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เจโทร (JETRO) เร่ิมโครงการ“JAPAN MALL (ไทย) 2022 จ าหน่ายสินค้าผ่านอีคอมเมิรซ์ ปีที ่3” 
~ ในปี 2565 เพ่ิมผลิตภัณฑส์ าหรับสัตวเ์ลีย้งทีม่ีความต้องการสูงและตลาดต่างจังหวัดมาแรง ~ 

2 พฤศจิกายน 2565 
 

ปีนี ้เจโทร กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) รว่มมือกบัแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์รายใหญ่ของประเทศไทย รา้น
ขายยาจากญ่ีปุ่ น และบายเออรท์ุกท่านอีกเช่นเคยเป็นปีที่ 3 โดยจดัโครงการ “JETRO JAPAN MALL (ไทย)” เพื่อ
สง่เสรมิการจ าหน่ายเครื่องส าอางและของใชใ้นชีวิตประจ าวนัจากญ่ีปุ่ นผ่านอีคอมเมิรซ์เป็นหลกั 

ส าหรบัโครงการในปีนี ้นอกจากเครื่องส าอางและของใชใ้นชีวิตประจ าวันที่น ามาจ าหน่ายในปีก่อนแลว้ 
เรายงัใหค้วามสนใจผลิตภณัฑด์แูลสตัวเ์ลีย้งที่มีความตอ้งการเพิ่มขึน้เพราะผลกระทบจากโรคติดเชือ้ไวรสัโควิด-19 
ดว้ย จึงไดเ้พิ่มผลิตภัณฑส์ าหรับสัตวเ์ลีย้งเขา้มาในไลนผ์ลิตภณัฑ ์เช่น แชมพ ูที่ลบัเล็บ และของเล่นส าหรบัสตัว์
เลีย้ง ผลิตภณัฑเ์หล่านีล้ว้นมีมลูค่าเพิ่มสงูเพราะผลิตจากวตัถุดิบและวสัดุคณุภาพเยี่ยม และไดร้บัการคดัเลือกมา
เป็นพิเศษจากทั่วประเทศญ่ีปุ่ นโดยความร่วมมือของ “โมริโตโม” “อาราตะ” และ “โอยามา” ซึ่งเป็นบายเออรส์ินคา้
ญ่ีปุ่ นในประเทศไทยที่เขา้ใจความตอ้งการของตลาดไทยเป็นอย่างดี ท าใหม้ีสินคา้พรอ้มพรั่ง 1,190 ชนิดจาก 160 
แบรนด ์(ขอ้มลู ณ ปัจจบุนั มีแผนจะเพิ่มเติมในภายหลงั) ยิ่งไปกว่านัน้ยงัร่วมมือกบัเว็บไซตอี์คอมเมิรซ์ควบคู่ไปกับ
การจ าหน่ายทางออฟไลนต์ามหนา้รา้น “มัทสึโมโตะ คิโยชิ” และ “ซูรูฮะ” ซึ่งเป็นรา้นขายยาจากญ่ีปุ่ นที่มาเปิดใน
ประเทศไทยกว่า 20 สาขา อีกทัง้ยงัมีรา้นใหม่ ๆ เขา้มาเพิ่มเติม 

ดว้ยความพยายามเหลา่นี ้ปีนีจ้ะเป็นอีกปีที่เจโทรท าใหผู้บ้ริโภคชาวไทยจ านวนมากขึน้ไดรู้จ้กัถึงขอ้ดีของ
ผลิตภณัฑญ่ี์ปุ่ น ซึ่งไม่จ ากดัเพียงพืน้ที่ในเมืองหลวง แต่ยงักระจายไปในอีกหลายจงัหวดัดว้ย เพื่อที่ผลิตภณัฑญ่ี์ปุ่ น
จะไดเ้ป็นสว่นหนึ่งในการเพิ่มความหลากหลายใหแ้ก่การใชช้ีวิตของชาวไทยทกุท่าน 

