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GDP ต่อคนของออสเตรเลียอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก

ค่ำ GDP ต่อคนของสหรำชอำณำจักร

42,490 ดอลลำร์สหรัฐ
ค่ำ GDP ต่อคนของออสเตรเลีย

56,400 ดอลลำร์สหรัฐ

＞

แหล่งท่ีมำข้อมูล
1. Statista
2. Credit Suisse Global Wealth Report 2018, Australian Financial News (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
3. Australian Bureau of Statistics, Austargroup.com (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)

กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจมำกท่ีสุดในซีกโลกใต้ และเป็นหน่ึงในประเทศท่ีเศรษฐกิจพัฒนำมำก

ท่ีสุดในโลก GDP ในปี 2018 อยู่ท่ีประมำณ 142 หม่ืนล้ำนล้ำนดอลลำร์สหรัฐและ GDP ต่อคนของประชำกรสูงถึง 

56,400 ดอลลำร์สหรัฐ 1 ซ่ึงสูงกว่ำของสหรำชอำณำจักรและแคนำดำใช้ภำษำอังกฤษเช่นกัน ตำมรำยงำนของ The 

Credit Suisse Global Wealth Report ปี 2018 ออสเตรเลียกลำยเป็นประเทศท่ีร ่ำรวยท่ีสุดอันดับ 2 ของโลกในปี 

2018 โดยมีควำมม่ังค่ังเฉล่ียอยู่ท่ี 411,060 ดอลลำร์สหรัฐ 2 สภำพแวดล้อมโดยรวมดี และก ำลังในกำรพัฒนำ

แข็งแกร่ง

ในแง่ของพ้ืนท่ีประเทศ ออสเตรเลียมี 7.692 ล้ำนตำรำงกิโลเมตรซ่ึงเกือบ 80% ของสหรัฐอเมริกำ แต่มีประชำกรเพียง 

25 ล้ำนคน (2018) 3

https://www.statista.com/statistics/263573/gross-domestic-product-gdp-of-australia/
https://afndaily.com/32781
http://www.austargroup.com/know/info_15293.html
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ปี 2016 ปี 2017

+19.2%

จ ำนวนกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ของผู้ใช้อีคอมเมิร์ซชำวออสเตรเลีย
เพิ่มข้ึนทุกปี

กำรซ้ือสินค้ำอีคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดนของออสเตรเลียมีสัดส่วนท่ีสูง

ค่ำเฉลี่ยทั่วโลก

51.2%
สัดส่วนผู้บริโภคในออสเตรเลีย

ที่ซื้อสินค้ำข้ำมพรมแดน

80%

＞

แหล่งท่ีมำข้อมูล
1. Ecommerce Foundation, Cifnews.com (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
2. Australia E-commerce Report

ออสเตรเลียมีอัตรำกำรขยำยตัวของเมืองสูงมำก ( 90% ) ควำมครอบคลุมของอินเทอร์เน็ต ( 88% และมีอัตรำกำร

เติบโต 2.45% ในปี 2018 ) ผู้บริโภคมำกกว่ำ 80% ซ้ือสินค้ำจำกอีคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดนซ่ึงสูงเกินค่ำเฉล่ียท่ัวโลก 

51.2% 1

จ ำนวนกำรซ้ือสินค้ำออนไลน์ของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึนในทุกปีเช่นกัน ในปี 2017 จ ำนวนกำรซ้ือสินค้ำออนไลน์เพ่ิมข้ึน 19.2% 

เม่ือเทียบกับปี 2016 2

https://www.cifnews.com/article/41189
https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2018-ecommerce-industry-paper-inside-australian-online-shopping.pdf
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ปี 2017 ปี 2021 ปี 2023

213

252

269

+18.7%

+18.3%

+6.7%

แนวโน้มยอดขำยอีคอมเมิร์ซในออสเตรเลีย 
(1 หน่วย: 100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)

ในแง่ของขนำด ปัจจุบันออสเตรเลียเป็นประเทศอีคอมเมิร์ซท่ีใหญ่เป็นอันดับท่ี 10 ของโลกและยังคงมีกำรพัฒนำอย่ำง

