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1.1 แนะน ำบรกิำรจัดเก็บและกระจำยสนิค้ำข้ำมพรมแดนโดย Amazon (AGL)

ในฐำนะผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ำออนไลน์ข้ำมพรมแดนระหว่ำงประเทศ เม่ือรำยกำรสินค้ำของคุณถูกส่งออกไป จะต้องผ่ำนกระบวนกำร 
Fulfillment (จัดเก็บและกระจำยสินค้ำ) มำกมำยกว่ำจะจัดส่งถึงมือผู้ซ้ือ ภำพต่อไปน้ีคือกระบวนกำร Fulfillment (จัดเก็บและกระจำย
สินค้ำ) ข้ำมพรมแดนต้ังแต่สินค้ำถูกส่งออกไปจนกระท่ัง Fulfillment ไปถึงมือผู้ซ้ือ โดยเน้ือหำท่ีลูกศรครอบคลุมอยู่คือขอบเขตกำร
ให้บริกำรของ AGL

1. จองกำร
จัดส่ง

2. ติดตำม
สินค้ำ

3. สินค้ำจัดส่ง
ถึงปลำยทำง

4. ช ำระ
ค่ำบริกำร

บริกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำข้ำมพรมแดนโดย Amazon หรือ Amazon Global Logistics Service ช่ือย่อ AGL บริกำรน้ี
สำมำรถช่วยให้คุณกระจำยสินค้ำไปยังคลังสินค้ำ FBA ท่ัวโลก โดยคุณสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมรำยกำรต่อไปน้ี

ผู้ขำยชำวไทย กำรขนส่งภำยในประเทศ
กำรบรกิำรคลังสินค้ำ

ภำยในประเทศ

แจ้งเสียภำษีกำรส่ง
สินค้ำออกนอกประเทศ

กำรขนส่งทำงทะเล / กำร
ขนส่งทำงอำกำศ

ด่ำนศุลกำกรขำเขำ้ประเทศ
ปลำยทำง

กำรขนส่งภำยในพรมแดน
ต่ำงประเทศ

คลังสินค้ำ FBA (Amazon 
Seller Central)

กำรจัดส่งถงึลูกค้ำภำยใน
ระยะทำง 1 กิโลเมตร
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กำรให้บริกำร AGL ส ำหรับผู้ขำยประกอบด้วย:

1. ภำษีมูลค่ำเพ่ิมนอกชำยฝ่ัง: VAT ย่อมำจำกภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีมูลค่ำเพ่ิมนอกชำยฝ่ังหมำยถึง บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงำนในสหภำพยุโรป แต่มี
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีจดทะเบียนในยุโรปเป็นบริษัทนอกสหภำพยุโรป

ควบคุมสินค้ำไว้ท่ีคลังสินค้ำของ Amazon ท่ีเดียว 
FC ลดต้นทุนเพ่ิมเติมจำกกำรแยกคลังสินค้ำ

บริกำรระบบปฏิบัติกำรครบวงจรส ำหรับผู้ขำย

ในสหรัฐอเมริกำและญ่ีปุ่น สินค้ำของผู้ขำยจะถูกน ำเข้ำ
คลังสินค้ำในล ำดับต้น ๆ

ระยะเวลำจัดส่งท่ีแน่นอน 
ขนส่งทำงอำกำศ : สหรัฐอเมริกำประมำณ 7 วัน ญ่ีปุ่น

ประมำณ 4 วัน
ขนส่งทำงเรือ ：สหรัฐอเมริกำประมำณ 23 - 38 วัน ยุโรป

ประมำณ 35 - 42 วัน และญ่ีปุ่นประมำณ 6 - 12 วัน 

กำรสร้ำง จัดกำรและยืนยันค ำส่ังซ้ือ สถำนะขนส่ง 
ทุกกระบวนกำรสำมำรถติดตำมได้ทำงออนไลน์ สำมำรถ

สรุปยอดซ้ือขำยประจ ำเดือนได้

สิทธิพิเศษคลังสินค้ำขำเข้ำ

บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ

บริกำรเดินพิธีกำรศุลกำกรในสหรัฐอเมริกำและยุโรป 
และภำษีมูลค่ำเพ่ิมนอกชำยฝ่ัง รองรับบริกำรพิธีกำร
ศุลกำกรส ำหรับจุดหมำยปลำยทำงในอังกฤษ / 

เยอรมนี

บริกำรเดินพิธีกำรศุลกำกรที่ประเทศปลำยทำง

หลังสินค้ำถูกส่งไปยังคลังสินค้ำท่ี Seller 
Central จะหักค่ำธรรมเนียมโดยตรงจำกบัญชี
เงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ/ยูโร เพ่ือลดกำรสูญเสีย