“JAPAN MALL” ได้จัดในประเทศไทยมา 2 ครั้งแล้ว โดยในปีที่แล้วซึ่งเป็นครั้งที่  2 นั้นได้จ าหน่าย
เครื่องส าอางและของใชใ้นชีวิตประจ าวนัจากญ่ีปุ่ น 1,113 ชนิดจาก 105 แบรนดผ์่านเว็บไซตเ์ฉพาะกิจของ 3 บรษิัท
คือ แพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์รายใหญ่อย่าง “Lazada” แพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ที่ใหค้วามร่วมมือเป็นรายใหม่ในปีที่ 2 
อย่าง “Shopee” และแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ดา้นเครื่องส าอางรายใหญ่อย่าง “Konvy” ในระยะเวลาจัดโครงการ
ประมาณ 6 เดือน มีผูเ้ขา้เยี่ยมชมเว็บไซตด์งักลา่วรวม 5 แสนคน ซึ่งเพิ่มขึน้เกินเท่าตวัเมื่อเทียบกบัสองปีก่อน สินคา้
ขายดีคือผลิตภัณฑ์ที่ เก่ียวข้องกับเชื ้อไวรัสโควิด -19 เช่น หน้ากากอนามัยและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื ้อโรค  รวมทั้ง
ผลิตภณัฑเ์สรมิความงาม เช่น ผลิตภณัฑบ์ ารุงดวงตา ผลิตภณัฑป์อ้งกนัแสงแดด และผลิตภณัฑบ์ ารุงผม ยิ่งไปกว่า
นั้น เครื่องส าอางและของใช้ในชีวิตประจ าวันจากญ่ีปุ่ นที่ เคยมีตลาดในเมืองหลวงเป็นหลักยังมียอดซื ้อจาก
ต่างจงัหวดัเกินครึ่ง นบัเป็นการเปิดตลาดภูมิภาคได้ จึงถือว่าสามารถบุกเบิกช่องทางจ าหน่ายในตลาดต่างจังหวัด
ไดแ้ลว้ นอกจากนีก้ารจ าหน่ายสินคา้อย่างต่อเนื่องตามหนา้รา้นของรา้นขายยาจากประเทศญ่ีปุ่ นอย่าง “มัทสึโม
โตะ คิโยชิ” และ “ซูรูฮะ” ซึ่งเป็นช่องทางจ าหน่ายหลกัส าหรบัเครื่องส าอางและของใชใ้นชีวิตประจ าวนัจากญ่ีปุ่ น ยงั
ช่วยกระตุน้ยอดขายของหนา้รา้นที่ซบเซาเพราะเชือ้ไวรสัโควิด-19 ดว้ย 
ความคิดเหน็จากนายคุโรดะ จุน ประธาน เจโทร กรุงเทพฯ 
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โครงการ JAPAN MALL ในประเทศไทยไดร้บัความนิยมมากขึน้ทุกปี จนปีนีก้็ไดจ้ัดเป็นครัง้ที่ 3 แลว้ ผมรูส้ึกดีใจ
เป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสแนะน าเครื่องส าอางและของใชใ้นชีวิตประจ าวันจากญ่ีปุ่ นใหทุ้กท่านที่อาศยัอยู่ในประเทศ
ไทยไดรู้จ้ักผ่านแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์ใกลต้ัว ในปี 2565 ที่จัดเป็นครัง้ที่ 3 นี ้เราไดเ้พิ่มไลนผ์ลิตภัณฑด์ูแลสัตว์
เลีย้งที่ไดร้บัความนิยมสงูและมีความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ ผมคาดหวงัว่าการแนะน าผลิตภณัฑญ่ี์ปุ่ นอนัมีเสน่หด์ึงดูด
และยงัไม่เคยจ าหน่ายในประเทศไทยมาก่อนในโครงการนี ้จะช่วยใหก้ารแลกเปลี่ยนทางธุรกิจระหว่างญ่ีปุ่ นกับไทย
มีความแนบแน่นยิ่งขึน้และเป็นสว่นหนึ่งใหก้ารใชช้ีวิตประจ าวนัในประเทศไทยมีความพรั่งพรอ้มมากขึน้ 
 