รวดเร็ว ในระดับใหญ่กำรเติบโตของอีคอมเมิร์ซในออสเตรเลียได้รับแรงหนุนจำกเศรษฐกิจและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนท่ี

แข็งแกร่งไม่ใช่จำกจ ำนวนผู้บริโภค

ในปี 2017 ชำวออสเตรเลียมีกำรบริโภคด้ำนอีคอมเมิร์ซเป็นมูลค่ำ 213 ร้อยล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึน 18.7% เม่ือ

เทียบเป็นรำยปี สูงกว่ำกำรเติบโตของกำรบริโภคด้ำนค้ำปลีกแบบด้ังเดิม 16.2% และคำดว่ำอัตรำกำรเติบโตต่อปีจะสูง

ถึง 7.6% ในอีกห้ำปีข้ำงหน้ำ ในปี 2021 ขนำดอีคอมเมิร์ซของออสเตรเลียจะมีมูลค่ำสูงถึง 352 ร้อยล้ำนดอลลำร์

ออสเตรเลีย (หรือประมำณ 252 ร้อยล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) ในปี 2023 ยอดขำยอีคอมเมิร์ซจะสูงถึง 26,905 ล้ำนดอลลำร์

สหรัฐ 1.

แหล่งท่ีมำข้อมูล
1. Australia E-commerce Report

https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2018-ecommerce-industry-paper-inside-australian-online-shopping.pdf


5

แนะน ำเว็บไซต์ Amazon - แนะน ำเว็บไซต์ Amazon ในออสเตรเลีย

แหล่งท่ีมำข้อมูล
1 https://www.ecommercefoundation.org/free-reports,

Australia Ecommerce Report 2018&Australia Ecommerce Report 2019
http://www.sohu.com/a/275238203_421620 (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)

อัตรำส่วนของกำรค้ำ
ปลีกต่ำงประเทศต่อกำร

ขำยอีคอมเมิร์ซ

20%

แม้ว่ำชำวออสเตรเลียจะชอบธุรกิจค้ำปลีกภำยในประเทศ แต่กำรค้ำข้ำมพรมแดนก็เป็นท่ีนิยมมำกข้ึนเช่นกัน ในปี 2017 

ยอดขำยออนไลน์ ธุรกิจค้ำปลีกต่ำงประเทศคิดเป็นประมำณ 20% ของกำรบริโภคท้ังหมด 1

มูลค่ำกำรน ำเข้ำสูงถึง

55.52
พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ

https://www.ecommercefoundation.org/free-reports
https://embed.ecommercewiki.org/reports/768/ecommerce-report-australia-2018-free
https://embed.ecommercewiki.org/reports/820/ecommerce-report-australia-2019
http://www.sohu.com/a/275238203_421620
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กำรพัฒนำของ Amazon ในออสเตรเลีย

ก่อนท่ี Amazon จะเข้ำสู่ออสเตรเลียอย่ำงเป็นทำงกำรน้ัน ก็ได้เป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่ผู้บริโภคชำวออสเตรเลียแล้ว จำก

รำยงำนของNielsen อัตรำคอนเวอร์ชันของผู้บริโภคในออสเตรเลียท่ีเข้ำชมเว็บไซต์ Amazon ในสหรัฐอเมริกำน้ันสูงถึง 

49% 1

เม่ือ Amazon เข้ำสู่ออสเตรเลียในเดือนธันวำคมปี 2017 ก็ได้กลำยเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซท่ีติดอันดับหน่ึงใน 5 อันดับ

แรก (ด้ำนปริมำณผู้เข้ำชม) ของออสเตรเลียทันที 2 ในเดือนมกรำคม ปี 2018 ซ่ึงแซงหน้ำเว็บไซต์ค้ำปลีกหลำยแห่งใน

ออสเตรเลีย

ได้รับผลกระทบจำกนโยบำย GST (ภำษีสินค้ำและบริกำรของออสเตรเลียท่ีเรียกเก็บจำกสินค้ำน ำเข้ำมูลค่ำต ่ำ) ต้ังแต่วันท่ี 

1 กรกฎำคม ปี 2018 ผู้บริโภคในออสเตรเลียจะถูกเปล่ียนเส้นทำงไปยังเว็บไซต์ Amazon ในออสเตรเลียโดยอัตโนมัติเม่ือ

