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1.1 แนะนำบริกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำข้ำมพรมแดนโดย Amazon (AGL)
ในฐำนะผู้ประกอบกำรธุรกิจค้ำออนไลน์ข้ำมพรมแดนระหว่ำงประเทศ เมื่อรำยกำรสินค้ำของคุณถูกส่งออกไป จะต้องผ่ำนกระบวนกำร
Fulfillment (จัดเก็บและกระจำยสินค้ำ) มำกมำยกว่ำจะจัดส่งถึงมือผู้ซื้อ ภำพต่อไปนี้คือกระบวนกำร Fulfillment (จัดเก็บและกระจำย
สินค้ำ) ข้ำมพรมแดนตั้งแต่สินค้ำถูกส่งออกไปจนกระทั่ง Fulfillment ไปถึงมือผู้ซื้อ โดยเนื้อหำที่ลูกศรครอบคลุมอยู่คือขอบเขตกำร
ให้บริกำรของ AGL

ผู้ขำยชำวไทย

กำรขนส่งภำยในประเทศ

กำรบริกำรคลังสินค้ำ
ภำยในประเทศ

ด่ำนศุลกำกรขำเข้ำประเทศ
ปลำยทำง

กำรขนส่งทำงทะเล / กำร
ขนส่งทำงอำกำศ

แจ้งเสียภำษีกำรส่ง
สินค้ำออกนอกประเทศ

กำรขนส่งภำยในพรมแดน
ต่ำงประเทศ

คลังสินค้ำ FBA (Amazon
Seller Central)

กำรจัดส่งถึงลูกค้ำภำยใน
ระยะทำง 1 กิโลเมตร

บริกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำข้ำมพรมแดนโดย Amazon หรือ Amazon Global Logistics Service ชื่อย่อ AGL บริกำรนี้
สำมำรถช่วยให้คุณกระจำยสินค้ำไปยังคลังสินค้ำ FBA ทั่วโลก โดยคุณสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมรำยกำรต่อไปนี้

1. จองกำร
จัดส่ง

2. ติดตำม
สินค้ำ

3. สินค้ำจัดส่ง
ถึงปลำยทำง

4. ชำระ
ค่ำบริกำร
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กำรให้บริกำร AGL สำหรับผู้ขำยประกอบด้วย:

บริกำรล็อคตำแหน่งคลังสินค้ำ

สิทธิพิเศษคลังสินค้ำขำเข้ำ

ควบคุมสินค้ำไว้ที่คลังสินค้ำของ Amazon ที่เดียว
FC ลดต้นทุนเพิ่มเติมจำกกำรแยกคลังสินค้ำ

ในสหรัฐอเมริกำและญี่ปุ่น สินค้ำของผู้ขำยจะถูกนำเข้ำ
คลังสินค้ำในลำดับต้น ๆ

บริกำรระบบปฏิบัติกำรครบวงจรสำหรับผู้ขำย

บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ

กำรสร้ำง จัดกำรและยืนยันคำสั่งซื้อ สถำนะขนส่ง
ทุกกระบวนกำรสำมำรถติดตำมได้ทำงออนไลน์ สำมำรถ
สรุปยอดซื้อขำยประจำเดือนได้

ระยะเวลำจัดส่งที่แน่นอน
ขนส่งทำงอำกำศ : สหรัฐอเมริกำประมำณ 7 วัน ญี่ปุ่น
ประมำณ 4 วัน
ขนส่งทำงเรือ ：สหรัฐอเมริกำประมำณ 23 - 38 วัน ยุโรป
ประมำณ 35 - 42 วัน และญี่ปุ่นประมำณ 6 - 12 วัน

บริกำรเดินพิธีกำรศุลกำกรที่ประเทศปลำยทำง

ถูกหักค่ำจัดส่งเมื่อสินค้ำถึงปลำยทำง

บริกำรเดินพิธีกำรศุลกำกรในสหรัฐอเมริกำและยุโรป
และภำษีมูลค่ำเพิ่มนอกชำยฝั่ง รองรับบริกำรพิธีกำร
ศุลกำกรสำหรับจุดหมำยปลำยทำงในอังกฤษ /
เยอรมนี

หลังสินค้ำถูกส่งไปยังคลังสินค้ำที่ Seller
Central จะหักค่ำธรรมเนียมโดยตรงจำกบัญชี
เงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ/ยูโร เพื่อลดกำรสูญเสีย
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน

1.

