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ในบทน้ีจะมาแนะนําวา Amazon Global Selling คืออะไร มีวิธีการเลือกเว็บไซตเปาหมายอยางไร และลักษณะเดนของเว็บไซต
เหลาน้ีท่ีเปดใหกับผูขายชาวไทย รวมถึงสภาพการณการคาปลีกและการพัฒนาอีคอมเมิรซ และพฤติกรรมการบริโภค ฯลฯ 
จากขอมูลน้ี ผูขายสามารถตัดสินไดวาควรเร่ิมตนธุรกิจอีคอมเมิรซขามพรมแดนบนสาขาเว็บไซตใด
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ยุโรปเปนหน่ึงในภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด โดยปจจุบันทาง Amazon ไดเปดเว็บไซตซ่ึงครอบคลุม
ท้ัง 6 ประเทศในยุโรป พรอมท้ัง FC อีก 28 แหง เม่ือลงทะเบียนบัญชีผูขายบนเว็บไซตในยุโรปแลว คุณสามารถใชบัญชี
ผูขายเดียวกันจัดจําหนายสินคาไปยัง 6ประเทศในภูมิภาคยุโรป ซ่ึงเปนวิธีท่ีสะดวกมาก
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การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในสหราชอาณาจกัร

สหราชอาณาจักรเปนประเทศการคาขนาดใหญและยังเปนศูนยกลางทางการเงินของโลก เปนแกนหลักของเศรษฐกิจในภูมิภาค
ยุโรปตะวันตกซ่ึงมีมูลคา 5 ลานลานดอลลารสหรัฐ
โครงสรางพ้ืนฐานดานอีคอมเมิรซท่ีไดรับการพัฒนามาเปนอยางดี เอ้ือประโยชนใหยอดขายอีคอมเมิรซของสหราชอาณาจักร
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วและตอเน่ืองมาจนถึงปลายป 2019 โดยยอดขายอีคอมเมิรซ B2C ในสหราชอาณาจักรจะเกิน 2 แสนลานยูโร
ซ่ึงเพ่ิมข้ึน14.6% เม่ือเทียบกับปท่ีแลว และการเพ่ิมข้ึนคร้ังน้ีถือวาเพ่ิมข้ึนสูงสุดในชวงไมก่ีปท่ีผานมา 1

ในป 2019 มูลคาตลาดอีคอมเมิรซมีสัดสวน22.3% จากมูลคาคาปลีกท้ังหมดของประเทศอังกฤษ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
สหภาพยุโรปแลว ตัวเลขน้ีของประเทศอังกฤษคิดเปน 2 เทาของตัวเลขเฉล่ียของประเทศอ่ืนๆ 2 ปจจุบัน อัตราการเขาถึงอีคอมเมิรซ
และสัดสวนท่ีมูลคาการคาปลีกอีคอมเมิรซจากมูลคาการคาปลีกท้ังหมดถือวาสูงท่ีสุดในประเทศตางๆ ท่ัวโลก ซ่ึงแซงหนาประเทศ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศใหญดานอีคอมเมิรซดวย

คาดการณวาถึงป 2021 การคาปลีกอีคอมเมิรซของสหราชอาณาจักรจะเกินหน่ึงในส่ีของยอดคาปลีกท้ังหมดในคร้ังแรก และเม่ือ
ถึงป 2023 อาจถึง 27.9% ได 3

Amazon เปนผูนําในอุตสาหกรรมอีคอมเมิรซของสหราชอาณาจักร ป 2018 Amazon ยอดขายธุรกิจอีคอมเมิรซในสหราช
อาณาจักร 28.8% และป 2019 เพ่ิมข้ึนเปน 30.1% 4

อีคอมเมิรซ B2C ของสหราชอาณาจักรมขีนาดใหญ และกําลงั
เติบโตอยางรวดเร็ว (สถิติป 2019)

แหลงที่มาขอมูล(ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Ecommerce Foundation UK E-Commerce Report 2019, Sohu.com
2/3. eMarketer, May 2019, Sohu.com
4. Edge by Ascential, Edge insights Report, Latovo.com

ป 2019

B2C
การขาย

อีคอมเมิรซ

2 แสนลานยูโร อีคอมเมิรซเพ่ิมข้ึน 14.6% เม่ือเทียบกับ
ปท่ีแลว

สัดสวนอีคอมเมิรซสูงกวาการคาปลีกทาง

สังคม22.3%
คิดเปน 2 เทาของคาเฉล่ียของประเทศ
อ่ืนๆ ในยุโรป

4.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัเวบ็ไซตในสหราชอาณาจกัร

https://www.sohu.com/a/323326160_120176438
https://www.sohu.com/a/325669193_100273032
https://laduo.com/amazon/1177.html
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ผูบริโภคของสหราชอาณาจกัร

อัตราการเขาถึงอินเตอรเน็ต (95%)และอัตราการเขาถึงอีคอมเมิรซ(87%)ของสหราชอาณาจักรอยูอันดับตนๆ ของท่ัวโลก แมจะมี
ประชากรเพียง 66 ลานคน ซ่ึงนอยกวาประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก แตยอดการบริโภคกลับสูงมาก ซ่ึงมากกวาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรปหลายเทา ป 2015 มูลคาการบริโภคออนไลนเฉล่ียตอผูซ้ืออีคอมเมิรซของสหราช
อาณาจักรอยูท่ี 2,515ยูโร เม่ือป 2019ไดเพ่ิมสูงข้ึนมาเปน 3,254 ยูโร สวนป 2019 คาดวาจะมาถึง3,620ยูโร 1

จากขอมูลเว็บไซตอีคอมเมิรซสหราชอาณาจักรพบวา เส้ือผาและอุปกรณกีฬาติดอันดับ 1 ซ่ึงครองยอดขายท้ังหมดกวา 70% สวน
ของใชในบานและของเลนติดอันดับ 2 ผลิตภัณฑการทองเท่ียวติดอันดับ3 2

หมวดหมูสินคาอคีอมเมริซของสหราชอาณาจักรที่มียอดขายดใีนป 2018

เส้ือผาและอุปกรณกีฬา ของใชในบานและของเลน ผลิตภัณฑการทองเท่ียว

ต๋ัวอีเวนท การวางแผนสําหรับการทองเท่ียว(เชารถ เปนตน) ภาพยนตรและดนตรี

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Ecommerce Foundation UK E-Commerce Report 2019, Ennews.com
2. Office for National Statistics, 2018 UK Internet Access Report, 100ec.cn

https://www.ennews.com/article-11816-1.html
http://www.100ec.cn/index/detail--6466983.html
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ผูบริโภคของสหราชอาณาจักรมีลักษณะดังน้ี：