จำกอัตรำแลกเปล่ียน

ถูกหักค่ำจัดส่งเมื่อสินค้ำถึงปลำยทำง

บริกำรล็อคต ำแหน่งคลังสินค้ำ
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บริกำร AGL มีข้อดีมำกมำย ：

ลดต้นทุนค่ำขนส่ง อีกท้ังประหยัดเวลำเม่ือสินค้ำไปถึง
คลังสินค้ำปลำยทำง ประหยัดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม

ลดสินค้ำคงคลัง เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบห่วงโซ่อุปทำน

มีหน้ำร้ำนออนไลน์ล่วงหน้ำ ช่วยให้
มีเงินหมุนเวียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน

ผู้ขำยประหยัดเวลำในกำรบริหำรสินค้ำขำเข้ำ สินค้ำเข้ำ
คลังรวดเร็ว

เพ่ิมยอดขำยและก ำไรในช่วงไฮซีซ่ัน

บริกำรครบวงจร สำมำรถติดตำมสถำนะสินค้ำและควบคุม
กระบวนกำรได้ ช่วยให้ผู้ขำยมีเวลำไปจัดหำสินค้ำและท ำ

กำรตลำดได้อย่ำงเต็มท่ี 

สินค้ำคงคลังต ่ำ

ถ่ำยโอนสินค้ำได้ตรงตำมเวลำในช่วงไฮซีซ่ัน

ตรงเวลำ

ประสิทธิภำพสูงประหยัดแรงงำน

ประหยัดเวลำ ประหยัดเงิน
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1.2 บริกำรจัดเก็บและกระจำยสนิค้ำโดย Amazon (FBA)

บริกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon (Fulfillment by Amazon หรือ FBA) คือเครือข่ำยบริกำรจัดส่งสินค้ำโดย Amazon
เป็นผู้กระจำยจัดส่งสินค้ำให้

ผู้ขำยท่ีใช้บริกำร FBA ต้องส่งสินค้ำไปยังคลังสินค้ำ FBA ของประเทศปลำยทำง โดยทำง Amazon จะช่วยดูแลจัดเก็บสินค้ำคง
คลังของผู้ขำย เม่ือมีค ำส่ังซ้ือจำกลูกค้ำ Amazon จะจัดเตรียมสินค้ำตำมค ำส่ังซ้ือ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งไปยังปลำยทำงลูกค้ำ 
กรณีท่ีรำยกำรสินค้ำของผู้ขำยมีกำรส่งคืนสินค้ำ ทำงคลังสินค้ำของ Amazon จะด ำเนินกำรแทนผู้ขำยอย่ำงเหมำะสม หรือแม้แต่
สินค้ำท่ีผู้ซ้ือส่งคืนอยู่ในบรรจุภัณฑ์ท่ีช ำรุดแต่สินค้ำอยู่ในสภำพใหม่ บริกำร FBA ยังสำมำรถประเมินคุณภำพสินค้ำรวมถึงบรรจุ
หีบห่อสินค้ำท่ีผ่ำนเกณฑ์ให้ใหม่อีกด้วย

เม่ือใช้บริกำร FBA ผู้ขำยก็ไม่จ ำเป็นต้องบรรจุหีบห่อสินค้ำทุกวัน แค่ส่งสินค้ำไปยังคลังสินค้ำ FBA อยู่เป็นระยะก็พอ งำนจัดส่งและ
งำนบริกำรหลังขำยท่ียุ่งยำกปล่อยให้เป็นหน้ำท่ีของทำง Amazon ผู้ขำยประหยัดเวลำมำกข้ึน มีเวลำขยำยธุรกิจสู่ท่ัวโลกได้เต็มท่ี
ย่ิงข้ึน

ผู้ขำย

• คลังเก็บสินค้ำ

• จัดเตรียมสินค้ำ
ตำมค ำส่ังซ้ือ

• บรรจุหีบห่อ

• จัดส่งถึง
ปลำยทำง

• กำรจัดกำรกำร
คืนสินค้ำ

• บริกำรด้ำนอ่ืน ๆ

ลูกค้ำ
คลังสินค้ำของ 

Amazon 
(คลังสินค้ำ FBA)
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FBA เป็นปัจจัยส ำคัญของ Amazon ท่ีดึงดูดผู้บริโภคในหลำกหลำยประเทศ กำรท่ีผู้ขำยใช้บริกำร FBA แน่นอนว่ำมีแต่ได้กับได้:

ช่วยเพ่ิมยอดขำยให้กับสินค้ำ

หลังจำกเข้ำร่วมบริกำร FBA สินค้ำก็จะเป็นท่ีรู้จักและมี
กำรแข่งขันสูง มีโอกำสท่ีสินค้ำของคุณจะถูกเลือกใส่
ตะกร้ำ สินค้ำของผู้ขำยสำมำรถใช้บริกำรจัดส่งฟรีโดย 
Amazon Prime (ส ำหรับสินค้ำท่ีตรงตำมคุณสมบัติ) 
และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมยอดขำยของ
สินค้ำและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ขำย