ภำษีมูลค่ำเพิ่มนอกชำยฝั่ง: VAT ย่อมำจำกภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีมูลค่ำเพิ่มนอกชำยฝั่งหมำยถึง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนกับหน่วยงำนในสหภำพยุโรป แต่มี
ภำษีมูลค่ำเพิ่มที่จดทะเบียนในยุโรปเป็นบริษัทนอกสหภำพยุโรป
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บริกำร AGL มีข้อดีมำกมำย ：

ประหยัดเวลำ

ประหยัดเงิน

ผู้ขำยประหยัดเวลำในกำรบริหำรสินค้ำขำเข้ำ สินค้ำเข้ำ
คลังรวดเร็ว
เพิ่มยอดขำยและกำไรในช่วงไฮซีซั่น

ลดต้นทุนค่ำขนส่ง อีกทั้งประหยัดเวลำเมือ
่ สินค้ำไปถึง
คลังสินค้ำปลำยทำง ประหยัดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม

ประหยัดแรงงำน

ประสิทธิภำพสูง

บริกำรครบวงจร สำมำรถติดตำมสถำนะสินค้ำและควบคุม
กระบวนกำรได้ ช่วยให้ผู้ขำยมีเวลำไปจัดหำสินค้ำและทำ
กำรตลำดได้อย่ำงเต็มที่

มีหน้ำร้ำนออนไลน์ลว
่ งหน้ำ ช่วยให้
มีเงินหมุนเวียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

ตรงเวลำ

สินค้ำคงคลังต่ำ

ถ่ำยโอนสินค้ำได้ตรงตำมเวลำในช่วงไฮซีซั่น

ลดสินค้ำคงคลัง เพิ่มประสิทธิภำพของระบบห่วงโซ่อุปทำน
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1.2 บริกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon (FBA)
บริกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon (Fulfillment by Amazon หรือ FBA) คือเครือข่ำยบริกำรจัดส่งสินค้ำโดย Amazon
เป็นผู้กระจำยจัดส่งสินค้ำให้
ผู้ขำยที่ใช้บริกำร FBA ต้องส่งสินค้ำไปยังคลังสินค้ำ FBA ของประเทศปลำยทำง โดยทำง Amazon จะช่วยดูแลจัดเก็บสินค้ำคง
คลังของผู้ขำย เมื่อมีคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ Amazon จะจัดเตรียมสินค้ำตำมคำสั่งซื้อ บรรจุหีบห่อ และจัดส่งไปยังปลำยทำงลูกค้ำ
กรณีที่รำยกำรสินค้ำของผู้ขำยมีกำรส่งคืนสินค้ำ ทำงคลังสินค้ำของ Amazon จะดำเนินกำรแทนผู้ขำยอย่ำงเหมำะสม หรือแม้แต่
สินค้ำที่ผู้ซื้อส่งคืนอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ชำรุดแต่สินค้ำอยู่ในสภำพใหม่ บริกำร FBA ยังสำมำรถประเมินคุณภำพสินค้ำรวมถึงบรรจุ
หีบห่อสินค้ำที่ผ่ำนเกณฑ์ให้ใหม่อก
ี ด้วย
เมื่อใช้บริกำร FBA ผู้ขำยก็ไม่จำเป็นต้องบรรจุหีบห่อสินค้ำทุกวัน แค่ส่งสินค้ำไปยังคลังสินค้ำ FBA อยู่เป็นระยะก็พอ งำนจัดส่งและ
งำนบริกำรหลังขำยที่ยุ่งยำกปล่อยให้เป็นหน้ำทีข
่ องทำง Amazon ผู้ขำยประหยัดเวลำมำกขึ้น มีเวลำขยำยธุรกิจสู่ทั่วโลกได้เต็มที่
ยิ่งขึ้น
ผู้ขำย

คลังสินค้ำของ
Amazon
(คลังสินค้ำ FBA)

ลูกค้ำ

• คลังเก็บสินค้ำ
• จัดเตรียมสินค้ำ
ตำมคำสั่งซื้อ
• บรรจุหีบห่อ
• จัดส่งถึง
ปลำยทำง
• กำรจัดกำรกำร
คืนสินค้ำ
• บริกำรด้ำนอื่น ๆ
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FBA เป็นปัจจัยสำคัญของ Amazon ที่ดึงดูดผู้บริโภคในหลำกหลำยประเทศ กำรที่ผู้ขำยใช้บริกำร FBA แน่นอนว่ำมีแต่ได้กับได้:

ช่วยเพิ่มยอดขำยให้กับสินค้ำ

ยอดขำยต่อลูกค้ำและอัตรำกำรซื้อซ้ำที่สูงขึ้น

หลังจำกเข้ำร่วมบริกำร FBA สินค้ำก็จะเป็นที่รู้จักและมี
กำรแข่งขันสูง มีโอกำสที่สน
ิ ค้ำของคุณจะถูกเลือกใส่
ตะกร้ำ สินค้ำของผู้ขำยสำมำรถใช้บริกำรจัดส่งฟรีโดย
Amazon Prime (สำหรับสินค้ำที่ตรงตำมคุณสมบัติ)
และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขำยของ
สินค้ำและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ขำย

สมำชิก Amazon Prime มีแนวโน้มที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่
จัดส่งผ่ำน FBA มำกกว่ำ ผู้บริโภคที่มีคุณภำพสูงเหล่ำนี้
มักจะมีกำลังซื้อทีส
่ ง
ู กว่ำ และมีพฤติกรรมกำรจับจ่ำยผ่ำน
อีคอมเมิร์ซบ่อยกว่ำ ซึ่งสำหรับผู้ขำยนั่นหมำยถึง
ยอดขำยต่อลูกค้ำและอัตรำกำรซื้อซ้ำที่สูงขึ้น

อัตรำคอนเวอร์ชั่นทีส
่ ง
ู ขึ้น
ลูกค้ำจำนวนมำกใน Amazon จะให้ควำมสำคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งโดยใช้ FBA และสินค้ำของคุณจะถูก
เลือกใส่ตะกร้ำเพิ่มขึ้น ปรับปรุงกำรจัดอันดับผลิตภัณฑ์
(Listing) เพิ่มควำมไว้วำงใจของลูกค้ำ
และเพิ่มอัตรำคอนเวอร์ชั่น

สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยช่วงไฮซีซั่น
ของ Amazon ได้
ยอดขำยในช่วงไฮซีซั่นของ Amazon คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ของยอดขำยที่สูง เมื่อใช้บริกำร FBA คุณจะสำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยมำกมำยและได้รับผล
กำรขำยที่ดี
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กำรจัดส่งรวดเร็วทันเวลำ ให้ประสบกำรณ์ที่ดีกับผู้บริโภค

บริกำรลูกค้ำอย่ำงมืออำชีพตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ในหลำยประเทศ ควำมเร็วในกำรจัดส่งเป็นปัจจัยสำคัญที่
ส่งผลต่อกำรตัดสินใจสั่งซื้อของผู้บริโภค ผู้ขำยชำวไทย
ใช้บริกำร FBA เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตนมีข้อได้เปรียบ
มำกขึ้น หำกสินค้ำไทยถูกขำยออกไปและต้องจัดส่งจำก
ภำยในประเทศ ผู้ขำยจะต้องเผชิญกับเวลำจัดส่งที่
ยำวนำน กำรที่เลือก Amazon FBA จะช่วยหลีกเลี่ยง
ปัญหำนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งช่วยให้สินค้ำของ
ผู้ขำยชำวไทยและสินค้ำของผู้ขำยในท้องถิ่นมีระยะเวลำ
กำรจัดส่งที่รวดเร็วเท่ำกัน

หลังจำกใช้บริกำร FBA แล้ว Amazon จะให้บริกำร
ลูกค้ำแบบมืออำชีพ ตลอด 24 ชั่วโมงให้บริกำรด้วย
ภำษำท้องถิ่นตำม Amazon Marketplace ที่ผู้ขำยวำง
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์อยู่ รวมถึงกำรให้คำปรึกษำก่อนกำร
ขำยและตอบคำถำมหลังกำรขำย ประหยัดเวลำของ
ผู้ขำยและกำรปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำร ในหลำย
ประเทศร้ำนค้ำที่สำมำรถให้บริกำรลูกค้ำด้วยภำษำ
ท้องถิ่น ล้วนได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคมำกกว่ำ

ลดรีวิวเชิงลบเนื่องจำกเหตุผลด้ำนกำรจัดส่ง

อื่น ๆ

FBA ช่วยลดควำมเสี่ยงจำนวนมำกให้กบ
ั ผู้ขำย และ
ไม่ก่อให้เกิดรีวิวเชิงลบเนือ
่ งจำกปัญหำกำรจัดส่ง
(รวมถึงควำมตรงเวลำในกำรจัดส่ง พัสดุเสียหำย
จำกกำรกดทับ ฯลฯ)

FBA ยังคงแนะนำบริกำรเสริมเรื่องกำรชำระเงิน
แบบใหม่ อยู่เรื่อย ๆ ให้ผู้ขำยได้เลือกใช้มำกขึ้น ซึ่ง
จะช่วยลดควำมกดดันในกำรดำเนินงำนของ
ผู้ขำย เช่นบรรจุภัณฑ์ของขวัญและ "กำรจัดส่ง
ตรงเวลำ" สำหรับกำรจัดส่งในวันถัดไป บริกำร
เหล่ำนี้เป็นทีน
่ ิยมอย่ำงมำกในหมูผ
่ ู้บริโภคและช่วย
ผู้ขำยที่ใช้บริกำร FBA นำมำซึ่งธุรกิจมำกขึ้น
เรื่อย ๆ

