
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 

 

มหกรรมขายสินคา้ลดราคา Hot Sale คร้ังท่ี 9 
จัด โด ยห อ ก ารค้ า อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ แ ห่ ง
อาร์เจนตินา (Argentine Chamber of Electronic 
Commerce: CACE) ซ่ึงจดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 30 
พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2565 สามารถท า
ย อ ด ข าย ไ ด้ ม าก ก ว่ า  42,000 ล้ าน เป โซ
อาร์เจนตินา (ARS) หรือประมาณ 341 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นจ านวนเงินเทียบเท่ากบั 585 ลา้นเปโซอาร์เจนตินา (ARS) หรือประมาณ 4.75 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ ต่อชั่วโมง ตามขอ้มูลท่ีจดัท าโดยองค์กรหอการคา้อิเล็กทรอนิกส์แห่งอาร์เจนตินา มีผูเ้ขา้ชม
เวบ็ไซต์ทางการของงานมหกรรมขายสินคา้ลดราคา Hot Sale คร้ังท่ี 9 (www.hotsale.com.ar) จ านวนมากกว่า 
3.7 ลา้นคน เพื่อคน้หาขอ้เสนอท่ีดีท่ีสุดตลอด 3 วนัของการจดังาน แมว้่าจะมีหลายบริษทัท่ียงัคงด าเนินการลด
ราคาสินคา้อยู ่

ผูป้ระกอบการจ านวนกว่า 1,091 บริษทั เขา้ร่วมงานมหกรรมขายสินคา้ลดราคา Hot Sale คร้ังท่ี 9 ซ่ึงภายใน
ช่วงเวลา 72 ชัว่โมง ขายไดมู้ลค่า 42,167 ลา้นเปโซอาร์เจนตินา (ARS) มากกวา่การจดังานฯ ปี 2564 ถึงร้อยละ 
69 เป็นผลจากยอดการสั่งซ้ือสินคา้ 4.1 ลา้นรายการ มากกว่าปีท่ีแลว้ร้อยละ 10 และมีมูลค่าการสั่งซ้ือเฉล่ีย 
10,111 เปโซอาร์เจนตินา (ARS) หรือประมาณ 82 เหรียญสหรัฐฯ ต่อใบเสร็จ มากกว่าปี 2564 ถึงร้อยละ 54 
ค่อนขา้งสอดคลอ้งกบัอตัราเงินเฟ้อของปีท่ีแลว้ท่ีประมาณร้อยละ 52 

หมวดหมู่ท่ีลูกคา้สนใจเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ "การท่องเท่ียว" ท่ีตอ้งถูกท าให้เล่ือนไปเพราะการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส Covid-19 ตามมาด้วย "สินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบา้นและโทรศพัท์มือถือ" และน่ีแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมการซ้ือของลูกคา้ท่ีมีการวางแผนไว ้ซ่ึงลูกคา้ไดป้ระเมินและสามารถใชป้ระโยชน์จากงานมหกรรม
ขายสินค้าลดราคา Hot Sale ได้ รายการสินค้าต่อไปน้ีท่ีมีมูลค่าการซ้ือขายสูงสุด ได้แก่ "ของตกแต่งบ้าน 

มหกรรมขายสินค้าลดราคา Hot Sale เพียง 3 วนั ท ายอดขายมากกว่า 42,000 ล้านเปโซอาร์เจนตินา 

 

                        ข่าวเด่นประเทศอาร์เจนตินาประจ าสัปดาห์ 
วันที ่6 - 10 มิถุนายน 2565 

 

 

http://www.hotsale.com.ar/
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เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัสวน" "เคร่ืองส าอางและของใชส่้วนตวั" "เส้ือผา้และชุดกีฬา" และ "ท่ีนอน" 
เป็นตน้ 

หากจ าแนกสินคา้ตามหน่วยรายการ สินคา้ขายดี ไดแ้ก่ ของใชส่้วนตวั เคร่ืองส าอาง และอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ซ่ึงเผยให้เห็นอีกแง่มุมหน่ึงของลูกคา้ท่ีใชโ้อกาสน้ีในการซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งใช้/มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
เก่ียวกบั "เซอร์ไพรส์" ของงานมหกรรมขายสินคา้ลดราคา Hot Sale คร้ังท่ี 9 น้ี หมวดหมู่ท่ีเติบโตมากท่ีสุดคือ 
"การท่องเท่ียว" "เคร่ืองประดบัและนาฬิกา" และ "จกัรยานและอุปกรณ์เสริม" 