ยอดขำยต่อลูกค้ำและอัตรำกำรซ้ือซ ้ำท่ีสูงข้ึน

สมำชิก Amazon Prime มีแนวโน้มท่ีจะเลือกผลิตภัณฑ์ท่ี
จัดส่งผ่ำน FBA มำกกว่ำ ผู้บริโภคท่ีมีคุณภำพสูงเหล่ำน้ี
มักจะมีก ำลังซ้ือท่ีสูงกว่ำ และมีพฤติกรรมกำรจับจ่ำยผ่ำน

อีคอมเมิร์ซบ่อยกว่ำ ซ่ึงส ำหรับผู้ขำยน่ันหมำยถึง
ยอดขำยต่อลูกค้ำและอัตรำกำรซ้ือซ ้ำท่ีสูงข้ึน

อัตรำคอนเวอร์ช่ันท่ีสูงข้ึน

ลูกค้ำจ ำนวนมำกใน Amazon จะให้ควำมส ำคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีจัดส่งโดยใช้ FBA และสินค้ำของคุณจะถูก
เลือกใส่ตะกร้ำเพ่ิมข้ึน ปรับปรุงกำรจัดอันดับผลิตภัณฑ์ 

(Listing) เพ่ิมควำมไว้วำงใจของลูกค้ำ 
และเพ่ิมอัตรำคอนเวอร์ช่ัน

สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยช่วงไฮซีซ่ัน
ของ Amazon ได้

ยอดขำยในช่วงไฮซีซ่ันของ Amazon คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ของยอดขำยท่ีสูง เม่ือใช้บริกำร FBA คุณจะสำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยมำกมำยและได้รับผล

กำรขำยท่ีดี
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อ่ืน ๆ

FBA ยังคงแนะน ำบริกำรเสริมเร่ืองกำรช ำระเงิน
แบบใหม่ อยู่เร่ือย ๆ ให้ผู้ขำยได้เลือกใช้มำกข้ึน ซ่ึง
จะช่วยลดควำมกดดันในกำรด ำเนินงำนของ
ผู้ขำย เช่นบรรจุภัณฑ์ของขวัญและ "กำรจัดส่ง
ตรงเวลำ" ส ำหรับกำรจัดส่งในวันถัดไป บริกำร
เหล่ำน้ีเป็นท่ีนิยมอย่ำงมำกในหมู่ผู้บริโภคและช่วย 
ผู้ขำยท่ีใช้บริกำร FBA น ำมำซ่ึงธุรกิจมำกข้ึน

เร่ือย ๆ

* หมำยเหตุ ： เครือข่ำยกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon มีข้อจ ำกัดกำรลงรำยกำรสินค้ำ ก่อนท่ีจะใช้บริกำรดังกล่ำวขอแนะน ำให้คุณไปท่ีหน้ำควำม
ช่วยเหลือท่ีเก่ียวข้องของSeller Central เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือหลีกเล่ียงกำรปฎิเสธรับหรือท ำลำยผลิตภัณฑ์โดยคลังสินค้ำของ Amazon เน่ืองจำก
ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตำมข้อก ำหนดกำรจัดส่ง

บริกำรลูกค้ำอย่ำงมืออำชีพตลอด 24 ช่ัวโมงทุกวัน

หลังจำกใช้บริกำร FBA แล้ว Amazon จะให้บริกำร
ลูกค้ำแบบมืออำชีพ ตลอด 24 ช่ัวโมงให้บริกำรด้วย

ภำษำท้องถ่ินตำม Amazon Marketplace ท่ีผู้ขำยวำง
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์อยู่ รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำก่อนกำร
ขำยและตอบค ำถำมหลังกำรขำย ประหยัดเวลำของ
ผู้ขำยและกำรปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำร ในหลำย
ประเทศร้ำนค้ำท่ีสำมำรถให้บริกำรลูกค้ำด้วยภำษำ
ท้องถ่ิน ล้วนได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคมำกกว่ำ

กำรจัดส่งรวดเร็วทันเวลำ ให้ประสบกำรณ์ท่ีดีกับผู้บริโภค

ในหลำยประเทศ ควำมเร็วในกำรจัดส่งเป็นปัจจัยส ำคัญท่ี
ส่งผลต่อกำรตัดสินใจส่ังซ้ือของผู้บริโภค ผู้ขำยชำวไทย
ใช้บริกำร FBA เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ของตนมีข้อได้เปรียบ
มำกข้ึน หำกสินค้ำไทยถูกขำยออกไปและต้องจัดส่งจำก
ภำยในประเทศ ผู้ขำยจะต้องเผชิญกับเวลำจัดส่งท่ี