* หมำยเหตุ ： เครือข่ำยกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon มีข้อจำกัดกำรลงรำยกำรสินค้ำ ก่อนที่จะใช้บริกำรดังกล่ำวขอแนะนำให้คุณไปที่หน้ำควำม
ช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องของSeller Central เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงกำรปฎิเสธรับหรือทำลำยผลิตภัณฑ์โดยคลังสินค้ำของ Amazon เนื่องจำก
ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตำมข้อกำหนดกำรจัดส่ง
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1.3 บริกำร “ซื้อบริกำรจัดส่ง” โดย Amazon (ผู้ขำยจัดส่งเอง)
จัดส่งเองโดยผู้ขำย ก็คือกำรที่ผู้ขำยจะจัดส่งสินค้ำโดยตรงจำกประเทศไทยไปยังผู้บริโภคในต่ำงประเทศหรือจำกคลังสินค้ำใน
ต่ำงประเทศของผู้ขำยไปยังผู้ซื้อ Amazon ทำหน้ำที่เป็นเว็บไซต์จัดจำหน่ำยเท่ำนั้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพประสบกำรณ์กำรดำเนินงำนของผู้ขำยที่จัดส่งด้วยตนเองและปกป้องผลกำรดำเนินงำนของผู้ขำย Amazon
ได้เปิดตัวบริกำร "ซื้อบริกำรจัดส่ง“(Buy Shipping) โดยกำรซื้อบริกำรจัดส่ง คุณสำมำรถซื้อบริกำรจัดส่งโดยตรงจำกผู้ให้บริกำร
จัดส่งที่ร่วมงำนอยู่และพิมพ์ฉลำกสินค้ำบนSeller Central หรือเชื่อมต่อระบบ ERP ของคุณกับ API "ซื้อบริกำรจัดส่ง" เพื่อใช้
บริกำรนี้
ประโยชน์จำกกำรใช้บริกำร "ซื้อบริกำรจัดส่ง“
1. รักษำผลกำรดำเนินงำนของผู้ขำย
ผู้ขำยที่จัดส่งเองโดยใช้บริกำร "ซื้อบริกำรจัดส่ง" จะได้รับนโยบำยควำมคิดเห็นของลูกค้ำในเชิงลบ ผู้ขำยแค่ต้องส่ง
สินค้ำให้ตรงเวลำ ผลตอบรับเชิงลบจำกผู้ซื้อที่เกิดจำกควำมล่ำช้ำในกำรจัดส่งของผู้ให้บริกำรจัดส่ง จะไม่ส่งผลต่อตัว
บ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนของคุณ
2. ป้องกันกำรเรียกขอเงินคืนผ่ำนบัตรเครดิตจำก Amazon Marketplace (A to Z) รักษำอัตรำข้อบกพร่องในคำสั่งซื้อ
ของคุณ
คำสั่งซื้อที่จัดส่งผ่ำนบริกำร Buy Shipping จัดส่งใน Amazon สหรัฐอเมริกำ จะได้รับควำมคุ้มครองจำกกำร
ร้องเรียนของ Amazon Marketplace และปกป้องอัตรำข้อบกพร่องในคำสั่งซื้อ
3. ยืนยันกำรจัดส่งสินค้ำโดยอัตโนมัติและอัตรำกำรติดตำมสินค้ำที่ถก
ู ต้อง
Amazon จะยืนยันกำรจัดส่งและอัปโหลดข้อมูลกำรติดตำมโดยอัตโนมัติ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขำยสำมำรถตรวจสอบ
สถำนะกำรจัดส่งสินค้ำ ลดกำรสอบถำมของลูกค้ำและเพิ่มประสบกำรณ์กำรช็อปปิ้ง
4. ช่วยให้กำรจัดส่งตรงเวลำยิ่งขึ้น
Amazon จะจับคู่บริกำรจัดส่งที่หลำกหลำยที่จัดส่งได้ตรงตำมเวลำที่สัญญำไว้กับผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ และผู้ขำยสำมำรถ
เลือกได้ตำมควำมสะดวกของตนเอง เพื่อที่สินค้ำจะจัดส่งถึงมือผูซ
้ ื้อได้ตรงเวลำยิ่งขึ้น

สินค้ำประเภทใดที่เหมำะกับบริกำร "ซื้อบริกำรจัดส่ง" ?