ความถ่ีในการชอปปงออนไลนสูง
ผูบริโภคในสหราชอาณาจักรซ้ือของออนไลนเฉล่ียแลว 6 คร้ังตอเดือน ความถ่ีในการชอปปงออนไลนสําหรับ
ผูหญิงกับผูชายคอนขางใกลเคียงกัน ซ่ึงมีผูบริโภคชาย27% และผูบริโภคหญิง 25%ซ้ือของออนไลนอยาง
นอยอาทิตยละ 1 คร้ัง ถาดูจากอายุผูบริโภค：ผูบริโภคท่ีอายุ 25-34 ปเปนกําลังหลักในการชอปปงออนไลน 
เฉล่ียแลวซ้ือของออนไลนเดือนละ 8 คร้ัง；ถาดูจากเขตภูมิภาค：คนลอนดอนใชเวลาชอปปงออนไลนมากท่ีสุด 
เฉล่ียแลวจะใชเวลา 7 วัน “ติด” กับการชอปปงออนไลน 1

กําลังซื้อสูงมาก
คาใชจายของผูบริโภคในสหราชอาณาจักรบนเว็บไซตชอปปงออนไลนตางประเทศสูงมาก ผูบริโภคม่ันใจใน
การคาปลีกออนไลนมากอีกดวย
นอกจากน้ี ผูบริโภคในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคท่ีเช่ียวชาญเร่ืองโซเชียลมีเดีย มักแสดงออกมา
ซ่ึงความสนใจตอสินคาใหมๆ เปนอยางมาก และชอบลองผลิตภัณฑใหมๆ  ท่ีเพ่ิงออกมาดวยเชนกัน ดังน้ัน 
ผูขายควรออกแบบหนาขอมูลสินคาใหนาสนใจ มีเอกลักษณเฉพาะตัว ถาเปนรายการสินคาท่ีมีขายเฉพาะรานจะ
ย่ิงดี ผูขายควรใหความสําคัญกับการออกแบบหนารายละเอียดของสินคา เพ่ือดึงดูดผูบริโภคเปาหมายใน
ประเทศท่ีตลาดอีคอมเมิรซไดรับการพัฒนามาเปนอยางดี

ใหความสําคัญกับประสบการณการชอปปงออนไลน
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผูบริโภคในสหราชอาณาจักรทําใหพวกเขานอกจากอยากไดรับความคุมคาจาก
ผลิตภัณฑแลว ยังใหความสําคัญกับคุณภาพดวย มีความตองการสูงในท้ังดานรูปลักษณภายนอกและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ และบริการการจัดสงสินคาดวย
ประมาณ 65% ของผูบริโภคท่ีซ้ือของออนไลนจากตางประเทศแสดงความเห็นวา ปจจัยท่ีสงอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจมากท่ีสุดคือบริการการจัดสงสินคาและบริการการเปล่ียนคืนสินคา สองในสามของผูบริโภคคิดวา
การชอปปงออนไลนสะดวกกวาถาหากไดเห็นขอมูลเก่ียวกับการขนสงสินคาและการเปล่ียนคืนสินคากอนการ
ชําระเงิน ผูบริโภค70%แสดงความเห็นวา บริการการขนสงสินคาท่ีดีจะชวยใหพวกเขาซ้ือผลิตภัณฑจากผูคา
ปลีกน้ันอีกคร้ัง 2

แมวาการชอปปงออนไลนในสหราชอาณาจักรโดยสวนใหญจะเกิดข้ึนท่ีลอนดอนและภาคตะวันออกเฉียงใตของส
หราชอาณาจักร แตถาหากอยากพบความสําเร็จในการทําธุรกิจในสหราชอาณาจักร ยังคงตองการใหบริการ
จัดสงสินคาไปท่ัวสหราชอาณาจักรดวย และตองการเผยขอมูลการขนสงสินคาและขอมูลการเปล่ียนคืนสินคา
ระหวางกระบวนการซ้ือสินคาของผูบริโภค ทําใหผูบริโภคไดรับประสบการณจากการชอปปงออนไลนท่ีนาจดจํา 

ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมภายในบานคอนขางสงู
จากสถิติสํานักงานสถิติแหงชาติของสหราชอาณาจักรพบวา ปริมาณการขายของใชในบานติดอันดับ 2 ใน
หมวดหมูสินคาอีคอมเมิรซท้ังหลาย เปนเพราะวาชาวอังกฤษตกแตงบานบอยมาก ดังน้ันจึงมีความตองการใน
การจัดซ้ือของใชในบานมากดวย

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. EmpathyBroker Survey for UK Consumers, Cifnews.com
2. IMRG Survey Report, ZAKER NEWS

https://m.cifnews.com/article/37018
http://www.myzaker.com/article/5887e9c21bc8e00867000002
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นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในสหราชอาณาจักร

รายการสินคาตองจาํกัด : คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินคาท่ีตองขอใบอนุญาตเปนพิเศษ : คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของสหราชอาณาจกัร
1. ขอบขายอีคอมเมิรซสูงเปนอันดับ 3 ของโลก การบริโภคเฉล่ียตอคนสูงกวาสหรัฐอเมริกา

และประเทศในสภาพยุโรปอ่ืน 
2. ผูบริโภคสนใจและชอบลองผลิตภัณฑใหมๆ  ท่ีเพ่ิงออกมา ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญ

กับคุณภาพดวย
3. ใหความสําคัญกับการแตงกาย และมีความตองการสูงสําหรับสภาพแวดลอมในบาน
4. ใหความสําคัญกับประสบการณการชอปปงออนไลน โดยเฉพาะดานการขนสงสินคา

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=201743940&language=en_GB&ld=SCSOAlogin
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/200301050?language=en_GB
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การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในฝรั่งเศส

ฝร่ังเศสต้ังอยูท่ีทางทิศตะวันตกของยุโรป มีเน้ือท่ีท้ังหมด 55.2 หม่ืนตารางกิโลเมตร นับจนถึงวันท่ี 1 เดือนมกราคม ป 2020 มี
ประชากรรวมมากกวา 67 ลานคน 1 มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก เปนหน่ึงในประเทศแกนกลางของสหภาพยุโรป ฝร่ังเศสเปน
หน่ึงในประเทศอุปโภคบริโภคหลักของยุโรป และเปนประเทศสําคัญของธุรกิจอีคอมเมิรซดวย ธุรกิจการคาปลีกอีคอมเมิรซของ
ฝร่ังเศสในป 2018 ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก ยอดขายบนอีคอมเมิรซเพ่ิมข้ึน 13.4% เม่ือเทียบกับปท่ีแลว พุงทะยานแตะ 
926 รอยลานยูโร สวนป 2019 ยอดขายไดทะลุ 1,000 รอยลานยูโรเปนคร้ังแรก (ประมาณ 1,235 รอยลานดอลลารสหรัฐฯ) 
ปริมาณการขายผานอุปกรณเคล่ือนท่ีก็เพ่ิมข้ึน 22% เม่ือเทียบกับปท่ีแลว 2

ในชวงปลายป 2018 อัตราการเขาถึงอีคอมเมิรซของฝร่ังเศสเปน75% เม่ือเทียบกับสหราชอาณาจักรและประเทศท่ีพัฒนาแลวใน
สหภาพยุโรป (เชน เยอรมนี) อัตราการเขาถึงอินเตอรเน็ตและอัตราการเขาถึงอีคอมเมิรซของฝร่ังเศสคอนขางต่ํา 3 ดวยการลงทุน
บนอินเตอรเน็ตอยางตอเน่ืองของรัฐบาลฝร่ังเศส อัตราการเขาถึงอินเตอรเน็ตของฝร่ังเศส(โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบท)ไดเพ่ิมข้ึน
อยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนหน่ึงในเหตุผลท่ีชวยทําใหอีคอมเมิรซของฝร่ังเศสเติบโตอยางแข็งแกรง