ยำวนำน กำรท่ีเลือก Amazon FBA จะช่วยหลีกเล่ียง
ปัญหำน้ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงช่วยให้สินค้ำของ
ผู้ขำยชำวไทยและสินค้ำของผู้ขำยในท้องถ่ินมีระยะเวลำ

กำรจัดส่งท่ีรวดเร็วเท่ำกัน 

ลดรีวิวเชิงลบเน่ืองจำกเหตุผลด้ำนกำรจัดส่ง

FBA ช่วยลดควำมเส่ียงจ ำนวนมำกให้กับผู้ขำย และ
ไม่ก่อให้เกิดรีวิวเชิงลบเน่ืองจำกปัญหำกำรจัดส่ง 
(รวมถึงควำมตรงเวลำในกำรจัดส่ง พัสดุเสียหำย

จำกกำรกดทับ ฯลฯ)
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1.3 บริกำร “ซื้อบริกำรจัดส่ง” โดย Amazon (ผู้ขำยจัดส่งเอง)

จัดส่งเองโดยผู้ขำย ก็คือกำรท่ีผู้ขำยจะจัดส่งสินค้ำโดยตรงจำกประเทศไทยไปยังผู้บริโภคในต่ำงประเทศหรือจำกคลังสินค้ำใน
ต่ำงประเทศของผู้ขำยไปยังผู้ซ้ือ Amazon ท ำหน้ำท่ีเป็นเว็บไซต์จัดจ ำหน่ำยเท่ำน้ัน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนของผู้ขำยท่ีจัดส่งด้วยตนเองและปกป้องผลกำรด ำเนินงำนของผู้ขำย Amazon 
ได้เปิดตัวบริกำร "ซ้ือบริกำรจัดส่ง“(Buy Shipping) โดยกำรซ้ือบริกำรจัดส่ง คุณสำมำรถซ้ือบริกำรจัดส่งโดยตรงจำกผู้ให้บริกำร
จัดส่งท่ีร่วมงำนอยู่และพิมพ์ฉลำกสินค้ำบนSeller Central  หรือเช่ือมต่อระบบ ERP ของคุณกับ API "ซ้ือบริกำรจัดส่ง" เพ่ือใช้
บริกำรน้ี

ประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร "ซ้ือบริกำรจัดส่ง“
1. รักษำผลกำรด ำเนินงำนของผู้ขำย
ผู้ขำยท่ีจัดส่งเองโดยใช้บริกำร "ซ้ือบริกำรจัดส่ง" จะได้รับนโยบำยควำมคิดเห็นของลูกค้ำในเชิงลบ ผู้ขำยแค่ต้องส่ง
สินค้ำให้ตรงเวลำ ผลตอบรับเชิงลบจำกผู้ซ้ือท่ีเกิดจำกควำมล่ำช้ำในกำรจัดส่งของผู้ให้บริกำรจัดส่ง จะไม่ส่งผลต่อตัว
บ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนของคุณ

2. ป้องกันกำรเรียกขอเงินคืนผ่ำนบัตรเครดิตจำก Amazon Marketplace (A to Z) รักษำอัตรำข้อบกพร่องในค ำส่ังซ้ือ
ของคุณ
ค ำส่ังซ้ือท่ีจัดส่งผ่ำนบริกำร Buy Shipping จัดส่งใน Amazon สหรัฐอเมริกำ จะได้รับควำมคุ้มครองจำกกำร
ร้องเรียนของ Amazon Marketplace และปกป้องอัตรำข้อบกพร่องในค ำส่ังซ้ือ

3. ยืนยันกำรจัดส่งสินค้ำโดยอัตโนมัติและอัตรำกำรติดตำมสินค้ำท่ีถูกต้อง
Amazon จะยืนยันกำรจัดส่งและอัปโหลดข้อมูลกำรติดตำมโดยอัตโนมัติ ท้ังผู้ซ้ือและผู้ขำยสำมำรถตรวจสอบ
สถำนะกำรจัดส่งสินค้ำ ลดกำรสอบถำมของลูกค้ำและเพ่ิมประสบกำรณ์กำรช็อปป้ิง

4. ช่วยให้กำรจัดส่งตรงเวลำย่ิงข้ึน
Amazon จะจับคู่บริกำรจัดส่งท่ีหลำกหลำยท่ีจัดส่งได้ตรงตำมเวลำท่ีสัญญำไว้กับผู้ซ้ือโดยอัตโนมัติ และผู้ขำยสำมำรถ
เลือกได้ตำมควำมสะดวกของตนเอง เพ่ือท่ีสินค้ำจะจัดส่งถึงมือผู้ซ้ือได้ตรงเวลำย่ิงข้ึน

• สินค้ำตำมฤดูกำลท่ีคำดเดำยอดขำยได้ยำก (เช่นเคร่ืองแต่งกำยและ
สินค้ำเทศกำล)