ขอเพียงมีคำสั่งซื้อแบบจัดส่งด้วยตนเอง คุณก็สำมำรถใช้ "ซื้อบริกำรจัดส่ง" ได้ เหมำะอย่ำงยิ่งสำหรับ:
• สินค้ำตำมฤดูกำลทีค
่ ำดเดำยอดขำยได้ยำก (เช่นเครื่องแต่งกำยและ
สินค้ำเทศกำล)
• สินค้ำไม่เป็นที่นิยมทีม
่ ีกำรหมุนเวียนสินค้ำคงคลังช้ำ (เช่นเครื่องแต่ง
กำยขนำดใหญ่/เล็ก)
• ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำ (เช่น ของเล่นไฟฟ้ำ)

• ขยำยตัวเลือกใหม่ได้อย่ำงง่ำยดำย
• ผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนในกำรหยิบและบรรจุภัณฑ์ต่ำ
กว่ำต้นทุน FBA
• สินค้ำอื่น ๆ ที่ไม่เหมำะกับกำรเลือก FBA

8

แนะนำโปรแกรม Amazon Global Selling - บริกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon

1.4 แผนกำรกำรแก้ไขข้อเสนอพิเศษเพิม
่ เติมของกำรจัดเก็บและกำรจำยสินค้ำโดย
Amazon
FBA นำเสนอวิธีแก้ปัญหำพิเศษที่หลำกหลำยสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์และภูมิภำคต่ำงๆ เพื่อลดต้นทุนกำรขนส่งของผูข
้ ำย และเพิ่ม
ประสิทธิภำพประสบกำรณ์กำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดส่งของผู้ขำย
กำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon (FBA) : โปรแกรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่
ในเดือนมีนำคม 2019 FBA ได้เปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยค่ำธรรมเนียมแบบจำกัดเวลำ หมำยเลขระบุสินค้ำ ASIN ใหม่ที่
ตรงตำมเงื่อนไขที่จำกัด จะได้รับส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำรจัดเก็บรำยเดือนและส่วนลดค่ำธรรมเนียมในกำรนำสินค้ำออก
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำยนี้ประสบควำมสำเร็จอย่ำงมำก ดังนั้น Amazon เปิดตัวงำน "FBA New Selection Program"
เวอร์ชันปรับปรุงในสหรัฐอเมริกำ ยุโรปและญี่ปุ่นในวันที่ 1 เมษำยน 2020 สำหรับ ASIN ที่ FBA คัดเลือกใหม่และตรงตำม
เงื่อนไข มีโอกำสได้รับพื้นที่จัดเก็บสินค้ำรำยเดือนฟรี กำรนำสินค้ำออกและดำเนินกำรคืนสินค้ำฟรี

สิทธิประโยชน์พิเศษที่ผู้ขำยจะได้รับหลังจำกเข้ำร่วมโปรแกรมมีอะไรบ้ำง

• ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรจัดเก็บรำยเดือนและกำรนำสินค้ำออกฟรี
ภำยใน 90 วันหลังจำกที่คลังสินค้ำ FBA ได้รับผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก FBA จะยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรจัดเก็บรำยเดือนสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่มี ASIN ใหม่เป็นหลัก 50 ชิ้นแรก ผู้ขำยสำมำรถเอำออก 50 รำยกำรสินค้ำแรกภำยใน 180 วันหลังจำกวันทีร่ ับ
สินค้ำคงคลังครั้งแรก ซึ่งไม่ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมในกำรนำสินค้ำออกโดย FBA
• ยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรดำเนินกำรคืนสินค้ำ
สำหรับ ASIN ที่ตรงตำมข้อกำหนดหมวดหมูต
่ ่อไปนี้ FBA จะยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรดำเนินกำรคืนสินค้ำสูงสุด 50 รำยกำรต่อ
ASIN หลัก สินค้ำที่ส่งคืนจะต้องจัดส่งไปยังคลังสินค้ำภำยใน 120 วันหลังจำกวันทีร่ ับสินค้ำคงคลังครั้งแรก
• ไซต์ในสหรัฐอเมริกำ: เครื่องแต่งกำย รองเท้ำ กระเป๋ำถือ เครื่องประดับทั่วไป เครื่องประดับมีค่ำ กระเป๋ำเดินทำงและ
นำฬิกำ
• ไซต์ในยุโรป: เครื่องแต่งกำย รองเท้ำ กระเป๋ำเดินทำง เครื่องประดับมีค่ำและนำฬิกำ
• ไซต์ในญี่ปุ่น:เครื่องแต่งกำย เครื่องประดับทั่วไป รองเท้ำและกระเป๋ำเดินทำง
• กำรหักค่ำธรรมเนียมขนส่งสินค้ำขำเข้ำ
ผู้ขำยที่ตรงตำมคุณสมบัติที่เพิ่งเข้ำร่วมกับ FBA และลงทะเบียนหลังวันที่ 1 เมษำยน 2020 จะได้รับส่วนลดค่ำธรรมเนียมกำร
ขนส่งขำเข้ำที่เรียกเก็บโดยบริกำร Amazon Partnered Carrier
• ไซต์ในอเมริกำ 100 ดอลลำร์สหรัฐ
• ไซต์ในยุโรป 80 ปอนด์
• ไซต์ในญี่ปุ่น 1.1 หมื่นเยน
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เข้ำร่วมอย่ำงไร？