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย 
เก่ียวกับสินคา้เคร่ืองซักผา้ ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิต/ผูส่้งออกท่ีมีความเก่ียวขอ้งส าหรับอาร์เจนตินาเก่ียวกับ
ช้ินส่วน/ส่วนประกอบส าหรับผลิตภณัฑ์น้ี ในตลาดอาร์เจนตินาท่ีน าเขา้ประมาณ 32 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ จาก
ทั่วโลกในปี 2564 (มกราคม -ธันวาคม 2564) สินค้าไทยคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 8 ของช้ินส่วน /
ส่วนประกอบเคร่ืองซักผา้ท่ีอาร์เจนตินาน าเข้าทั้ งหมด ประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิต/ผูส่้งออกสินค้าเหล่าน้ีมายงั
อาร์เจนตินามากท่ีสุดคือ จีน ร้อยละ 58 และสโลวาเกีย ร้อยละ 13 เน่ืองจากประเทศไทยจดัอยู่ในอนัดบัท่ี 3 
เป็นเร่ืองท่ีผูป้ระกอบการไทยควรสังเกต/พิจารณาตลาดท่ีมีการผลิต/จ าหน่ายเคร่ืองซักผา้ในทอ้งถ่ินมากขึ้นถึง
ร้อยละ 20 และช้ินส่วน /ส่วนประกอบเคร่ืองซักผ้าเป็นท่ีต้องการน าเข้าเพื่อการผลิตต่อไป หอการค้า
อาร์เจนตินาฯ ตั้งเป้าการผลิตเคร่ืองซักผา้ในปี 2565 จ านวน 1,050,000 เคร่ือง แมว้่าจีนจะเป็นผูผ้ลิต/ผูส่้งออก
หลกั แต่ไทยสามารถไดส่้วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในปี 2564 ร้อยละ 7.5 และดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีเขม้แข็งของบริษทั
ผูป้ระกอบการไทยการเติบโตน้ีอาจสูงขึ้นไปอีก ภาษีน าเขา้ช้ินส่วน/ส่วนประกอบเคร่ืองซกัผา้ ร้อยละ 14 - 16 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
อาร์เจนตินาเป็นประเทศหน่ึงในโลกท่ีตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตเร็วท่ีสุดในปี 2564 สะทอ้นให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงความส าเร็จของงานอีคอมเมิร์ซ เช่นงานมหกรรมขายสินคา้ลดราคา Hot Sale ซ่ึงสามารถพิจารณาไดจ้าก
ยอดขาย ความหลากหลายของโปรโมชัน่และส่วนลดราคา และปริมาณสินคา้ท่ีถูกเลือกซ้ือ ช่องทางการขายใน
งานอีคอมเมิร์ซ Hot Sale น้ี มีความส าคญัมากในการจบัจ่ายเลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัของ
ครอบครัว จากภาคการท่องเท่ียวท่ีในปัจจุบนัการเดินทางสะดวกมากขึ้น ตลอดจนสินคา้อุปกรณ์เทคโนโลย ี
เคร่ืองส าอาง และอาหาร เป็นตน้ นับเป็นโอกาสท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ไทยอย่างมาก เน่ืองจากงานแสดงสินคา้   
อีคอมเมิร์ซประเภทน้ีถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีลูกคา้จะไดว้างแผนการซ้ือล่วงหน้า โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ต่างๆ ใน
กลุ่มสินค้า White Goods ซ่ึงไทยอยู่ในต าแหน่งท่ีดีในฐานะผูส่้งออกช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านไปยงั
อาร์เจนตินา 

เน่ืองจากผูป้ระกอบการไทยไม่สามารถจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โดยตรงบนอีคอมเมิร์ซให้กบัผูบ้ริโภคอาร์เจนตินา
ได ้หากแต่ยงัตอ้งพึ่งพาผูน้ าเขา้ ผูป้ระกอบการไทยควรเนน้ขยายการส่งออกสินคา้ไปยงัอาร์เจนตินาในปี 2565 
โดยใชป้ระโยชน์จากการเขา้ร่วมกิจกรรมเจรจาการคา้ออนไลน์ในงานแสดงสินคา้ Virtual Trade Fairs และ 
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กิจกรรม Online Business Matching กลุ่มสินคา้ต่างๆ ท่ีจดัโดยกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ DITP เพื่อ
จะไดมี้โอกาสพบปะเจรจาการคา้โดยตรงกบัผูน้ าเขา้ เน่ืองจากผูน้ าเขา้อาร์เจนตินาไดแ้สดงความสนใจท่ีจะเขา้
ร่วมกิจกรรมเจรจาการคา้ออนไลน์ทุกรายการท่ีกรมฯ จดัขึ้น 

 
 
ท่ีมา: https://www.infobae.com/economia/2022/06/04/hot-sale-en-3-dias-facturo-mas-de-42000-millones-y-
hay-alargue-con-hot-week/ - “Hot Sale: in 3 days sales of more than AR$ 42,000 million”, by Infobae, June 
6th 2022  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงบวัโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ท่ีปรากฏ เป็นข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ

วตัถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลแก่ผูส้นใจเท่านั้น โดยส านักงานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส จะไม่

รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการท่ีมีบุคคลน าขอ้มูลน้ีไปใชไ้ม่ว่าโดยทางใด 
 