• สินค้ำไม่เป็นท่ีนิยมท่ีมีกำรหมุนเวียนสินค้ำคงคลังช้ำ (เช่นเคร่ืองแต่ง
กำยขนำดใหญ่/เล็ก)

• ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำ (เช่น ของเล่นไฟฟ้ำ)

• ขยำยตัวเลือกใหม่ได้อย่ำงง่ำยดำย
• ผลิตภัณฑ์ท่ีมีต้นทุนในกำรหยิบและบรรจุภัณฑ์ต ่ำ

กว่ำต้นทุน FBA
• สินค้ำอ่ืน ๆ ท่ีไม่เหมำะกับกำรเลือก FBA 

สินค้ำประเภทใดที่เหมำะกับบริกำร "ซื้อบริกำรจัดส่ง" ?

ขอเพียงมีค ำส่ังซ้ือแบบจัดส่งด้วยตนเอง คุณก็สำมำรถใช้ "ซ้ือบริกำรจัดส่ง" ได้ เหมำะอย่ำงย่ิงส ำหรับ:
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1.4 แผนกำรกำรแก้ไขข้อเสนอพิเศษเพิม่เติมของกำรจัดเก็บและกำรจำยสนิค้ำโดย 
Amazon
FBA น ำเสนอวิธีแก้ปัญหำพิเศษท่ีหลำกหลำยส ำหรับประเภทผลิตภัณฑ์และภูมิภำคต่ำงๆ เพ่ือลดต้นทุนกำรขนส่งของผู้ขำย และเพ่ิม
ประสิทธิภำพประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดส่งของผู้ขำย

ในเดือนมีนำคม 2019 FBA ได้เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยค่ำธรรมเนียมแบบจ ำกัดเวลำ หมำยเลขระบุสินค้ำ ASIN ใหม่ท่ี
ตรงตำมเง่ือนไขท่ีจ ำกัด จะได้รับส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำรจัดเก็บรำยเดือนและส่วนลดค่ำธรรมเนียมในกำรน ำสินค้ำออก 
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยน้ีประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำก ดังน้ัน Amazon เปิดตัวงำน "FBA New Selection Program" 
เวอร์ชันปรับปรุงในสหรัฐอเมริกำ ยุโรปและญ่ีปุ่นในวันท่ี 1 เมษำยน 2020 ส ำหรับ ASIN ท่ี FBA คัดเลือกใหม่และตรงตำม

เง่ือนไข มีโอกำสได้รับพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้ำรำยเดือนฟรี กำรน ำสินค้ำออกและด ำเนินกำรคืนสินค้ำฟรี

กำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon (FBA) : โปรแกรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่

• ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรจัดเก็บรำยเดือนและกำรน ำสินค้ำออกฟรี
ภำยใน 90 วันหลังจำกท่ีคลังสินค้ำ FBA ได้รับผลิตภัณฑ์ช้ินแรก FBA จะยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรจัดเก็บรำยเดือนส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมี ASIN ใหม่เป็นหลัก 50 ช้ินแรก ผู้ขำยสำมำรถเอำออก 50 รำยกำรสินค้ำแรกภำยใน 180 วันหลังจำกวันท่ีรับ
สินค้ำคงคลังคร้ังแรก ซ่ึงไม่ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรน ำสินค้ำออกโดย FBA

• ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรด ำเนินกำรคืนสินค้ำ
ส ำหรับ ASIN ท่ีตรงตำมข้อก ำหนดหมวดหมู่ต่อไปน้ี FBA จะยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรด ำเนินกำรคืนสินค้ำสูงสุด 50 รำยกำรต่อ 
ASIN หลัก สินค้ำท่ีส่งคืนจะต้องจัดส่งไปยังคลังสินค้ำภำยใน 120 วันหลังจำกวันท่ีรับสินค้ำคงคลังคร้ังแรก

• ไซต์ในสหรัฐอเมริกำ: เคร่ืองแต่งกำย รองเท้ำ กระเป๋ำถือ เคร่ืองประดับท่ัวไป เคร่ืองประดับมีค่ำ กระเป๋ำเดินทำงและ
นำฬิกำ

• ไซต์ในยุโรป: เคร่ืองแต่งกำย รองเท้ำ กระเป๋ำเดินทำง เคร่ืองประดับมีค่ำและนำฬิกำ
• ไซต์ในญ่ีปุ่น:เคร่ืองแต่งกำย เคร่ืองประดับท่ัวไป รองเท้ำและกระเป๋ำเดินทำง

• กำรหักค่ำธรรมเนียมขนส่งสินค้ำขำเข้ำ
ผู้ขำยท่ีตรงตำมคุณสมบัติท่ีเพ่ิงเข้ำร่วมกับ FBA และลงทะเบียนหลังวันท่ี 1 เมษำยน 2020 จะได้รับส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำร
ขนส่งขำเข้ำท่ีเรียกเก็บโดยบริกำร Amazon Partnered Carrier