โปรแกรมมีข้อจำกัด โดยผู้ขำยที่ตรงตำมคุณสมบัตต
ิ ้องลงทะเบียนใน Amazon Seller Central จึงจะสำมำรถเข้ำร่วมได้ โปรดคลิก
เพื่อดูรำยละเอียดของโปรแกรมและคลิก "ลงทะเบียนตอนนี"้ บนเพจเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรม
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โปรแกรมกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำขนำดเล็กและเบำโดย Amazon
โปรแกรมกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำเล็กและเบำโดย Amazon คือวิธีแก้ไขปัญหำสำหรับกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบำ
ขนำดเล็ก หมุนเวียนเร็ว และรำคำต่อหน่วยต่ำ ช่วยให้ผู้ขำยลดต้นทุนในขณะที่ได้รับสิทธิประโยชน์มำกขึ้น ในปี 2019 โครงกำร
นี้ได้เปิดตัวในพื้นที่หลัก 5 แห่งในสหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น สหรำชอำณำจักร เยอรมนีและอิตำลี

FBA นำเสนอวิธีแก้ไขปัญหำพิเศษที่หลำกหลำยสำหรับประเภทผลิตภัณฑ์และภูมิภำคต่ำงๆ เพื่อลดต้นทุนกำรขนส่งของผู้ขำย และ
เพิ่มประสิทธิภำพประสบกำรณ์กำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดส่งของผู้ขำย

ข้อดีของโปรแกรม
• ลดต้นทุนกำรจัดส่งสินค้ำรำคำต่ำ
• ต้นทุนค่ำจัดส่งแต่ละคำสั่งซื้อของสินค้ำขนำดเล็กและเบำนั้นตำ่ กว่ำค่ำจัดส่งของ FBA ปกติ
• สินค้ำในโครงกำรนี้ไม่มีข้อจำกัดเครื่องหมำยกำรซื้อเพิ่มเติม ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำหรือจำนวนสูงสุดในกำรซื้อ ซึ่ง
ช่วยเพิ่มโอกำสในกำรขำยสินค้ำ
• หำกผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้ำเดียวกันตัง
้ แต่สองชิ้นขึ้นไป ในรำคำไม่เกิน 5 ดอลลำร์สหรัฐ และจัดเป็นผลิตภัณฑ์ในโปรแกรม
ผลิตภัณฑ์ขนำดเล็กและเบำที่อยู่ในหมวดหมู่สน
ิ ค้ำอุปโภคบริโภค (ผลิตภัณฑ์เพื่อควำมงำม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ
ส่วนบุคคล อำหำรและผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก ยกเว้นเครื่องแต่งกำย) จะได้รับส่วนลด 5% ของรำคำสินค้ำ
โดย FBA จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนลด รำคำซื้อสินค้ำที่ชำระให้คุณจะไม่เปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับส่วนลดโดยไม่
ต้องดำเนินกำรใดๆ
• บริกำรจัดส่งแบบมำตรฐำนฟรี
สินค้ำที่เข้ำร่วมโปรแกรมและตรงตำมข้อกำหนดของ Prime ผู้ซื้อที่เป็นสมำชิก Prime จะได้รับบริกำรจัดส่งแบบ
มำตรฐำน (3 ถึง 5 วันทำกำร) และผู้ซื้อที่ไม่ใช่สมำชิก Prime จะได้รับบริกำรจัดส่งฟรี (6 ถึง 8 วันทำกำร)

•
•
•

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่ำ 340.19 กรัม
รำคำขำยต่อหน่วยต่ำกว่ำ 15 ดอลลำร์
สหรัฐ
ขนำดไม่เกิน:
• 45.72*35.56*20.32
เซนติเมตร