ค้นหำเว็บไซต์ในยุโรป สหรัฐอเมริกำ หรือญ่ีปุ่น ปริมำณกำรเข้ำชมเว็บไซต์ในออสเตรเลียได้ก้ำวเพ่ิมไปอีกข้ึน ต้ังแต่เดือน

ธันวำคม ปี 2018 ปริมำณกำรเข้ำชมเว็บไซต์ Amazon ในออสเตรเลียติด 2  อันดับแรก 3 ในออสเตรเลียท่ีมีอัตรำกำร

เติบโตท่ีตกใจ

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ติด5
อันดับแรก
2018.1

eBay AU

Gumtree AU

Amazon

OzBargain

Amazon AU

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ติด3
อันดับแรก
2018.12

eBay AU

Amazon AU

Catch

แหล่งท่ีมำข้อมูล
1. Neilsen Report, Sohu.com (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
2. Australia E-commerce Report 2018 (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
3. Alexa.com
4. Alexa.com

อันดับกำรเข้ำชมเว็บไซต์ Amazon ในออสเตรเลียประจ ำปี 2018 4

https://www.sohu.com/a/126930953_115514
https://www.webalive.com.au/ecommerce-australia-2018/
https://www.alexa.com/siteinfo
https://www.alexa.com/siteinfo


7

แนะน ำเว็บไซต์ Amazon - แนะน ำเว็บไซต์ Amazon ในออสเตรเลีย

สำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้ Amazon พัฒนำอย่ำงรวดเร็วในออสเตรเลียคือกำรลงทุนอย่ำงหนักและต่อเน่ืองของ Amazon ใน

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีพ้ืนท่ีขนำดใหญ่ท่ีมีประชำกรเบำบำง และระบบขนส่ง (Logistics) ในท้องถ่ินท่ีไม่สมบูรณ์ ซ่ึงทำง Amazon 

ได้ลงทุนมหำศำลในกำรเปิด Fulfillment Center (FC) ในนครซิดนีย์ เมลเบิร์น และเพิร์ท และน่ีเป็นหน่ึงในเหตุผลส ำคัญท่ี

ชำวออสเตรเลียช่ืนชอบ Amazon

ปัจจุบัน ผู้บริโภคในออสเตรเลียสำมำรถได้รับบริกำรจัดส่งฟรีส ำหรับกำรซ้ือสินค้ำข้ำมพรมแดนบนเว็บไซต์ Amazon ใน

รำคำเพียง 49 95 AUD เม่ือสมำชิก Prime ในออสเตรเลียซ้ือสินค้ำท่ีด ำเนินกำรด้วยตัวเอง พวกเขำสำมำรถได้รับ

บริกำรจัดส่งฟรีโดยไม่ต้องค ำนึงถึงมูลค่ำกำรบริโภค ดังน้ันหลังจำกกำรเปิดให้บริกำรแก่สมำชิก Amazon Prime 

ในช่วงกลำงปี 2018 จ ำนวนสมำชิกเพ่ิมข้ึนทันทีในอัตรำท่ีน่ำตกใจ

บริกำรดีกระตุ้นให้มีกำรเติบโตของสมำชิก Amazon อย่ำงรวดเร็ว

พ้ืนท่ีในประเทศกว่ำ80%
สำมำรถจัดส่งถึงที่ภำยใน 2 วันท ำกำร

ในบำงพ้ืนท่ี
อย่ำงด่วนท่ีสุดจัดส่งถึงที่ภำยในวันถัดไป 

คลังสินค้ำครอบคลุมพ้ืนท่ีส่วนใหญ่
ย่ำนกำรบริโภคควำมถี่สูง

กำรบริโภคของผู้ใช้ท่ัวไป
ซื้อครบ 39 ดอลลำร์ออสเตรเลียบริกำรจัดส่ง

ฟรี

สมำชิก Prime ซ้ือสินค้ำท่ีด ำเนินกำรด้วยตัวเอง
จะได้รับกำรจัดส่งสินค้ำฟรี

FC 3 แห่งใหญ่



8

แนะน ำเว็บไซต์ Amazon - แนะน ำเว็บไซต์ Amazon ในออสเตรเลีย

ผู้บริโภคของออสเตรเลีย

ลักษณะเด่นของผู้บริโภคชำวออสเตรเลียมีดังต่อไปน้ี:

ก ำลังซื้อที่แข็งแกร่ง
จำกข้อมูลสถิติ ในปี 2017 แรงงำนข้ำมชำติชำวออสเตรเลียท่ีมีอำยุ 21-34 ปีมีรำยได้เฉล่ียต่อคนอยู่ท่ี 
1,076 ดอลลำร์ออสเตรเลีย (หรือประมำณ 5,000 หยวน) ต่อสัปดำห์ และรำยได้เฉล่ียต่อสัปดำห์ของ
พนักงำนประจ ำสำมำรถสูงถึง 1,600 ดอลลำร์ออสเตรเลีย (หรือประมำณ 7,000 หยวน) นอกจำกน้ี
พลเมืองเพศชำยชำวออสเตรเลียท่ีมีอำยุ 60 ปีข้ึนไปและพลเมืองเพศหญิงชำวออสเตรเลียท่ีมีอำยุ 55 ปีข้ึน
ไปสำมำรถได้รับเงินบ ำนำญจำกรัฐบำลมูลค่ำ 400 ดอลลำร์ออสเตรเลียต่อเดือน 1

พฤติกรรมควำมเคยชินในกำรซื้อสินค้ำออนไลน์
ควำมท่ัวถึงของเครือข่ำยมือถือและสมำร์ทโฟนในออสเตรเลีย และสัดส่วนกำรซ้ือของออนไลน์ของผู้บริโภคท่ี
อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก และในท ำนองเดียวกันอีคอมเมิร์ซของออสเตรเลียก ำลังพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว

ชื่นชอบกีฬำและกิจกรรมกลำงแจ้ง
โดยท่ัวไปแล้วชำวออสเตรเลียสนใจกีฬำและกิจกรรมกลำงแจ้งต่ำงๆ เทนนิสและว่ำยน ้ำเป็นกีฬำยอดนิยมใน
ออสเตรเลีย กำรข่ีจักรยำน เดินป่ำ ปีนเขำ พำยเรือแคนู และอำบแดดบนชำยหำด ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีหลำย
คนช่ืนชอบ โดยผู้ใหญ่ท่ีค่อนข้ำงมีฐำนะช่ืนชอบกำรตีกอล์ฟ ส่วนวัยรุ่นจะชอบเล่นสเก็ตบอร์ด

มีลักษณะกำรแต่งกำยแบบท้องถิ่น
นอกเหนือจำกกำรสวมสูทและชุดกระโปรงของสตรีในโอกำสท่ีเป็นทำงกำรของชำวออสเตรเลียแล้ว โดยปกติ
พวกเขำมักจะสวมเส้ือยืด กำงเกงขำส้ัน เส้ือผ้ำยีนส์หรือแจ็คเก็ต และช่ืนชอบกำรสวมชุดช้ันในรัดรูป ชุดกีฬำ 
เส้ือเช้ิตสีสันสดใสหมวก และรองเท้ำล ำลองแบบสบำย ๆ 
ชำวออสเตรเลียส่วนใหญ่อำศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชำยฝ่ัง และอำกำศค่อนข้ำงสดใสดังน้ันพวกเขำจึงกระตือรือร้น
กับกำรสวมรองเท้ำแตะ โดยเฉพำะรองเท้ำแตะแบบคีบ โดยท่ัวไปชำวออสเตรเลียมีรูปร่ำงสูงและท้วม และ
เส้ือผ้ำท่ีมีขนำดใหญ่ถือเป็นท่ีต้องกำรหลัก ดังน้ันในกำรเลือกเคร่ืองแต่งกำย คุณสำมำรถมุ่งเน้นไปท่ีกำร
ส่งออกเส้ือผ้ำขนำดใหญ่ได้ 