• ไซต์ในอเมริกำ 100 ดอลลำร์สหรัฐ
• ไซต์ในยุโรป 80 ปอนด์
• ไซต์ในญ่ีปุ่น 1.1 หม่ืนเยน

สิทธิประโยชน์พิเศษที่ผู้ขำยจะได้รับหลังจำกเข้ำร่วมโปรแกรมมีอะไรบ้ำง
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โปรแกรมมีข้อจ ำกัด โดยผู้ขำยท่ีตรงตำมคุณสมบัติต้องลงทะเบียนใน Amazon Seller Central จึงจะสำมำรถเข้ำร่วมได้ โปรดคลิก
เพ่ือดูรำยละเอียดของโปรแกรมและคลิก "ลงทะเบียนตอนน้ี" บนเพจเพ่ือเข้ำร่วมกิจกรรม

เข้ำร่วมอย่ำงไร？

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/GWHQRT98SAZC29VQ?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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โปรแกรมกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำเล็กและเบำโดย Amazon คือวิธีแก้ไขปัญหำส ำหรับกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีน ้ำหนักเบำ 
ขนำดเล็ก หมุนเวียนเร็ว และรำคำต่อหน่วยต ่ำ ช่วยให้ผู้ขำยลดต้นทุนในขณะท่ีได้รับสิทธิประโยชน์มำกข้ึน ในปี 2019 โครงกำร

น้ีได้เปิดตัวในพ้ืนท่ีหลัก 5 แห่งในสหรัฐอเมริกำ ญ่ีปุ่น สหรำชอำณำจักร เยอรมนีและอิตำลี

โปรแกรมกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำขนำดเล็กและเบำโดย Amazon

FBA น ำเสนอวิธีแก้ไขปัญหำพิเศษท่ีหลำกหลำยส ำหรับประเภทผลิตภัณฑ์และภูมิภำคต่ำงๆ เพ่ือลดต้นทุนกำรขนส่งของผู้ขำย และ
เพ่ิมประสิทธิภำพประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดส่งของผู้ขำย

• ลดต้นทุนกำรจัดส่งสินค้ำรำคำต ่ำ
• ต้นทุนค่ำจัดส่งแต่ละค ำส่ังซ้ือของสินค้ำขนำดเล็กและเบำน้ันต ำ่กว่ำค่ำจัดส่งของ FBA ปกติ
• สินค้ำในโครงกำรน้ีไม่มีข้อจ ำกัดเคร่ืองหมำยกำรซ้ือเพ่ิมเติม ไม่ก ำหนดจ ำนวนข้ันต ่ำหรือจ ำนวนสูงสุดในกำรซ้ือ ซ่ึง

ช่วยเพ่ิมโอกำสในกำรขำยสินค้ำ
• หำกผู้ซ้ือส่ังซ้ือสินค้ำเดียวกันต้ังแต่สองช้ินข้ึนไป ในรำคำไม่เกิน 5 ดอลลำร์สหรัฐ และจัดเป็นผลิตภัณฑ์ในโปรแกรม

ผลิตภัณฑ์ขนำดเล็กและเบำท่ีอยู่ในหมวดหมู่สินค้ำอุปโภคบริโภค (ผลิตภัณฑ์เพ่ือควำมงำม ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ
ส่วนบุคคล อำหำรและผลิตภัณฑ์ส ำหรับแม่และเด็ก ยกเว้นเคร่ืองแต่งกำย) จะได้รับส่วนลด 5% ของรำคำสินค้ำ 
โดย FBA จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนลด รำคำซ้ือสินค้ำท่ีช ำระให้คุณจะไม่เปล่ียนแปลง คุณจะได้รับส่วนลดโดยไม่
ต้องด ำเนินกำรใดๆ

• บริกำรจัดส่งแบบมำตรฐำนฟรี
สินค้ำท่ีเข้ำร่วมโปรแกรมและตรงตำมข้อก ำหนดของ Prime ผู้ซ้ือท่ีเป็นสมำชิก Prime จะได้รับบริกำรจัดส่งแบบ
มำตรฐำน (3 ถึง 5 วันท ำกำร) และผู้ซ้ือท่ีไม่ใช่สมำชิก Prime จะได้รับบริกำรจัดส่งฟรี (6 ถึง 8 วันท ำกำร)

ข้อดีของโปรแกรม

• น ้ำหนักบรรจุภัณฑ์ต ่ำกว่ำ 340.19 กรัม
• รำคำขำยต่อหน่วยต ่ำกว่ำ 15 ดอลลำร์

สหรัฐ
• ขนำดไม่เกิน:

• 45.72*35.56*20.32 
เซนติเมตร

• น ้ำหนักบรรจุภัณฑ์ต ่ำกว่ำ 225 กรัม
• รำคำขำยต่อหน่วยต ่ำกว่ำ 9 ปอนด์ (รวม

ภำษีมูลค่ำเพ่ิม)
• ขนำดไม่เกิน:

• 33*23*5 เซนติเมตร

• น ้ำหนักบรรจุภัณฑ์ต ่ำกว่ำ 1,000 กรัม
• รำคำขำยต่อหน่วยต ่ำกว่ำ 1,000 เยน 

(หลังจำกหักลดส่วนต่ำงๆ)
• ขนำดไม่เกิน:

• 3.3*30*35 เซนติเมตร

เง่ือนไขกำรเข้ำร่วมเว็บไซต์ คลิกเพ่ือดูรำยละเอียด
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ด้วยกำรจัดส่งระยะไกลของ FBA คุณสำมำรถขำยสินค้ำให้กับผู้ซ้ือในแคนำดำและเม็กซิโกได้โดยไม่ต้องจัดส่งสินค้ำคงคลังไปยัง
ประเทศเหล่ำน้ันล่วงหน้ำ คุณสำมำรถใช้สินค้ำคงคลัง FBA ในสหรัฐอเมริกำ เพ่ือจัดส่งสินค้ำให้กับผู้ซ้ือในแคนำดำและเม็กซิโกได้ 
โปรแกรมน้ีให้บริกำรจัดส่งฟรีแก่ผู้ซ้ือช้ันน ำท่ีเป็นสมำชิก Prime ในเม็กซิโกและแคนำดำ กำรจัดส่งไปยังเม็กซิโกใช้เวลำ 5 ถึง 9 วัน
และจัดส่งไปยังแคนำดำใช้เวลำ 7 ถึง 12 วัน 
เพ่ิมยอดขำยโดยกำรขยำยฐำนผู้ซ้ือของคุณไปยังแคนำดำและเม็กซิโกด้วยสินค้ำคงคลังท่ีมีอยู่ในคลังสินค้ำ FBA ท่ีสหรัฐอเมริกำ

• เร่ืองกำรจัดกำรกำรจัดส่งจัดข้ำมพรมแดนโดย Amazon 
• อำกรขำเข้ำและค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องจะถูกช ำระโดยผู้ซ้ือ 
• สินค้ำส่งคืนจะถูกส่งกลับไปยังสหรัฐอเมริกำโดยตรงและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรคืนสินค้ำของผู้ซ้ือ FBA

หลังจำกผู้ขำยส่งสินค้ำไปยังศูนย์กระจำยสินค้ำของ Amazon 
ในยุโรปแล้ว Amazon จะกระจำยสินค้ำคงคลังเหล่ำน้ีไปยังศูนย์
กระจำยสินค้ำต่ำง ๆ ท่ัวยุโรปโดยอัตโนมัติ เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำท่ีคำดไว้ ต้ังแต่กำรจัดสรรสินค้ำคงคลังไป
ยังศูนย์กระจำยสินค้ำท่ีอยู่ใกล้ลูกค้ำ ไปจนถึงกำรจัดส่งค ำส่ัง
ซ้ือ งำนด้ำนโลจิสติกส์ท้ังหมดจะถูกด ำเนินกำรโดย Amazon 
ท ำให้ม่ันใจได้ว่ำบริกำรจัดส่งรวดเร็วและเช่ือถือได้ และช่วย
ประหยัดเวลำอันมีค่ำของคุณ ดังน้ันคุณจึงไม่ต้องจัดสรรสินค้ำ
คงคลัง ถ่ำยโอนสินค้ำคงคลังและจัดกำรปัญหำส ำหรับหลำย
ประเทศในยุโรปอีกต่อไป ไม่จ ำเป็นต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำร
กระจำยสินค้ำข้ำมพรมแดนต่อช้ินท่ีเรียกเก็บโดย European 
Distribution Network (EFN) ไม่ว่ำสินค้ำจะถูกจัดส่งจำกท่ีใด 
ผู้ขำยแค่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียม FBA ในท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนใน
ประเทศท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำเท่ำน้ัน

Amazon มีไซต์ในอเมริกำเหนือ 3 แห่งและไซต์ในยุโรป 5 แห่ง เพ่ือช่วยให้ผู้ขำยขยำยธุรกิจในหลำย ๆ ไซต์ได้เร็วข้ึน FBA เสนอ
วิธีแก้ไขปัญหำกำรจัดส่งสินค้ำข้ำมภูมิภำค ช่วยให้ผู้ขำยสำมำรถขยำยกำรค้ำในขณะท่ีลดควำมซับซ้อนในกำรด ำเนินกำรด้ำน

กำรจัดส่ง ลดต้นทุนกำรจัดส่ง

กำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon (FBA) : วิธีแก้ไขปัญหำกำรจัดส่งแบบข้ำมภูมิภำค 