ป 2016 อัตราการเขาถึงอินเตอรเน็ตของฝร่ังเศสไดเพ่ิมข้ึน 1.54% สวนป 2017 ไดเพ่ิมข้ึน 0.4% สําหรับป 2018 ไดเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 1.51% 4
Amazon เขาตลาดฝร่ังเศสต้ังแตเดือนสิงหาคม ป 2000 ปจจุบันไดพัฒนาเปนเว็บไซตอีคอมเมิรซท่ีใหญท่ีสุดของฝร่ังเศส 5

926 รอยลานยูโร

1,000 รอยลานยู
โร

ป 2018 ป 2019

การขาย
อี

คอมเมิรซ

การขาย
อีคอมเมิรซ

+8%+13.4%

สภาพการณอคีอมเมิรซในฝรั่งเศส

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. French Statistics Institute (Insee), European Times
2. French Ecommerce Association (FEVAD) Report 2018, qq.com
3. eCommerce Foundation, Ebrun.com
4. French Ecommerce Association (FEVAD), Sohu.com
5. French Ecommerce Association (FEVAD) Report 2018, Sohu.com

4.2 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัเวบ็ไซตในฝร่ังเศส

http://www.oushinet.com/europe/france/20200114/339006.html
https://new.qq.com/omn/20190214/20190214A0J78D.html?pc
http://www.ebrun.com/20190528/335569.shtml
https://www.sohu.com/a/241055095_368681
https://www.sohu.com/a/240945172_100122643
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แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. eCommerce Foundation, Ebrun.com
2. French Ecommerce Association (FEVAD), Zgchdh.cn

ผูบริโภคของฝรั่งเศส

ป 2018 ยอดซ้ือสินคาออนไลนเฉล่ียตอคนของฝร่ังเศสอยูท่ี 2,126 ยูโรตอป ป 2019 เพ่ิมข้ึนเปน 2,346 ยูโร 1 แฟช่ัน อาหารและ
ศิลปะของฝร่ังเศสเปนท่ีรูจักกันดีท่ัวโลก อันเปนเหตุท่ีชาวฝร่ังเศสมีความภาคภูมิใจในชนชาติตนเองเปนอยางมาก ขณะเดียวกันชาว
ฝร่ังเศสยังใหความสําคัญกับเสรีภาพและความเปนตัวของตัวเอง ไมไดหลงใหลกับแบรนดหรู แตใหความสําคัญกับการออกแบบ 
สุนทรียศาสตร เทรนดแฟช่ัน และการใชงานของผลิตภัณฑมากกวา

ยอดซ้ือสินคาออนไลนเฉล่ีย
ตอคน

2,346 ยูโร

ยอดขายในชวงวันหยุด
เทศกาลมากกวา

20%

มากกวา 20% ของยอดขายสินคาออนไลนบนอีคอมเมิรซของฝร่ังเศสท้ังปน้ันเกิดข้ึนในชวงวันหยุ2 การชอปปงออนไลนของ
ผูบริโภคฝร่ังเศสจะไดรับอิทธิพลจากเทศกาลสําคัญอยางเห็นไดชัด ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคฝร่ังเศสจัดซ้ือน้ันสวนใหญจะเปน
ผลิตภัณฑหมวดหมูดังตอไปน้ี ไดแก ผลิตภัณฑแนวแฟช่ัน ผลิตภัณฑส่ืออิเล็กทรอนิกสและมีเดีย อาหารและสุขภาพ ของใชในบาน
และเคร่ืองใชไฟฟา ของเลนและผลิตภัณฑ DIY เปนตน เม่ือเทียบกับประเทศท่ีส่ือสารดวยภาษาอังกฤษซ่ึงตลาดอีคอมเมิรซไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มรูปแบบแลว ตลาดอีคอมเมิรซของฝร่ังเศสยังคงกําลังอยูในข้ันตอนการพัฒนาอยางรวดเร็วอยู ดังน้ันความ
ตองการของผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส3c ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีผูขายชาวไทยไดเปรียบมาเปนเวลานาน น้ันยังคงสูงอยู 
ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑสุขภาพความงามและของใชในรถก็ไดรับความนิยมมากเชนกัน

http://www.ebrun.com/20190528/335569.shtml
http://www.zgchdh.cn/Pctribe/tribeinfo/16347
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แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. French Ecommerce Association (FEVAD), Cifnews.com
2. French Ecommerce Association (FEVAD), Cifnews.com

แมวาธุรกิจแฟช่ันจะมีการแขงขันกันอยางเขมงวดในหลายประเทศ แตก็ยังคงเปนสัญลักษณของวัฒนธรรมฝร่ังเศสและภาพลักษณ
ของฝร่ังเศส ดังน้ันผลิตภัณฑแนวแฟช่ันจึงถือเปนผลิตภัณฑหมวดหมูสําคัญสําหรับฝร่ังเศสดวย
แมในชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจฝร่ังเศสตกอยูในภาวะยากลําบาก อุตสาหกรรมแฟช่ันก็ยังคงพัฒนาเติบโตอยางตอเน่ือง
จากรายงานลาสุดของสมาคมแฟช่ันฝร่ังเศสพบวา อุตสาหกรรมแฟช่ันของฝร่ังเศสมีมูลคาการคาสูงกวาอุตสาหกรรมมูลคาสูง
อยางอุตสาหกรรมการบินและการผลิตรถยนต

ดูจากชวงเวลาแลว การโปรโมช่ันชวงส้ินปของฝร่ังเศสจะไดรับผลดีมากท่ีสุด

สมาคมอีคอมเมิรซของฝร่ังเศส FEVAD เผยใหเห็นวา ผูบริโภคฝร่ังเศสจะใชเงินจํานวนมากในการซ้ือสินคาออนไลนชวง Black 
Friday, Cyber Monday และชวงกอนวันคริสตมาส การโปรโมทชวงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ป 2017 น้ันทําให
ยอดขายเพ่ิมข้ึน 17.5% และการโปรโมทชวง Black Friday จะไดรับผลดีมากท่ีสุด ทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึนถึง 69% 1

ไตรมาสท่ี 4 ป 2018 ยอดใชจายทะลุ 200 รอยลานยูโร (ประมาณ 221 รอยลานดอลลารสหรัฐ) ยอดขาย Black Friday สูงถึง 17 
รอยลานยูโร 2

ยอดใชจายในชวง Black 
Friday ป 2018

17 รอยลานยูโร

Black Friday

https://www.cifnews.com/article/39424
https://www.cifnews.com/article/55041
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บทสรุปของฝร่ังเศส
1. เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เชน สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรแลว อีคอมเมิรซของ