วิถีชีวิตและควำมเคยชินของชำวออสเตรเลีย
ชำวออสเตรเลียมีบ้ำนกว้ำงขวำง รักกำรท ำสวน ตกแต่งสนำมบ้ำนด้วยตัวเอง ทำสีบ้ำนและกำรท ำงำนท่ีใช้
แรงงำนคือควำมสุข
อำหำรประจ ำวันในออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นสเต็กและแซนวิช โดยอำหำรหลักแบบด้ังเดิมคือสเต็กเน้ือต่ำง ๆ 
รวมถึงสเต็กเน้ือวัว ชำวออสเตรเลียท่ีช่ืนชอบปำร์ต้ี ก็ช่ืนชอบกำรป้ิงย่ำงบำร์บีคิวเช่นกัน และรัฐบำลยังจัด
ให้มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสำธำรณะส ำหรับย่ำงบำร์บีคิวฟรีอีกด้วย

แหล่งท่ีมำข้อมูล(ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
1. Australian Bureau of Statistics, Cifnews.com

https://www.cifnews.com/article/30771?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
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ช้ินส่วนรถยนต์ เคร่ืองแต่งกำย
แฟช่ัน

ของใช้ในบ้ำน

+57% +55%+49%

ในปีงบประมำณ 2018 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจ ำหน่ำยในแนวด่ิงในออสเตรเลียเป็นท่ีจับตำมองอย่ำงมำก ข้อมูลจำก

เว็บไซต์กำรจัดกำรกำรค้ำปลีกของออสเตรเลีย Neto เผยว่ำยอดขำยรวมของผู้ขำยทุกประเภทเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย 30% เม่ือ

เทียบเป็นรำยปี 1

แหล่งท่ีมำข้อมูล
1/2. Neto 2018 State of eCommerce Report, cifnews.com

ในแง่ของอัตรำกำรเติบโต อุตสำหกรรมแฟช่ันเป็นผู้น ำในทุกหมวดหมู่ ซ่ึงครองต ำแหน่งยอดขำยสูงเป็นอันดับหน่ึงด้วย

ยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึน 57% เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน (55%) เป็นอุตสำหกรรมท่ีมียอดขำยรวมเติบโตเร็วท่ีสุดเป็นอันดับสอง และท่ีตำมมำติด ๆ คือหมวด

ช้ินส่วนรถยนต์เฉพำะกลุ่ม (49%) 2.

เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 30% ในทุกหมวดหมู่สินค้ำ

กำรเติบโตที่น่ำทึ่งของยอดขำยอีคอมเมิร์ซทั้งหมดของออสเตรเลียในปี 2018

สินค้ำ 3 ประเภทแรกในออสเตรเลียที่ยอดขำยอีคอมเมิร์ซ
มีกำรเติบโต ในปี 2018

https://www.cifnews.com/article/39072
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ในแง่ของจ ำนวนผู้ซ้ือ ในช่วง 12 เดือนท่ีผ่ำนมำ เคร่ืองแต่งกำย ส่ือมีเดียและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น 3 ประเภทท่ีมีผู้

ซ้ือมำกท่ีสุด 1

47%

37%

31%
28%

22%

17%
20%

18%
15% 16%

14%
12% 12%
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40%

45%

50%

แหล่งท่ีมำข้อมูล
1/2. Neto 2018 State of eCommerce Report, cifnews.com

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้ำหรือสื่อมีเดียในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ 2

https://www.cifnews.com/article/39072
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สินค้ำแฟช่ันของออสเตรเลียเป็นท่ีนิยมอย่ำงมำก โดยหน่ึงในสำมสินค้ำท่ีเลือกซ้ือทำงออนไลน์มีสินค้ำแฟช่ันอยู่ และ

สินค้ำสำมประเภทจำกหมวดหมู่แฟช่ันท่ีครองสัดส่วนมำกท่ีสุดได้แก่ เคร่ืองแต่งกำย / รองเท้ำ / กระเป๋ำเดินทำง 3

หลังจำกท่ี Amazon เปิดตัวในออสเตรเลียมำเป็นเวลำ 6 เดือน สินค้ำประเภทกระเป๋ำเดินทำงก็ข้ึนสู่สินค้ำสำมประเภทแรก

ด้วยศักยภำพท่ียอดเย่ียม

ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคเพศชำยในออสเตรเลียซ้ือทำงออนไลน์มำกท่ีสุด ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองแต่งกำย และ

รองเท้ำ 1

ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคเพศหญิงในออสเตรเลียซ้ือทำงออนไลน์มำกท่ีสุด ได้แก่ เคร่ืองแต่งกำย รองเท้ำ กระเป๋ำเดินทำง 2

สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองแต่งกำย

รองเท้ำ

เคร่ืองแต่งกำย

กระเป๋ำเดินทำง

รองเท้ำ

ประเภท
สินค้ำ

สินค้ำขำยดี สัดส่วนสูง
กำรเติบโต

สูง
ศักยภำพ

สูง

เคร่ืองแต่งกำย
เส้ือ,กำงเกง,เส้ือผ้ำออกก ำลังกำย,ถุงเท้ำ,ชุดช้ันใน,

เส้ือผ้ำผู้หญิงโอเวอร์ไซส์
✔ ✔

รองเท้ำ
รองเท้ำล ำลอง รองเท้ำใส่นอกบ้ำน รองเท้ำกีฬำ รองเท้ำ

เด็ก
✔

กระเป๋ำเดินทำง
กระเป๋ำใส่ของ กระเป๋ำสะพำยหลัง กระเป๋ำเด็ก กระเป๋ำ

สะพำยข้ำง
✔

นำฬิกำข้อมือ นำฬิกำจอสัมผัสรุ่นคลำสสิก รุ่นโมเดิร์น รุ่นลักซูร่ี ✔

เคร่ืองประดับมี
ค่ำ

เคร่ืองประดับทอง,เงิน,คริสตัลและเพชร ✔

เพศชำยเพศหญิง

แหล่งท่ีมำข้อมูล

1/2/3. https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/

2018-ecommerce-industry-paper-inside-australian-online-shopping.pdf

https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2018-ecommerce-industry-paper-inside-australian-online-shopping.pdf
https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2018-ecommerce-industry-paper-inside-australian-online-shopping.pdf
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13.6%

Click Frenzy
(กลำงถึงปลำย

เดือน
พฤศจิกำยน)

Pre black Friday
(กลำงถึงปลำย

เดือนพฤศจิกำยน)

Black Friday/
Cyber Monday

(ปลำยเดือน
พฤศจิกำยน -
ธันวำคม)

3 สัปดำห์ก่อนวัน
คริสต์มำส

(ต้นเดือนธันวำคม)

23.6%

28.7%

17%

2 สัปดำห์ก่อนวัน
คริสต์มำส

(กลำงเดือน
ธันวำคม)

26.2%

เห็นได้จำกหลำยฤดูกำลโปรโมช่ันในปี 2018 โดยยอดขำยในช่วงเทศกำลเพ่ิมข้ึนอย่ำงมำก 1:

• ปลำยปีงบประมำณ (EOFYS) มียอดขำยเพ่ิมข้ึน 30% เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว

• เทศกำล Black Friday/Cyber Monday 一 (Black Friday/Cyber Monday)มียอดขำยท่ีสูงท่ีสุด

• ยอดขำยในเทศกำล Black Friday/Cyber Monday 一 (Black Friday/Cyber Monday)เพ่ิมข้ึน 28.7% เม่ือ

เทียบกับปีท่ีแล้ว

• ผู้คนเร่ิมซ้ือสินค้ำจ ำนวนมำกในช่วงเทศกำล Black Friday / Cyber Monday รวมถึงช่วงสองสัปดำห์ก่อนวัน

คริสต์มำส

แหล่งท่ีมำข้อมูล
1. Inside Australia Shopping: A preview of the 2019 eCommerce industry report

ยอดขำยเติบโตข้ึนอย่ำงมำกในฤดูกำลโปรโมชั่นของออสเตรเลีย

https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/inside-australian-online-shopping-ecommerce-report.pdf
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เดือน
มกรำคม

Back to School

ในช่วงพีคของเทศกำล Back to school ในเดือนมกรำคม
ของทุกปี ผู้บริโภคในออสเตรเลียใช้จ่ำยเงินจ ำนวนมำกไปกับ
หนังสือเรียน เคร่ืองเขียน รองเท้ำนักเรียน ชุดนักเรียน 
และแล็ปท็อป
ในปี 2018 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอุปกรณ์กำรเรียนของนักเรียน
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำเพ่ิมข้ึน 43% และ
ค่ำใช้จ่ำยโดยเฉล่ียจะสูงถึง 829 ดอลลำร์ออสเตรเลียซ่ึงสูง
กว่ำในปี 2017 ท่ีมีมูลค่ำเพียง 472 ดอลลำร์ออสเตรเลีย 
น่ันเพียงพอท่ีจะบ่งบอกถึงศักยภำพในกำรซ้ือของผู้บริโภค
ท่ีแข็งแกร่งในช่วงเปิดเทอมของออสเตรเลีย 1