ความคิดเหน็จากบริษัททีร่่วมมือ 
คุณชิเงกิ คาวาอุระ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โมริโตโม (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทของเรารูส้ึกดีใจที่ปีนีม้ีโอกาสไดร้่วมโครงการ JETRO JAPAN MALL ในฐานะบริษัทพารท์เนอรอี์กเช่นเคย 
ประเทศไทยเป็นมิตรประเทศที่ส  าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น และความสมัพนัธร์ะหว่างทัง้สองประเทศก็แน่นแฟ้นเป็นอ
ย่างยิ่ง โดยในปีนีเ้ป็นปีครบรอบ 135 ปีความสมัพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย-ญ่ีปุ่ นดว้ย ผมจึงรูส้ึกเป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่ไดม้ีส่วนร่วมในโครงการซึ่งเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองประเทศ  เราไดเ้พิ่มผลิตภณัฑท์ี่มี
เสน่หม์ากขึน้ทุกปี จึงอยากใหทุ้กท่านถือโอกาสนี ้รูจ้กัประเทศญ่ีปุ่ นมากขึน้ผ่านการลองสมัผสัผลิตภณัฑต่์าง ๆ กนั
นะครบั 
 
คุณโทชิอากิ โนงามิ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สยาม อาราตะ จ ากัด 
ขอบคณุที่ใหบ้ริษัทของเราไดร้่วมโครงการ JETRO JAPAN MALL ในฐานะบริษัทพารท์เนอรอี์กครัง้ในปีนีน้ะครบั 
หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ JAPAN MALL ในปีที่แล้ว บริษัทของเราก็ได้บุกเบิกช่องทางการจ าหน่ายใหม่ ๆ 
ภายในประเทศไทย ท าใหส้ามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ากญ่ีปุ่ นใหล้กูคา้มากมายที่อาศยัอยู่ในประเทศไทยได ้ในปี
นีไ้ม่ใช่แค่เครื่องส าอาง แต่เรายงัสามารถน าเขา้ของใชใ้นชีวิตประจ าวันไดม้ากมายดว้ย บริษัทของเราจึงอยากใช้
โครงการ JAPAN MALL นีใ้หเ้กิดประโยชนเ์พื่อส่งเสริมใหลู้กคา้ทุกท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไดใ้ชช้ีวิตอย่าง
สะดวกสบายดว้ยสินคา้ที่หลากหลายและพรั่งพรอ้มยิ่งขึน้ครบั 
 
คุณโยชิซึงุ ไซโต กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สยาม โอยามา 
ผลกระทบจากเชือ้ไวรสัโควิด-19 ที่มีมายาวนานต่อเนื่องเริ่มคลี่คลายลง ประเทศไทยเองก็ด าเนินกิจกรรมเพื่อฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจแลว้เช่นกนั ผมรูส้กึว่าโครงการ JAPAN MALL ที่จะจดัขึน้เป็นครัง้ที่ 3 ในปีนีแ้ละไดร้บัความคาดหวงัมาก
ขึน้อีกระดบัก็ค่อย ๆ เติบโตขึน้ดว้ย ในขณะที่ตลาดขนาดใหญ่ที่ใชป้ระโยชนจ์ากอีคอมเมิรซ์เริ่มหยั่งรากอย่างมั่นคง
ในการเป็นช่องทางจับจ่ายใชส้อยที่สะดวกสบายส าหรบัการใชช้ีวิตของผูค้น เราก็ไดเ้พิ่มไลนผ์ลิตภัณฑด์ูแลสตัว์
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เลีย้งเขา้มาเป็นกลุ่มสินคา้ใหม่ในปีนี ้เรายังคงใชป้ระโยชนจ์ากเครือข่ายของเจโทรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหค้วาม
รว่มมือในการน าเสนอผลิตภณัฑค์ณุภาพเยี่ยมจากประเทศญ่ีปุ่ นใหแ้ก่ลกูคา้ชาวไทยทกุท่านมากย่ิง ๆ ขึน้ 
 