•
•
•

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่ำ 225 กรัม
รำคำขำยต่อหน่วยต่ำกว่ำ 9 ปอนด์ (รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม)
ขนำดไม่เกิน:
• 33*23*5 เซนติเมตร

•
•
•

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่ำ 1,000 กรัม
รำคำขำยต่อหน่วยต่ำกว่ำ 1,000 เยน
(หลังจำกหักลดส่วนต่ำงๆ)
ขนำดไม่เกิน:
• 3.3*30*35 เซนติเมตร

เงื่อนไขกำรเข้ำร่วมเว็บไซต์ คลิกเพื่อดูรำยละเอียด
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กำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon (FBA) : วิธีแก้ไขปัญหำกำรจัดส่งแบบข้ำมภูมิภำค
Amazon มีไซต์ในอเมริกำเหนือ 3 แห่งและไซต์ในยุโรป 5 แห่ง เพื่อช่วยให้ผู้ขำยขยำยธุรกิจในหลำย ๆ ไซต์ได้เร็วขึ้น FBA เสนอ
วิธีแก้ไขปัญหำกำรจัดส่งสินค้ำข้ำมภูมิภำค ช่วยให้ผู้ขำยสำมำรถขยำยกำรค้ำในขณะที่ลดควำมซับซ้อนในกำรดำเนินกำรด้ำน
กำรจัดส่ง ลดต้นทุนกำรจัดส่ง

อเมริกำเหนือ
กำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำโดย Amazon (FBA) : โปรแกรมจัดส่งระยะไกล
ด้วยกำรจัดส่งระยะไกลของ FBA คุณสำมำรถขำยสินค้ำให้กับผู้ซื้อในแคนำดำและเม็กซิโกได้โดยไม่ต้องจัดส่งสินค้ำคงคลังไปยัง
ประเทศเหล่ำนั้นล่วงหน้ำ คุณสำมำรถใช้สินค้ำคงคลัง FBA ในสหรัฐอเมริกำ เพื่อจัดส่งสินค้ำให้กับผู้ซื้อในแคนำดำและเม็กซิโกได้
โปรแกรมนี้ให้บริกำรจัดส่งฟรีแก่ผู้ซื้อชั้นนำที่เป็นสมำชิก Prime ในเม็กซิโกและแคนำดำ กำรจัดส่งไปยังเม็กซิโกใช้เวลำ 5 ถึง 9 วัน
และจัดส่งไปยังแคนำดำใช้เวลำ 7 ถึง 12 วัน
เพิ่มยอดขำยโดยกำรขยำยฐำนผู้ซื้อของคุณไปยังแคนำดำและเม็กซิโกด้วยสินค้ำคงคลังที่มีอยู่ในคลังสินค้ำ FBA ที่สหรัฐอเมริกำ
• เรื่องกำรจัดกำรกำรจัดส่งจัดข้ำมพรมแดนโดย Amazon
• อำกรขำเข้ำและค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะถูกชำระโดยผู้ซื้อ
• สินค้ำส่งคืนจะถูกส่งกลับไปยังสหรัฐอเมริกำโดยตรงและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรคืนสินค้ำของผู้ซื้อ FBA

ยุโรป
โปรแกรมกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำทั่วสหภำพยุโรป (Pan-EU)
หลังจำกผู้ขำยส่งสินค้ำไปยังศูนย์กระจำยสินค้ำของ Amazon
ในยุโรปแล้ว Amazon จะกระจำยสินค้ำคงคลังเหล่ำนี้ไปยังศูนย์
กระจำยสินค้ำต่ำง ๆ ทั่วยุโรปโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำที่คำดไว้ ตั้งแต่กำรจัดสรรสินค้ำคงคลังไป
ยังศูนย์กระจำยสินค้ำที่อยู่ใกล้ลูกค้ำ ไปจนถึงกำรจัดส่งคำสั่ง
ซื้อ งำนด้ำนโลจิสติกส์ทั้งหมดจะถูกดำเนินกำรโดย Amazon
ทำให้มั่นใจได้ว่ำบริกำรจัดส่งรวดเร็วและเชื่อถือได้ และช่วย
ประหยัดเวลำอันมีค่ำของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องจัดสรรสินค้ำ
คงคลัง ถ่ำยโอนสินค้ำคงคลังและจัดกำรปัญหำสำหรับหลำย
ประเทศในยุโรปอีกต่อไป ไม่จำเป็นต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำร
กระจำยสินค้ำข้ำมพรมแดนต่อชิ้นที่เรียกเก็บโดย European
Distribution Network (EFN) ไม่ว่ำสินค้ำจะถูกจัดส่งจำกที่ใด
ผู้ขำยแค่ต้องชำระค่ำธรรมเนียม FBA ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นใน
ประเทศที่จำหน่ำยสินค้ำเท่ำนั้น
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เครือข่ำยกระจำยสินค้ำในทวีปยุโรปโดย Amazon(EFN)
หำกผู้ขำยมีบัญชีผู้ขำย Amazon Marketplace ในยุโรปและ
ลงทะเบียน FBA แล้ว European Fulfillment Network
(EFN) จะรองรับให้ผู้ขำยจัดเก็บสินค้ำคงคลังของตนใน
คลังสินค้ำท้องถิ่น และใช้สินค้ำคงคลังจำกคลังสินค้ำในพื้นที่
เดียวกัน และจัดส่งตำมคำสั่งซื้อจำก Marketplace ในพื้นที่
ยุโรปอื่น ๆ ทำให้เพิ่มกำรควบคุมสินค้ำคงคลังของผู้ขำยและ
ควำมยืดหยุ่นในสินค้ำคงคลัง