เทศกำลอีสเตอร์ (วันท่ี 26 มีนำคม) เป็นเทศกำลของชำว
คริสต์ท่ีเก่ำแก่และมีควำมหมำยท่ีสุดวันหน่ึงในยุโรป ซ่ึงเป็น
กำรเฉลิมฉลองกำรฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็น
สัญลักษณ์ของกำรเกิดใหม่และควำมหวังและเป็นวันหยุดท่ี
ส ำคัญรองจำกคริสต์มำส เน่ืองจำกเทศกำลอีสเตอร์ตรง
กับเดือนมีนำคมและเมษำยนของทุกปี ซ่ึงตรงกับฤดูใบไม้
ร่วงในออสเตรเลีย เส้ือผ้ำและของใช้ในฤดูร้อนจ ำนวนมำกจะ
ถูกลดรำคำ

เดือน
มีนำคม

เทศกำลอีสเตอร์

เดือน
พฤษภำคมเทศกำลวันแม่

วันท่ี 13 พฤษภำคมของทุกปีคือเทศกำลวันเเม่ ในวันน้ี
ผู้บริโภคจะซ้ือของขวัญเพ่ือขอบคุณแม่ของตัวเอง

ฤดูกำลโปรโมชั่นที่ส ำคัญที่สุดในออสเตรเลีย :

ทุกปีต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎำคมถึง 31 ตุลำคมของทุกปี เป็น
ระยะเวลำกำรย่ืนภำษีตำมกฎหมำยของออสเตรเลีย ในระหว่ำง
ข้ันตอนกำรย่ืนภำษี ตำมระบบปีงบประมำณของออสเตรเลีย 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรท ำงำนจ ำนวนมำก รวมถึง
เคร่ืองแต่งกำยส ำหรับกำรท ำงำน กำรท ำควำมสะอำด 
ยำนพำหนะ ค่ำเดินทำง ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
ฯลฯ ต่ำงก็สำมำรถลดหย่อนภำษีได้ ดังน้ันเม่ือถึงปลำยปี
งบประมำณ หรือเดือนมิถุนำยนของทุกปี ร้ำนค้ำรำยใหญ่ได้
พำกันลดล้ำงสต๊อกคร้ังใหญ่ โดยในปลำยปีงบประมำณควำม
คล่ังไคล้และส่วนลดของโปรโมช่ันไม่ได้น้อยหน้ำไปกว่ำช่วง 
Black Friday และ Boxing Day และมักจะให้ส่วนลดสูงถึง 
30% - 70% ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในออสเตรเลีย ดังน้ันผู้บริโภคใน
ออสเตรเลียจึงมีพฤติกรรมกำรบริโภคในช่วงปลำยปี
งบประมำณ และกำรส่งเสริมกำรขำยในช่วงปลำยปี
งบประมำณได้พัฒนำกลำยเป็นช่วงไฮซีซันของโปรโมช่ัน
ส่วนลดในออสเตรเลีย

เดือน
มิถุนำยน

โปรโมชั่นใหญ่ส่งท้ำย
ปีงบประมำณ

แหล่งท่ีมำข้อมูล(ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
1. Australian News Website CRN, Sohu.com

https://www.sohu.com/a/332767050_100110230
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เดือน
กรกฎำคม

Prime Day

เพ่ือเฉลิมฉลองควำมส ำเร็จของ Amazon ในทุกๆปี ทำง 
Amazon จะเปิดตัวโปรโมช่ันช้อปป้ิงท่ัวโลกในวัน Prime 
Day ของเดือนกรกฎำคม โดยมีกิจกรรมพิเศษส ำหรับ
สมำชิกระดับ Prime ในบำงประเทศ และให้ส่วนลดท่ีสูงกว่ำ 
Black Friday อีกด้วย ในช่วงเทศกำล Prime Day ของ
ออสเตรเลีย สินค้ำเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและสินค้ำ
แฟช่ันล้วนเป็นท่ีนิยมอย่ำงมำก