Vatinee Rattanasritapong [วาทณิี  รัตนสีตพงศ]์ 
Senior Marketing Solution Manager 
Konnet International Co., Ltd. (Konvy) 
ญ่ีปุ่ นอยู่แค่ปลายนิว้ที่ Konvy Japan Mall 
ในปี 2565 นี ้Konvy รูส้กึเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางเจโทรไวว้างใจเลือกเราใหเ้ป็นหนึ่งในพารท์เนอรท์างธุรกิจส าคญัที่
จะรว่มมือผลกัดนัและสง่เสรมิสินคา้ความงามจากประเทศญ่ีปุ่ นใหเ้ป็นที่รูจ้กัและเขา้ถึงผูบ้รโิภคในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทาง Konvy E-Commerce Platform ซึ่งเป็นผูน้  าอีคอมเมิรซ์ดา้นผลิตภณัฑค์วามงามอนัดบั 
1 ของประเทศไทย 
ทัง้นี ้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี ที่ทาง Konvy ไดร้ว่มมือทางธุรกิจกบัเจโทรในการสง่เสรมิ แนะน าและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑส์ินคา้ของประเทศญ่ีปุ่ นภายใตโ้ครงการ JAPAN MALL ซึ่งมีการจ าหน่ายสินคา้ความงามจากทั่วประเทศ
ญ่ีปุ่ นกว่า 700 รายการ มากกว่า 100 แบรนดด์งั ทัง้ผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง และผลิตภณัฑด์แูลผิวหนา้และผิวกาย 
โดยการนัตีคณุภาพของแท ้ 100% สง่ตรงจากญ่ีปุ่ น ใหล้กูคา้ Konvy ทกุคนไดส้มัผสัความงามจากประเทศญ่ีปุ่ น
เพียงคลิกแค่ปลายนิว้ 
แคมเปญ Konvy x Japan Mall จะจดัท าผ่านทางเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนั Konvy ใหล้กูคา้ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้
คณุภาพใหห้ายคิดถึงประเทศญ่ีปุ่ น ตลอดเดือนตลุาคม - ธันวาคม 2565นี ้
 
คุณสุงโิมโตะ ฮิเดโทชิ รักษาการแทน CEO 
มัทสึโมโตะ คิโยชิ | บริษัท เซ็นทรัล และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ จ ากัด 
ทางเราไดม้ีสว่นร่วมในโครงการ JAPAN MALL ต่อเนื่องจากปีก่อน ในครัง้นีก้็ไดจ้ดัเตรียมผลิตภณัฑจ์ากญ่ีปุ่ นเพิ่ม
มากขึน้และเฝา้รอการมาเยือนของลกูคา้ทุกท่านอยู่นะครบั 
 
คุณมุไก ชุน กรรมการผู้จัดการ 
ซูรูฮะ | บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผมรูส้กึดีใจที่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ JAPAN MALL ในปีนีอี้กเช่นเคย ขอบคณุมากครบั หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการตกแต่ง
และกิจกรรมในรูปแบบเฉพาะของรา้นเราจะช่วยส่งเสริมใหผู้ค้นมากมายเลือกซือ้ผลิตภัณฑจ์ากญ่ีปุ่ นกันมากขึน้
บา้งและเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยใหล้กูคา้ชาวไทยทกุท่านไดใ้ชช้ีวิตสะดวกสบายดว้ยสินคา้ที่หลากหลายและพรั่งพรอ้ม 
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รายละเอียดของโครงการ 
ชื่อโครงการ JAPAN MALL (ไทย) 2022 

ระยะเวลา วนัจนัทรท์ี่ 17 ตลุาคม 2022 - วนัพฤหสับดีที่ 16 กมุภาพนัธ ์2023 
กิจกรรม สง่เสรมิการจ าหน่ายเครื่องส าอางและของใชใ้นชีวิตประจ าวนั (รวมทัง้ผลิตภณัฑ์

ส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง) จากญ่ีปุ่ นผ่านเว็บไซตอี์คอมเมิรซ์รายใหญ่ 
ผูจ้ดั องคก์ารสง่เสรมิการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่ น (เจโทร) 
จ านวนบริษัทจากญ่ีปุ่ นที่เขา้
รว่ม 

160 แห่ง (จ านวนผลิตภณัฑ:์ 1,190 ชนิด) *อาจมีเพิ่มเติมไดท้กุเมื่อ 
ช่องทางจ าหน่าย: อีคอมเมิรซ์ Lazada, Konvy, Shopee 

ช่องทางจ าหน่าย หนา้รา้น มทัสโึมโตะ คิโยชิ (10 สาขา), ซูรูฮะ (10 สาขา) ฯลฯ 
FB ทางการ https://www.facebook.com/japanmallth 
IG ทางการ https://www.instagram.com/japanmallth/ 
JAPAN MALL ทาง Lazada http://bitly.ws/vxWx (มีQR Code ดา้นลา่ง) 
JAPAN MALL ทาง Shopee https://www.japanmall.org  (มีQR Code ดา้นลา่ง) 
JAPAN MALL ทาง Konvy https://bit.ly/3CEp6g9 (มี QR Code ดา้นลา่ง) 