สินค้ำคงคลังหลำกประเทศ(MCI)
จัดส่งสินค้ำคงคลัง FBA ของคุณไปยังคลังสินค้ำ FBA ที่คุณ
เลือกซึ่งตั้งอยู่ในหลำยประเทศในยุโรป
• หำกสินค้ำของคุณตั้งอยู่ในคลังสินค้ำ FBA ที่ค่อนข้ำง
ใกล้กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะได้รับกำรจัดส่งในพื้นที่ได้เร็วขึ้น
• สินค้ำของคุณมีสิทธิ์ได้รับตัวเลือกกำรจัดส่งแบบพ
รีเมี่ยม ซึ่งรวมถึงกำรจัดส่งแบบ Amazon Prime ที่ถึง
ปลำยทำงในวันถัดไป กำรจัดส่งฟรีและกำรจัดส่งสินค้ำ
ภำยในสองวัน (ถ้ำมี)
• หำกคุณส่งสินค้ำจำนวนมำกไปยังคลังสินค้ำ FBA
ประจำท้องถิ่นแทนที่จะส่งคำสั่งซื้อแต่ละรำยกำรข้ำม
พรมแดน คุณจะสำมำรถประหยัดค่ำขนส่งได้
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เปรียบเทียบระหว่ำง Pan-EU/EFN/MCI

แนะนำบริกำร

ข้อดี

ข้อเสีย

Pan-EU

ระยะทำงแรกถูกส่งไปยังประเทศ
เดียว และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใน 5
ประเทศในเวลำเดียวกัน เข้ำถึง
ลูกค้ำชั้นนำสมำชิก Prime กว่ำ
หลำยสิบล้ำนคน

ต้นทุนจัดส่งระยะทำงแรกต่ำ กำร
จัดกำรที่สะดวก
กำรจัดสรรสินค้ำคงคลังอัจฉริยะ ลด
ต้นทุนกำรจัดกำรของคุณ หลีกเลี่ยง
ต้นทุนกำรจัดส่งข้ำมพรมแดน
บริกำรจัดส่งสินค้ำที่รวดเร็วและ
เชื่อถือได้ ผู้ซื้อได้รับประสบกำรณ์ที่ดี
กำรจัดอันดับผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ปรับปรุงอัตรำอัตรำคอนเวอร์ชั่น

EFN

กำรจัดส่งระยะทำงแรกไปยัง
ประเทศเดียว กำรจัดส่งข้ำม
พรมแดนเพือ
่ ตอบสนองรำยกำร
สั่งซื้อจำกหลำยประเทศในยุโรป

ค่ำใช้จ่ำยต่ำในระยะทำงแรก
ดำเนินกำรสะดวก

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งข้ำม
พรมแดนสูง ใช้เวลำนำน และให้
ประสบกำรณ์ที่ไม่ดีกับผู้ซื้อ

MCI

กำรจัดส่งสินค้ำไปยังหลำยประเทศ
เพื่อเติมคลังสินค้ำในระยะทำงแรก
และตอบสนองคำสั่งซื้อจำกประเทศ
ต่ำง ๆ

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยกำรจัดส่งข้ำมพรมแดน
บริกำรจัดเก็บและกระจำยสินค้ำ
รวดเร็วและเชื่อถือได้ ผู้ซื้อได้รับ
ประสบกำรณ์ที่ดี เพิ่มอัตรำคอน
เวอร์ชันได้

ค่ำใช้จ่ำยสูงในระยะทำงแรก กำร
จัดส่งมีควำมซับซ้อนและเกิด
ข้อผิดพลำดได้ง่ำย
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