ฝร่ังเศสยังคงกําลังอยูในข้ันตอนการพัฒนาอยางรวดเร็ว
2. ตลาดแฟช่ัน ของเลนและเกมมีขนาดใหญ
3. ทําใหการการใชจายไดรับอิทธิพลจากเทศกาลเปนอยางมาก ไตรมาสท่ี 4 (โดยเฉพาะ Black

Friday) จึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง

นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในฝรั่งเศส

รายการสินคาตองจาํกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินคาท่ีตองขอใบอนุญาตเปนพิเศษ：คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/help.html?itemID=201743940&language=en_GB&ld=SCSOAlogin
https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/200301050
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แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. 2018 Data from Federal Statistical Office of Germany, Xinhuanet.com
2. International Migration Report, 2015 Revision, Jianshu.com
3. 2019 Data from Federal Statistical Office of Germany, Finance.sina.com.cn
4. Ecommerce Foundation, Germany E-commerce Market Report 2017

การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในเยอรมนี

เยอรมนีอยูในภาคกลางและภาคตะวันตกของยุโรป ในป 2018 มีประชากรท้ังหมดประมาณ 83 ลานคน เยอะกวาของอังกฤษ
ประมาณ 17 ลานคน 1 เปนประเทศท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสุดในสหภาพยุโรป

นอกจากน้ี เยอรมนียังมีผูอพยพจากตางประเทศจํานวนมากถึง12 ลานคน คิดเปน5%ของผูอพยพท่ัวโลกซ่ึงมีจํานวนท้ังหมดเปน
244 ลานคน เปนประเทศท่ีมีผูอพยพจากตางประเทศจํานวนมากเปนอันดับ 2 ของโลก 2

ประเทศเยอรมนีมีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก เปนประเทศผูสงออกรายใหญอันดับสามของโลก และเปนเศรษฐกิจอันดับหน่ึงของ
ยุโรปดวย ใชภาษาเยอรมนีเปนภาษาทางการ อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตอยูท่ี83% จีดีพีตอหัวสูงถึง 4.63 หม่ืนดอลลารสหรัฐฯ 3

จํานวนผูบริโภคอีคอมเมิรซสูงถึง 52 ลานคน 4 เปนประเทศภูมิภาคยุโรปท่ีมีประชากรเขาถึงอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด

เน่ืองจากเยอรมนีมีประชากรจํานวนมาก มีส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานท่ีสมบูรณแบบ ประชากรมีมาตรฐานการครองชีพ
คอนขางสูง ทําใหเยอรมนีกลายเปนตลาดอีคอมเมิรซท่ีแข็งแกรงในภูมิภาค

สหภาพยุโรป

ประชากรมากถึง 
83 ลานคน

GDP ตอคนสูงถึง

4.63 หมื่น
ดอลลารสหรัฐฯ 52 ลาน

จํานวนผูบริโภคอีคอมเมิรซ
สูงถึง

อัตราการเขาถึง
อินเทอรเน็ตอยูท่ี

83%

4.3 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัเวบ็ไซตในเยอรมนี

http://www.xinhuanet.com/world/2019-01/27/c_1124048874.htm
https://www.jianshu.com/p/cfaa901496b9
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1656120357706779446&wfr=spider&for=pc
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ปจจัยขับเคล่ือนการเติบโตของอีคอมเมิรซของเยอรมนีมีสองปจจัย ปจจัยแรกคือการเพ่ิมข้ึนของคาใชจายตอคนของผูใชอี
คอมเมิรซ ในป 2018 คาใชจายตอคนของผูใชอีคอมเมิรซไดเพ่ิมข้ึน 7%จากปท่ีแลว อีกปจจัยหน่ึงคือการเพ่ิมข้ึนของผูใชอี
คอมเมิรซรายใหม จํานวนผูซ้ืออีคอมเมิรซอายุมากกวา 60 ปน้ันกําลังเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว (11%) 3

ในอุตสาหกรรมอีคอมเมิรซของเยอรมนี Amazonยังเปนหน่ึงในผูนํา ดวยสวนแบงการขายคิดเปน 28.7% 4 ซ่ึงคิดเปนอันดับท่ี1 ถา
อยากเขาไปทําธุรกิจอีคอมเมิรซในตลาดเยอรมนี ยังคงตองพ่ึงพาแพลตฟอรมของAmazon ซ่ึงจะชวยทําใหคุณไดลูกคามากกวา

เชนเดียวกับ หลายๆ ประเทศ ยอดขายปลีกบนอีคอมเมิรซของเยอรมนีเติบโตรวดเร็วกวารานคาปลีกออฟไลนเปนอยางมาก 
รายงานวิจัยธุรกิจการคาปลีกของเยอรมนีท่ี GFK บริษัทวิจัยและสํารวจขอมูลการตลาดช้ันนําประกาศเม่ือเดือนกุมภาพันธ ป 
2019 แสดงใหเห็นวา ในป 2019 ยอดขายปลีกรานออฟไลนท้ังหมดอยูท่ี 4,231 รอยลานยูโร (ประมาณ 4,993 รอยลานดอลลาร
สหรัฐฯ) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลว 34 รอยลานยูโร ( 40 รอยลานดอลลารสหรัฐฯ) คิดเปน0.8% 1

ในขณะท่ียอดขายปลีกบนอีคอมเมิรซเยอรมนีในป 2018 เพ่ิมข้ึน 9.1% เปน 980 รอยลานยูโร (ประมาณ 1,160 รอยลานดอลลาร
สหรัฐฯ) ซ่ึงไดแซงหนาฝร่ังเศส อยูอันดับ 2 รองจากสหราชอาณาจักรในภูมิภาคยุโรป 2

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Gfk, Germany Retail Industry Report Feb.2019, Kchuhai.com
2. HDE, Kchuhai.com
3. German Retailers Association Report 2018, Kchuhai.com
4. EY-Parthenon Digital Purchase Index 2018, Cifnews.com

898 รอยลานยูโร

980 รอยลานยูโร

ป 2017 ป 2018

การขาย
อีคอมเมิรซ

การขาย
อีคอมเมิรซ

+9.1%

ยอดขายปลกีบนอีคอมเมิรซของเยอรมนีป 2018 อยูอันดับ2 รองจากสหราชอาณาจักร

http://www.kchuhai.com/report/view-2120.html
http://www.kchuhai.com/report/view-2120.html
http://www.kchuhai.com/report/view-2120.html
https://www.cifnews.com/article/36476
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ผูบริโภคประเทศเยอรมนี

ป 2017 ยอดซ้ือสินคาออนไลนเฉล่ียตอคนของเยอรมนีอยูท่ี 1,515 ยูโร 1 ผูบริโภคเยอรมนีมีลักษณะดังน้ี：

1.พฤติกรรมความเคยชินในการบริโภค
สถิติแสดงใหเห็นวา 47% ของผูบริโภคอีคอมเมิรซในเยอรมนีชอบซ้ือหนังสือ ภาพยนตร ดนตรีและเกมท่ีราน
ออนไลน 43% ชอบซ้ือผลิตภัณฑแฟช่ัน และ 41% ชอบซ้ือผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ท่ีนาสนใจคือ ในป 2017 
61%ของผูบริโภคเยอรมนีระบุวาไดซ้ือหนังสืออยางนอย 1 เลมผานชองทางออนไลนบนอุปกรณเคล่ือนท่ี 2