อเมริกำเหนือ
กำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon (FBA) : โปรแกรมจัดส่งระยะไกล

ยุโรป
โปรแกรมกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำทั่วสหภำพยุโรป (Pan-EU)
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หำกผู้ขำยมีบัญชีผู้ขำย Amazon Marketplace ในยุโรปและ
ลงทะเบียน FBA แล้ว European Fulfillment Network 

(EFN) จะรองรับให้ผู้ขำยจัดเก็บสินค้ำคงคลังของตนใน
คลังสินค้ำท้องถ่ิน และใช้สินค้ำคงคลังจำกคลังสินค้ำในพ้ืนท่ี
เดียวกัน และจัดส่งตำมค ำส่ังซ้ือจำก Marketplace ในพ้ืนท่ี
ยุโรปอ่ืน ๆ ท ำให้เพ่ิมกำรควบคุมสินค้ำคงคลังของผู้ขำยและ
ควำมยืดหยุ่นในสินค้ำคงคลัง

จัดส่งสินค้ำคงคลัง FBA ของคุณไปยังคลังสินค้ำ FBA ท่ีคุณ
เลือกซ่ึงต้ังอยู่ในหลำยประเทศในยุโรป

• หำกสินค้ำของคุณต้ังอยู่ในคลังสินค้ำ FBA ท่ีค่อนข้ำง
ใกล้กับผู้ซ้ือ ผู้ซ้ือจะได้รับกำรจัดส่งในพ้ืนท่ีได้เร็วข้ึน

• สินค้ำของคุณมีสิทธ์ิได้รับตัวเลือกกำรจัดส่งแบบพ
รีเม่ียม ซ่ึงรวมถึงกำรจัดส่งแบบ Amazon Prime ท่ีถึง
ปลำยทำงในวันถัดไป กำรจัดส่งฟรีและกำรจัดส่งสินค้ำ
ภำยในสองวัน (ถ้ำมี)

• หำกคุณส่งสินค้ำจ ำนวนมำกไปยังคลังสินค้ำ FBA 

ประจ ำท้องถ่ินแทนท่ีจะส่งค ำส่ังซ้ือแต่ละรำยกำรข้ำม
พรมแดน คุณจะสำมำรถประหยัดค่ำขนส่งได้

เครือข่ำยกระจำยสินค้ำในทวีปยุโรปโดย Amazon(EFN)

สินค้ำคงคลังหลำกประเทศ(MCI)
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แนะน ำบริกำร ข้อดี ข้อเสีย

Pan-EU

ระยะทำงแรกถูกส่งไปยังประเทศ
เดียว และจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใน 5 
ประเทศในเวลำเดียวกัน เข้ำถึง
ลูกค้ำช้ันน ำสมำชิก Prime กว่ำ

หลำยสิบล้ำนคน

ต้นทุนจัดส่งระยะทำงแรกต ่ำ กำร
จัดกำรท่ีสะดวก

กำรจัดสรรสินค้ำคงคลังอัจฉริยะ ลด
ต้นทุนกำรจัดกำรของคุณ หลีกเล่ียง

ต้นทุนกำรจัดส่งข้ำมพรมแดน
บริกำรจัดส่งสินค้ำท่ีรวดเร็วและ

เช่ือถือได้ ผู้ซ้ือได้รับประสบกำรณ์ท่ีดี
กำรจัดอันดับผลิตภัณฑ์ดีข้ึน 

ปรับปรุงอัตรำอัตรำคอนเวอร์ช่ัน

EFN

กำรจัดส่งระยะทำงแรกไปยัง
ประเทศเดียว กำรจัดส่งข้ำม

พรมแดนเพ่ือตอบสนองรำยกำร
ส่ังซ้ือจำกหลำยประเทศในยุโรป

ค่ำใช้จ่ำยต ่ำในระยะทำงแรก 
ด ำเนินกำรสะดวก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งข้ำม
พรมแดนสูง ใช้เวลำนำน และให้
ประสบกำรณ์ท่ีไม่ดีกับผู้ซ้ือ

MCI

กำรจัดส่งสินค้ำไปยังหลำยประเทศ
เพ่ือเติมคลังสินค้ำในระยะทำงแรก 
และตอบสนองค ำส่ังซ้ือจำกประเทศ

ต่ำง ๆ

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยกำรจัดส่งข้ำมพรมแดน 
บริกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำ
รวดเร็วและเช่ือถือได้ ผู้ซ้ือได้รับ
ประสบกำรณ์ท่ีดี เพ่ิมอัตรำคอน

เวอร์ชันได้

ค่ำใช้จ่ำยสูงในระยะทำงแรก กำร
จัดส่งมีควำมซับซ้อนและเกิด

ข้อผิดพลำดได้ง่ำย

เปรียบเทียบระหว่ำง Pan-EU/EFN/MCI


