SELLinALL.com ซึ่งเปนแพลตฟอรมที่ใหบ ริ การดานการบริห ารจั ดการระบบคาปลี กและทำการ
เชื่อมตอกับ e-marketplaces ที่สำคัญ 16 แหงรวมถึง Amazon, Lazada, Shopee, JD, Qoo10 และ Zalora โดย
บริษัทจะใหบริการดานการพัฒนารานคาออนไลนบนแพลตฟอรมคาปลีกออนไลนตางๆ บริการจัดการดานการตลาด
การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดรวมกับแพลตฟอรมที่เปนพารทเนอร บริหารจัดการดานการขนสงสินคา รวมถึงการ
บริหารจัดการขอมูลที่เกี่ยวของกับการขายสินคาจากทุกแพลตฟอรมคาปลีกออนไลนตางๆ รวมไวบนระบบบริหาร
จัดการเดียวผาน cloud based platform เชน ระบบคลังสินคา ระบบการสั่งสินคา ระบบการจัดสงสินคา และระบบ
รายงานตางๆ ซึ่งชวยใหผูขายสามารถบริหารจัดการการขายสินคาไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ
Ms. Cindy ยังใหขอมูลวา ในป 2563 ที่ผานมาสถานการณการแพรระบาดของโควิด -19 และนโยบาย
เซอรกิตเบรกเกอรของสิงคโปรเพื่อควบคุมการแพรกระจายของโรค ทำใหธุรกิจคาปลีกแบบดั้งเดิมไดรับผลกระทบ
หนักที่สุด อยางไรก็ตาม รานคาปลีกในสิงคโปรห ลายแหงไดเล็งเห็นชองทางการคาออนไลน อีกทั้งยังเปนโอกาส
ในการสงออกสินคาไปยังตลาดตางประเทศดวย จึงไดตัดสินใจเลือกใชบริการของบริษัทแพลตฟอรมอีคอมเมิรซขาม
พรมแดนอยาง SELLinALL เพื่อเชื่อมตอไปยังแพลตฟอรมอีคอมเมิรซอื่นอีกหลากหลายชองทาง โดยบริษัทมุงมั่นที่จะ
ชวยเหลือธุรกิจตางๆ ใหพนจากวิกฤตโควิด -19 และมีความเขาใจถึงความทาทายที่ผูคาปลีกจำนวนมากตองเผชิญ
นอกจากนี้บริษัทยังทำใหธุรกิจเติบโตอยางตอเนื่อง เพราะอีคอมเมิรซขามพรมแดนจะมีบทบาทสำคัญ และเปนสวน
หนึ่งของธุรกิจออนไลนยุค ‘new normal’ ที่ธุรกิจจะตองปรับตัว อีกทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐบาลของสิงคโปรทำ
ใหบริษัท SMEs หลายแหงมีแรงจูงใจในการปรับรูปแบบธุรกิจสูชองทางออนไลนมากยิ่งขึ้น
SELLinALL ได ย กตั ว อย า งบริ ษ ั ท ลู ก ค า ในประเทศไทย ซึ ่ ง เป น บริ ษ ั ท ค า ปลี ก รายใหญ ได แ ก
แบรนด Under Armour และ Club 21 เปนตน อยางไรก็ดี ปจจุบันบริษัทยังไมมีกลุมลูกคา SMEs ของไทยมาใช
บริการของบริษัท ทั้งนี้ SELLinALL มีการนำเสนอการใหบริการ 3 แพคเกจ โดยแพจเกจเบสิค บริษัทจะใหบริการฟรี
เพื่อใหบริษัทลูกคาทดลองใชบริการเบื้องตนสำหรับการขายสินคาในประเทศ ซึ่งจะมีขอจำกัดในการเขาถึงบริการ
ตางๆ และไมสามารถขายสินคาไปยังตางประเทศได ในขณะที่แพจเกจอื่นๆ จะใหบริการที่หลากหลายครบวงจร โดย
สามารถเชื่อมตอและขายสินคาผานแพลตฟอรมตางๆ ในตางประเทศได ซึ่ งจะมี การคิดค าธุรกรรมการชำระเงิน
(transaction fee)

ในการนี้ สคต. เห็นวาการปรับตัวแบบผสมผสานของการคาปลีกรูปแบบออฟไลนและออนไลนของ
ผูประกอบการ ประกอบกับพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สรางความทาทายตออุตสาหกรรม
คาปลีกทั่วโลกเปนอยางมาก แตในขณะเดียวกันก็สรางโอกาสใหมสำหรับผูประกอบการคาปลีกเชนกัน ซึ่งปจจุบัน
ยังมีผูประกอบการ SMEs ของไทยอีกจำนวนมากที่ยังคุนชิ นและยึดติดอยู กั บรูปแบบการจำหนายสินค าแบบ
ออฟไลนซึ่งอาจทำใหเสียโอกาสทางการตลาด ดังนั้น ภาครัฐควรสนับสนุนให SMEs ไทยปรับตัวและใชเทคโนโลยี
ในการดำเนินธุรกิจ ดวยการใหความรูหรือสนับสนุนผานโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลตางๆ เชน การความรูและ
ทัก ษะที่ จำเป นต อ SMEs ในการนำเทคโนโลยีมาใช อาทิ ทักษะภาษาอังกฤษ การใช ระบบอัตโนมัต ิ การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน เปนตน รวมถึงการสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนา Cloud, Software สำเร็จรูป
หรือ Web services สาหรับการดำเนินธุรกิจตางๆ เพื่อให SMEs ไทย สามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดมากขึ้น ทั้งนี้
ผอ. สคต. ไดเชิญบริษัทฯ เขารว มใหความรูกับ SMEs ไทย หากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศมีการจัด
กิจกรรมสัมมนาใหความรูกับผูประกอบการไทยเกี่ยวกับธุรกิจการคาปลีกออนไลน ซึ่งทีมผูบริหาร SELLinALL แจง
วายินดีใหความรวมมือกับ สคต. โดยทั้งสองฝายยจะประสานงานกันตอไป
ผอ.สุปราณี

Ms. Cindy Chiah