ซ้ือหนังสือ ภาพยนตร ดนตรีและเกมท่ีรานออนไลน

ซ้ือผลิตภัณฑแฟช่ันท่ีรานออนไลน

ซ้ือผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสท่ีรานออนไลน

หมวดหมูรายการ
สินคา

47%

43%

41%

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Ecommerce Foundation 2017
2. Ecommerce Foundation 2017, 199IT

http://www.199it.com/archives/755568.html
http://www.199it.com/archives/755568.html
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กอนท่ีจะซ้ือมักจะทําการสํารวจบน
อินเทอรเน็ตกอนส่ังซ้ือสินคาราย
ใหญ รวมถึงเช็ครีวิวจากผูซ้ือคน
อ่ืนๆ ดวย

มักจะอานขอกําหนดเก่ียวกับสินคา
และบริการหลังการขายอยางละเอียด
กอนส่ังซ้ือสินคา

ชอบใชมือถือเทียบดูราคาของสินคา
ในรานตางๆ

รายละเอียดสินคา

2. การแนะนํารายละเอียดสินคาเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก 1

ชาวเยอรมนีมีความเขมงวดมาก ดังน้ันจึงใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา อัตราการสงคืนสินคาสูง
กวาประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป

ท้ังน้ีไมไดเปนเพราะวาชาวเยอรมนีเอาใจยาก แตเปนเพราะกฎหมายคุมครองผูบริโภคเขมงวดมาก ท้ังยังไดรับ
ผลกระทบจากพฤติกรรมของผูบริโภคดวย ทําใหมีผูบริโภคจํานวนมากชอบส่ังซ้ือผลิตภัณฑเดียวกันแตสีและ
ไซสแตกตางกันหลายอันภายในการส่ังซ้ือคร้ังเดียว และหลังจากไดรับสินคาและลองใชแลว คอยสงคืนสินคา
ท่ีไมชอบ

ดังน้ัน ถาต้ังใจอยากจะเขาไปทําธุรกิจอีคอมเมิรซในตลาดเยอรมนี ตองออกแบบหนารายละเอียดสินคาให
ชัดเจน ซ่ึงตองระบุขอมูลราคาสินคา และนโยบายการสงคืนสินคาใหชัดเจน การมีท่ีอยูสําหรับการสงคืน
สินคาในเยอรมนีเปนส่ิงท่ีสําคัญมาก ซ่ึงไมเพียงชวยเพ่ิมจํานวนลูกคาเปาหมาย แตยังชวยควบคุมตนทุนการ
สงคืนสินคาดวย

70%

80%

26%

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Ecommerce Foundation 2017, 199IT

http://www.199it.com/archives/755568.html
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3. ใหความสําคัญกับบริการการจัดสงสินคา 1
ลูกคาท่ัวเยอรมนีใหความสําคัญกับเร่ืองคาบริการจัดสงสินคา ความเร็วในการจัดสงสินคาและวิธีการจัดสง
สินคา นอกจากน้ี ยังอาจมีความตองการท่ีจะแทรกแซงในกระบวนการจัดสง เชน การเปล่ียนท่ีอยูหรือเวลา
ของการจัดสงดวย เม่ือระบบโลจิสติกสไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว ผูบริโภคก็มีความคาดหวังสูงข้ึน
กวาเดิม

ชอบบริการจัดสงสินคาถึงบาน

จะตัดสินใจซ้ือสินคาแบบเดียวกัน
หรือไมตามรีวิวการจัดส่ิงสินคาของ
ผูซ้ือ

เห็นวาการจัดสงสินคาแบบมาตรฐาน
(3-5 วัน)ไมควรเก็บคาบริการ 1

ความตองการดาน
บริการการจัดสง

สินคา

90%

83%

55%

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. French Lengow Survey Report, Cifnews.com

https://www.cifnews.com/article/31880?origin=mshare
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บทสรุปของเยอรมนี
1. เศรษฐกิจใหญอันดับ 1 ของยุโรป ธุรกิจอีคอมเมิรซ รองจากสหราชอาณาจักร ยังมี

ศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง
2. ใหความสําคัญกับรายละเอียดของการแนะนํารายการสินคา
3. ใหความสําคัญกับบริการการจัดสงสินคาและบริการดานอ่ืนๆ

นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในเยอรมนี

รายการสินคาตองจาํกัด : คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินคาท่ีตองขอใบอนุญาตเปนพิเศษ：คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/help.html?itemID=201743940&language=en_GB&ld=SCSOAlogin
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/200301050?ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1


Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.
แนะนําเว็บไซต Amazon – ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซต Amazon ในยุโรป 18

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Italian National Bureau of Statistics, China's Ministry of Commerce
2. Italian National Bureau of Statistics, China's Ministry of Commerce
3. Ecommerce Foundation UK E-commerce Report 2019, Cifnews.com

การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในอิตาลี

อิตาลีเปนหน่ึงใน 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญท่ีในยุโรป GDP ป 2018 อยูท่ี 20,714 รอยลานดอลลารสหรัฐฯ ติดอันดับ 7 ของ
โลก แตเปนรองจากสหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุน เยอรมนี อังกฤษและฝร่ังเศส GDPตอคนอยูท่ี 34,238 ดอลลารสหรัฐฯ มีชองวางทาง
เศรษฐกิจคอนขางมากระหวางภูมิภาคตางๆ ภายในประเทศ โดยมีความแตกตางกันอยางมากระหวางภาคใตและภาคเหนือ วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีมากกวา 98% ของธุรกิจท้ังหมด เรียกไดวาเปน“อาณาจักรธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม”1

ในป 2019 อิตาลีมีประชากรรวมประมาณ 60.39 ลานคน (ประชากรอายุมากกวา 65 ปคิดเปน 22.8% ของประชากรท้ังหมด)2 มี
ประชากรท้ังหมด 60.39 ลานคน มีผูใชอีอมเมิรซประมาณ 21 ลานคน คิดเปน 34% ของประชากรท้ังหมด เม่ือเทียบกันแลว สหราช
อาณาจักรมีจํานวนประชากรพอๆ กันกับอิตาลี อยูท่ีประมาณ 66 ลานคน แตมีผูใชอีคอมเมิรซประมาณ 57 ลานคน เกือบจะ
มากกวา 87% ของประชากรในสหราชอาณาจักรท้ังหมด 3

GDPตอคนสูงถึง

34,238
ดอลลารสหรัฐ

ผูใชอีคอมเมิรซคิดเปน

34%

มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจมาก

กําลังพัฒนาอยาง
รวดเร็ว

4.4 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัเวบ็ไซตในอิตาลี

http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/m/201903/20190302839511.shtml
http://it.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201902/20190202833884.shtml
https://www.cifnews.com/article/45379
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แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Cifnews.com
2. E-commerce Business Analysis Report of Amazon Italy, Chinanews.com
3. Ecommerce Foundation 2018, Crosspie.com
4. Italian National Bureau of Statistics, Office of Statistics, China's Ministry of Commerce