 
ระยะเวลาจ าหน่ายทางเว็บไซตอี์คอมเมิรซ์และหนา้รา้นแต่ละแห่ง 

ชื่อเว็บไซต/์รา้นคา้ เริ่ม สิน้สดุ 
Lazada วนัจนัทรท์ี่ 17 ตลุาคม 2022 วนัพฤหสับดีที่ 16 กมุภาพนัธ ์

2023 
Konvy วนัจนัทรท์ี่ 17 ตลุาคม 2022 วนัอาทิตยท์ี่ 22 มกราคม 2023 
Shopee วนัองัคารที่ 1 พฤศจิกายน 

2022 
วนัพฤหสับดีที่ 16 กมุภาพนัธ ์
2023 

มทัสโึมโตะ คิโยชิ วนัองัคารที่ 1 พฤศจิกายน 
2022 

วนัพธุที่ 30 พฤศจิกายน 2022 

ซูรูฮะ วนัองัคารที่ 1 พฤศจิกายน 
2022 

วนัพธุที่ 30 พฤศจิกายน 2022 

หนา้รา้น (ยงัอยู่ระหว่างพิจารณา, 
ผลิตภณัฑส์ าหรบัสตัวเ์ลีย้งเป็นหลกั) 

เดือนมกราคม 2023 (ยงัไม่
ก าหนด) 
 

เดือนมกราคม 2023 (ยงัไม่
ก าหนด) 

 

https://www.facebook.com/japanmallth
https://www.instagram.com/japanmallth/
http://bitly.ws/vxWx
https://www.japanmall.org/
https://bit.ly/3CEp6g9
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Lazada และ Shopee 

 

 

QR Code ลิงกไ์ปเว็บไซตแ์คมเปญ JAPAN MALL ที่ Lazada 

 
 

QR Code ลิงกไ์ปเว็บไซตแ์คมเปญ JAPAN MALL ที่ Shopee 
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Konvy 

 
QR Code ลิงกไ์ปเว็บไซตแ์คมเปญ JAPAN MALL ที่ Konvy 
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【มุมพิเศษทีร้่านขายยา】 

หมายเหตุ สินค้าทีว่างจ าหน่ายในแต่ละสาขา สามารถเช็คสินค้าได้ที ่FB และ IG ของทางร้าน 

รูปถ่าย 1: ชั้นสินค้าพิเศษส าหรับ JAPAN MALL ทีม่ัทสึโมโตะ คิโยชิ 
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รูปถ่าย 2: ชั้นสินค้าพิเศษส าหรับ JAPAN MALL ทีซู่รูฮะ 
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ข้อมูลอ้างอิง 
“โครงการ JAPAN MALL” เพ่ือจ าหน่ายสินค้าทางอีคอมเมิรซ์ในต่างประเทศ 

 “โครงการ JAPAN MALL” เล็งเห็นว่าทุกวันนีต้ลาดอีคอมเมิรซ์ทั่วโลกเติบโตขึน้อย่างรวดเร็ว เจโทรจึงก าลงั
ร่วมมือกบัแพลตฟอรม์อีคอมเมิรซ์รายใหญ่ในต่างประเทศและบายเยอรส์  าหรบัอีคอมเมิรซ์ เพื่อส่งเสริมการแนะน า
และจ าหน่ายผลิตภัณฑจ์ากญ่ีปุ่ นที่ตรงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละประเทศผ่านเว็บไซตอี์คอมเมิรซ์  
นอกจากนีท้างโครงการยงัรายงานยอดขายและผลตอบรบัจากผูบ้ริโภคใหบ้รษิัทญ่ีปุ่ นไดร้บัทราบ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาสินคา้และท าการตลาดใหส้ินคา้ขายดีต่อไป 

 ขอ้มลูอา้งอิง: เว็บไซตท์างการของ JAPAN MALL (ภาษาญ่ีปุ่ น) 
https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/ 

 

 

ติดต่อสอบถาม 
คุณชุติมา ดวงพาณิช  
โทร 02-253-6441 
bgk-pr@jetro.go.jp 

 

 

 

 

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/
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