เทศกำล "Black Friday" ของปีน้ีเข้ำสู่เว็บไซต์ในออสเตรเลีย
เป็นปีท่ี 7 โดยเทศกำลลดรำคำดังกล่ำวมีต้นก ำเนิดมำจำก
สหรัฐอเมริกำท่ีมีประวัติยำวนำนกว่ำ 60 ปี กำรมำถึงของ
เทศกำล "Black Friday" เป็นช่วงเวลำท่ีน่ำต่ืนเต้นท่ีสุดของ
ผู้บริโภคหลังจำกวันขอบคุณพระเจ้ำและก่อนวันคริสต์มำส 
ในวันน้ีท้ังร้ำนค้ำออนไลน์และร้ำนค้ำออฟไลน์จะเปิดตัว
ส่วนลดและกิจกรรมพิเศษมำกมำยและมีกำรจัดโปรโมช่ัน
ขนำดใหญ่คร้ังสุดท้ำยในช่วงปลำยปี

เดือน
พฤศจิกำยน Black Friday

เดือน
ธันวำคม

เทศกำลคริสมำสต์

ท่ีออสเตรเลีย สถำนะของคริสต์มำสในวันท่ี 25 ธันวำคม
เทียบได้กับวันสงกรำนต์ของไทย ต่ำงจำกซีกโลกเหนือ 
ออสเตรเลียไม่มีหิมะตกในวันคริสต์มำส ส ำหรับชำว
ออสเตรเลียคริสต์มำสหมำยถึงช่วงกลำงฤดูร้อน และช่วง
กลำงฤดูร้อนก็หมำยถึงทะเล ดังน้ันคริสต์มำสใน
ออสเตรเลียจึงเรียกอีกอย่ำงว่ำ "คริสต์มำสกลำงฤดูร้อน” 
สวมชุดคริสต์มำสแบบบิกิน่ี กองทรำยรูปป้ันซำนต้ำบน
ชำยหำด เหล่ำน้ีเป็นลักษณะเฉพำะของคริสต์มำสในซีกโลกใต้
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แนะน ำเว็บไซต์ Amazon - แนะน ำเว็บไซต์ Amazon ในออสเตรเลีย

นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในออสเตรเลีย

รำยกำรสินค้ำต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

ข้อจ ำกัดกำรขำยส ำหรับสินค้ำที่มีควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

ข้อจ ำกัดในกำรเผยแพร่: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

กำรเรียกคืนและควำมปลอดภัยของสินค้ำ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของออสเตรเลีย

1. พ้ืนท่ีประเทศขนำดใหญ่ ประชำกรเบำบำง ประเทศได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสูง และ
ประชำกรมีควำมร ่ำรวยเฉล่ียต่อคนเป็นอันดับ 2 ของโลก

2. อีคอมเมิร์ซได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสูง และยังคงพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง
3. ใช้ภำษำท่ีสอดคล้องกับอเมริกำเหนือ มีวัฒนธรรมท่ีคล้ำยคลึงกัน และพฤติกรรมกำรใช้

ชีวิตท่ีคล้ำยคลึงกัน คุณสำมำรถหยิบยกกลยุทธ์กำรเลือกผลิตภัณฑ์ในอเมริกำเหนือมำ
ใช้เพ่ือแบ่งเบำต้นทุนกำรด ำเนินงำน

4. ต้ังอยู่ในซีกโลกใต้ เอ้ือต่อกำรขำยสินค้ำนอกฤดูกำลอย่ำงต่อเน่ืองในซีกโลกเหนือและ
สำมำรถท ำธุรกิจได้ตลอดท้ังปี

https://sellercentral.amazon.com.au/gp/help/external/200164330?language=en_AU
https://sellercentral.amazon.com.au/gp/help/external/KKYJ3C25DG334PW?language=en_AU
https://sellercentral.amazon.com.au/gp/help/external/200832300?language=en_AU
https://sellercentral.amazon.com.au/gp/help/external/XMGGPL6LC4CVXHT?language=en_AU