ท่ีเกิดความแตกตางกันดานจํานวนผูใชอีคอมเมิรซเปนอยางมากน้ัน เปนเพราะอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตของท้ังสองประเทศก็
แตกตางกันเปนอยางมากดวย อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตของสหราชอาณาจักรสูงถึง 92.6% แตสําหรับอิตาลีกลับมีเพียง 65% 
1 นอกจากน้ีแลว ความเร็วอินเทอรเน็ตของอิตาลีต่ําท่ีสุดในยุโรป และก็ไมใชบานทุกหลังจะสามารถใชเน็ตได โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภูเขา 
แตโชคดีท่ีสถานการณเหลาน้ีกําลังไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน

ดวยอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ชวงไมก่ีปท่ีผานมา อีคอมเมิรซของอิตาลีไดเติบโตอยางรวดเร็ว

ในป 2018 อัตราการเติบโตของอีคอมเมิรซอิตาลีสรางสถิติสูงสุดเปนประวัติการณ และไดกลายเปนหน่ึงในประเทศท่ีมีอีคอมเมิรซ
พัฒนาเติบโตไดรวดเร็วท่ีสุดในยุโรป 2 ในป 2017 มูลคาตลาดอีคอมเมิรซอิตาลีอยูท่ี 217 รอยลานยูโร เทียบกับเม่ือป 2016 แลวได
เพ่ิมข้ึน 17.33% สวนป 2018 ไดทะลุ 231 รอยลานยูโร 3

ในเม่ือGDP ของอิตาลีสูงถึง 75% 4 ของGDP ในสหราชอาณาจักร ยอดขายบนอีคอมเมิรซของอิตาลีกลับต่ํากวาสหราช
อาณาจักรเปนอยางมาก ดังน้ันจึงถือวามีศักยภาพในการเติบโตเปนอยางมาก

Amazon เขาตลาดอิตาลีต้ังแตป 2010 และเร่ิมใหบริการ Prime กับลูกคาอิตาลีต้ังแตป 2011 ตอนน้ีไดพัฒนาจนกลายเปนหน่ึงใน
เว็บไซตอีคอมเมิรซท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด

มีศักยภาพใน
การเติบโตสูงมาก

แตขนาดของอีคอมเมิรซ
กลับมีแค

12%

GDP มากกวาอังกฤษเปน

75%

http://m.cifnews.com/article/40601
http://www.chinanews.com/gj/2018/08-27/8611225.shtml
http://crosspie.com/article/309.html
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/m/201903/20190302839511.shtml
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แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Cuponation, Cifnews.com
2. Netcomm, Cifnews.com
3. Ecommerce Foundation, E8t.com

ผูบริโภคของอิตาลี

อิตาลีต้ังอยูท่ีภาคใตของยุโรป ชาวอิตาลีสวนใหญชอบประหยัด ชอบติดตามแฟช่ัน และใหความสําคัญกับการใชชีวิตอยางสบาย

รายงานจากCuponationแสดงใหเห็นวา ในป 2016 และป 2017 มียอดขายผลิตภัณฑแฟช่ันและเคร่ืองประดับน้ันคิดเปน 39% ของ
ยอดขาย Black Friday ท้ังหมด คิดเปนหมวดหมูผลิตภัณฑท่ีมียอดขายสูงเปนอันดับแรก รองจากน้ันคือผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
คิดเปน 17% ยอดขายผลิตภัณฑสุขภาพและความงามคิดเปน 6% สวนหนังสือ ดนตรี เกมสและผลิตภัณฑทองเท่ียวคิดเปน 5% 1

ในป 2016 Netcommไดสรุปหมวดหมูสินคาอีคอมเมิรซของอิตาลีท่ีมียอดขายดีท่ีสุด 3 ประเภท ไดแก ผลิตภัณฑแฟช่ัน ของใชใน
บาน และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร มือถือสมารทโฟน เปนตน 2

จากรายงานของ Ecommerce Foundation ยุโรปพบวา ผูบริโภคอิตาลีใหความสําคัญมากท่ีสุดกับบริการการจัดสงสินคาและ
ตนทุนในการจัดสงสินคาฟรี ซ่ึงแตกตางไปจากผูบริโภคเยอรมนีและสหราชอาณาจักร ผูบริโภคอิตาลียอมรอนานเพ่ือประหยัด
คาใชจายสําหรับบริการการจัดสงสินคา

ผูบริโภคอิตาลียังใหความสําคัญกับดานตางๆ ดังน้ี：บริการการสงคืนฟรี(91%)แนะนําสินคาอยางละเอียด(90%)ไมเก็บ
คาธรรมเนียมเพ่ิม(90%) 3

นอกจากน้ีแลว ขอมูลสินคาท่ีอธิบายในภาษาอิตาลีจะไดรับความนิยมมากกวา ผูบริโภคอิตาลีจํานวนมากมักใหความสําคัญกับ
ช่ือเสียงของราน และมักเลือกซ้ือสินคาจากรานคาท่ีไดรับคะแนนสูงและรีวิวดี

ผลิตภัณฑแฟช่ันและ
เคร่ืองประดับ

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑสุขภาพและ
ความงาม

ของใชในบาน

หมวดหมูสินคาอีคอมเมิรซของอิตาลีท่ีมียอดขายดี

http://m.cifnews.com/article/30908
https://www.cifnews.com/article/26938
http://www.e8t.com/news/netsales/show-136938.html
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บทสรุปของอิตาลี
1. มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก แตอัตราการเขาถึงอีคอมเมิรซและยอดขายอีคอมเมิรซ

คอนขางต่ํา มีศักยภาพในการเติบโตสูง
2. ผลิตภัณฑแฟช่ัน ของใชในบาน ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑสุขภาพและความงาม

คอนขางไดรับความนิยม
3. ใหความสําคัญกับตนทุนสําหรับบริการการจัดสงสินคา

นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในอิตาลี

รายการสินคาตองจาํกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินคาท่ีตองขอใบอนุญาตเปนพิเศษ：คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/help.html?itemID=201743940&language=en_GB&ld=SCSOAlogin
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/200301050?ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=en_IT&languageSwitched=1
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แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Spanish Statistical Office, Sohu.com
2. Ecommerce Foundation, Cifnews.com
3. Ecommerce Foundation, Cifnews.com
4. SEMrush Spain, Dsb.cn

การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในสเปน

สเปนต้ังอยูท่ีคาบสมุทรไอบีเรีย ทางตะวันตกเฉียงใตของยุโรป และเปนหน่ึงในประเทศแกนกลางของยุโรปตอนใต GDPในป 2018 อยู
ท่ีประมาณ 143 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐฯ มีประชากรท้ังหมดประมาณ 46.72 ลานคน GDPตอคนประมาณ 30,502 ดอลลารสหรัฐฯ 
1

อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตประมาณ 85% อัตราการเขาถึงอีคอมเมิรซประมาณ 63% เม่ือเทียบกับประเทศแนวหนาอยางสหราช
อาณาจักรแลวยังอยูในระดับท่ีคอนขางต่ํา 2

ในป 2018 มูลคาการคาบนอีคอมเมิรซของสเปนอยูท่ี 279.6 รอยลานยูโร เทียบกับป 2017 เพ่ิมข้ึน 17％

Amazon ไดครองตําแหนงสําคัญในธุรกิจอีคอมเมิรซของสเปน ปริมาณการเขาชมเว็บไซตรายเดือนสูงกวาคูแขงรายอ่ืนเปนอยาง
มาก 3

GDPตอคนสูงถึง

30,502
ดอลลารสหรัฐ

อัตราการเขาถึงอีคอมเมิรซ

63%

279.6 รอยลานยูโร

ป 2018

การขาย
อีคอมเมิรซ

+17%

ปริมาณการขายบนอีคอมเมริซของสเปนในป 2018

4.5 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัเวบ็ไซตในสเปน

ผูบริโภคของสเปน

ในป 2019 ยอดซ้ือสินคาออนไลนเฉล่ียตอคนของสเปนอยูท่ี 1,304 ยูโร เทียบกับป 2018แลวเพ่ิมข้ึนเกือบ 200 ยูโร 4 ขอมูลระบุวา 
เหตุผลท่ีผูบริโภคชาวสเปนนิยมซ้ือของออนไลน ท่ีสําคัญท่ีสุดเปนเพราะอยากไดรับบริการการจัดสงถึงบาน นอกจากน้ีแลวยังเปน
เพราะสามารถชอปปงไดโดยไมจํากัดเวลา ราคาสินคาอาจถูกกวาดวย

https://www.sohu.com/a/292806865_100110525
https://www.cifnews.com/article/44682
https://www.cifnews.com/article/44682
http://www.dsb.cn/110296.html
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นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในสเปน

ขีดจํากัดการจําแนกประเภท,สินคาและขอมูล：คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินคาท่ีตองขอใบอนุญาตเปนพิเศษ：คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของสเปน
1. อัตราการเขาถึงอีคอมเมิรซคอนขางต่ํา มีศักยภาพในการเติบโตเปนอยางมาก
2. ผูบริโภคสนิยมสินคาท่ีคุมคากับราคา มีความตองการอยางมากดานผลิตภัณฑประเภท3C

ผลิตภัณฑแฟช่ัน ของใชสําหรับการเดินทาง
3. มีคนจํานวน 437 ลานคนท่ัวโลกใขภาษาสเปนเปนภาษาแม อีคอมเมิรซของสเปนจะสง

อิทธิพลตอคนกลุมน้ีได

https://sellercentral.amazon.es/gp/help/external/201743940?language=en_ES
https://sellercentral.amazon.es/gp/help/external/200301050?language=en_ES
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แหลงที่มาขอมูล
1. https://www.statista.com/topics/4909/e-commerce-in-the-netherlands/
2. https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/01/DIGITAL-IN-2018-021-AVERAGE

-ECOMMERCE-REVENUES-PER-USER-V1.00.png

ภาพรวมของอีคอมเมิรซและผูบริโภคเนเธอแลนด

ชาวเนเธอแลนดเปนกลุมคนท่ีมีลักษณะ“เขาถึงดิจิทัล” มากท่ีสุดในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 1 ในป 2018 เนเธอแลนดมีประชากร
ท้ังหมดจํานวน 17 ลานคน ยอดขายบนอีคอมเมิรซสูงถึง 237 รอยลานยูโร ยอดซ้ือสินคาออนไลนเฉล่ียตอคนของเนเธอแลนดอยู
ท่ี 1,400 ยูโร สูงกวาอิตาลี 273% และสูงกวาสเปน 138% 2

นอกจากน้ีแลว ผูบริโภคเนเธอแลนดชอบซ้ือสินคาท่ีใหบริการจัดสงฟรี รานออนไลนของเนเธอแลนดสวนใหญใหบริการจัดสงฟรี 
ดังน้ันผูขายสามารถพิจารณาใหบริการจัดสงฟรีกับผูซ้ือชาวเนเธอแลนด เพ่ือเพ่ิมแรงดึงดูดของสินคา

ภาพรวมเว็บไซตAmazon ในเนเธอแลนด

วันท่ี 15 เดือนมกราคม ป 2020 Amazon ไดเปดตลาดเนเธอแลนดใหผูขายท่ัวโลกเขาถึงได เว็บไซต Amazon ในเนเธอแลนด
ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร อุปกรณ ของเลน ของใชในครัว ของใชในบาน ผลิตภัณฑสุขภาพและความ
งาม ผลิตภัณฑแฟช่ัน เปนตน

สําหรับผูบริโภค Amazon ในเนเธอแลนด เม่ือมูลคาการบริโภคมากกวา 20 ยูโร ก็จะไดรับบริการการจัดสงสินคาถึงบานโดย FBA 
ในวันถัดไปจากวันส่ังซ้ือ
สําหรับผูใชระดับ Prime ในเนเธอแลนด ผูใชสามารถเพลิดเพลินกับบริการการจัดสงสินคาถึงบานในวันถัดไปจากวันส่ังซ้ือไดโดยไม
จํากัดคาใชจายข้ันต่ํา ในป 2017 Amazon ไดเปดตัวแผนการสมาชิก Prime ในเนเธอแลนด และใหบริการการจัดสงฟรีและรวดเร็ว
สําหรับสินคาหลายลานรายการใหกับสมาชิก Prime

จํานวนประชากร

17 ลาน

ยอดขายบนอีคอมเมิรซ

237 รอยลานยูโร

ยอดซ้ือสินคาออนไลนเฉล่ีย
ตอคน

1,400 ยูโร

4.6 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกบัเวบ็ไซตในเนเธอแลนด

https://www.statista.com/topics/4909/e-commerce-in-the-netherlands/
https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/01/DIGITAL-IN-2018-021-AVERAGE-ECOMMERCE-REVENUES-PER-USER-V1.00.png
https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/01/DIGITAL-IN-2018-021-AVERAGE-ECOMMERCE-REVENUES-PER-USER-V1.00.png
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บทสรุปของเนเธอแลนด
1. คาใชจายตอคนบนอีคอมเมิรซสูงถึง 1,400 ยูโร/ป
2. การบริการ FBA ของ Amazon มีประสิทธิภาพสูง
3. เพ่ิงเปดตลาดใหผูขายชาวไทยมีโอกาสมากข้ึน

นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในเนเธอแลนด

รายการสินคาตองจาํกัด : คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินคาท่ีตองขอใบอนุญาตเปนพิเศษ：คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.nl/gp/help/external/help.html?itemID=201743940&language=en_GB&ld=SCSOAlogin
https://sellercentral.amazon.nl/gp/help/help.html?itemID=200301050&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
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ภาพรวมเว็บไซต Amazon ในสวีเดน

สวีเดนต้ังอยูบนคาบสมุทนสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ เปนประเทศท่ีใหญท่ีสุดในบรรดาประเทศยุโรปเหนือท้ังหมด ในป
2019 GDP ตอคนสูงถึง 55,000 ดอลลารสหรัฐฯ เม่ือเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปคา GDP สูงกวา 20%1。

สวีเดนเปนหน่ึงประเทศท่ีมีการเติบโตทางดานอีคอมเมิรซในสหภาพยุโรปอยางรวดเร็ว สวีเดนมีจํานวนประชากรประมาณ
10 ลานคน อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตสูงถึง 96% อัตราการเขาถึงของผูใชอีคอมเมิรซในป 2020 อยูท่ี 76% และมี
แนวโนมวาในป 2024 จะถึง 81% 2

วันท่ี 27 เดือนสิงหาคม ป 2020 Amazon ไดเปดตลาดสวีเดนใหผูขายท่ัวโลกเขาถึงได

ผูบริโภคชาวสวีเดน
▲ความเคยชินของการบริโภค ชาวสวีเดนใหความสําคัญกับราคา ความสะดวกสบายและการสินคาท่ีเลือกเปนอยางมาก
ตามการรายงานของนอรดิกอีคอมเมิรซ (Nordic E-commerce) ในป 2019 ในการสํารวจการจัดจําหนายสินคาท่ีซ้ือ
โดยผูบริโภคชาวสวีเดนในรานคาอีคอมเมิรซตางประเทศ จีนอยูในอันดับท่ีสาม โดยสองอันดับแรกคือสหราชอาณาจักร
และเยอรมนี

▲การวิจัยแสดงใหเห็นวา ลูกคาชาวสวีเดน 61% ชอบซ้ือสินคาประเภทการดูแลสุขภาพบนชองทางออนไลน ตอมาเปน
สินคาประเภทแฟช่ัน ลูกคาชาวสวีเดน 59% ซ้ือสินคาประเภทเส้ือรองเทาบนชองทางออนไลน สินคาประเภทวัสดุกอสราง
เฟอรนิเจอรและของเลนก็ยังเปนสินคาไมก่ีประเภทท่ียังเติบโตอยางรวดเรว็ของธรกิุจอีคอมเมิรซในสวีเดน2。

4.7 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับเว็บไซตในสวีเดน

อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ต

96%
การบริโภคบนชองทางออนไลนGDP ตอคนสูงถึง

55,000 ยูโร

มีความเจริญทาง
เศรษฐกิจมาก

มีการใชอินเตอรเน็ต
อยางแพรหลาย

300 รอยลานยูโร

ช่ืนชอบการชอปปง
ออนไลน

แหลงที่มาขอมูล
1. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=EU&most_recent_value_desc=true
2. Nordic E-commerce 2019

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=EU&most_recent_value_desc=true
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บทสรุปของสวีเดน

1. หน่ึงในตลาดเศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุดในยุโรปเหนือ GDP ตอคนสูงถึง 55,000 ยูโรตอป
2. การบริการ FBA ของ Amazon มีประสิทธิภาพสูง

นโยบายผลิตภณัฑของ Amazon ในสวีเดน

รายการสินคาตองจํากดั: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินคาที่ตองขอใบอนุญาตเปนพิเศษ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.se/gp/help/G201743940
https://sellercentral.amazon.se/gp/help/200301050
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อีคอมเมิรซในโปแลนด

โปแลนดต้ังอยูตอนกลางของยุโรป มีจํานวนประชากรท้ังหมด 38.4 ลานคน1 เปนอันดับ 5 ของยุโรป ในป 2019 มี GDP
สูงถึง 5,958.6 รอยลานดอลลารสหรัฐฯ2เปนประเทศท่ีมีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็วเปนอันดับ 3 ของ
ยุโรป

อัตราการเขาถึงอินเตอรเนตของโปแลนดสูงถึง 84.9%3 และอัตราการเติบโต 2 หลักตอปจึงติดหน่ึงในอันดับการตลาดท่ี
เติบโตเร็วท่ีสุดสําหรับอีคอมเมิรซในยุโรป 1 ตามขอมูลการสํารวจของป 2021 ชาวโปแลนด 55.6% มีความคุนเคยกับ
การซ้ือของออนไลน ในป 2021 คาดการณวาจะมีการบริโภคบนชองทางออนไลนรวมท้ังหมด 135.5 รอยลานดอลลาร
สหรัฐฯ4

ภาพรวมเว็บไซต Amazon ในโปแลนด

ในป 2014 Amazon ไดเขาสูโปแลนด จนถึงปจจุบันน้ีไดมีการกอต้ัง fulfillment center ท่ีมีความทันสมัยท้ังหมด 9
แหงในโปแลนด

วันท่ี 27 เดือนมกราคม ป 2021 Amazon ไดเปดตลาดโปแลนดใหผูขายท่ัวโลกเขาถึงได

4.8 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับเว็บไซตในโปแลนด

จํานวนประชากร

38.4 ลานคน
การบริโภคบนชองทางออนไลนอัตราการเขาถึงอินเตอรเนต

84.9%

อีคอมเมิรซเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว

มีประชากรจํานวน
มาก

136 รอยลานยูโร

ช่ืนชอบการชอปปง
ออนไลน

แหลงที่มาขอมูล
1. https://www.jpmorgan.com/europe/merchant-services/insights/reports/poland
2. https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PL
3. https://data.worldbank.org.cn/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2019&start=1990&view=chart
4. Statista

https://www.jpmorgan.com/europe/merchant-services/insights/reports/poland
https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PL
https://data.worldbank.org.cn/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2019&start=1990&view=chart


Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.
แนะนําเว็บไซต Amazon – ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซต Amazon ในยุโรป 29

บทสรุปของโปแลนด

1. ประชากรมากถึง 38.4 ลานคน
2. FBA fulfillment center ท้ัง 9 แหง มีประสบการณดานการบรกิาร

นโยบายผลิตภณัฑของ Amazon ในโปแลนด

รายการสินคาตองจํากดั: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินคาที่ตองขอใบอนุญาตเปนพิเศษ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.pl/gp/help/G201743940
https://sellercentral.amazon.pl/gp/help/200301050
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ

เสนทางการคนหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการดําเนินงาน > Seller University > คนหาช่ือหลักสูตร
ลิงกดวน : Amazon Seller University ไซตในอเมริกาเหนือ, ไซตในยุโรป, ไซตในญ่ีปุน

ทําความเขาใจบทเรียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ：
• หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการและแหลงขอมูลของทาง Amazon โปรดคนหา "โครงการ Amazon”

• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในออสเตรเลีย
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในอินเดีย
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในตะวันออกกลาง
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในสิงคโปร

แนะนําเว็บไซตของ Amazon
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ Amazon Global Selling
• การเลือกเว็บไซตแรกสําหรับธุรกิจท่ัวโลกของคุณ
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/

เม็กซิโก)
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในยุโรป (สหราชอาณาจักร/ฝร่ังเศส/

เยอรมนี/อิตาลี/สเปน/เนเธอรแลนด/สวีเดน/โปแลนด)
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในญ่ีปุน

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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